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Vida Abundante
1Ts 5,2 “pois vós mesmos estais inteirados com precisão de que o
Dia do Senhor vem como ladrão de noite"
João 10,10 “O ladrão vem somente para roubar, matar e
destruir; eu vim para que tenham vida e a tenham em

abundância"
Introdução: muitas das vezes podemos estar vivendo uma vida de
assaltos, isto é, somos roubados de uma vida abundante o tempo
todo. Vejamos alguns exemplos de assaltos na vida de pessoas e
famílias.

Um assalto a saúde e a paz de uma família (1Reis 17, 17): Uma
mulher viúva acabara de perder seu filho. De repente uma doença e
mais uma morte. Um assalto! Roubaram a saúde de um filho e a
paz de um lar. Porém, também de repente surge uma esperança e
um milagre. O filho é ressuscitado a vida abundante acontece.
Uma doença de 12 anos (Mateus 9, 19-22): Uma doença que não
apenas consumiu e esgotava fisicamente uma mulher, mas também
a empobreceu. Em meio a tudo isso surgiu uma esperança e com
ela um milagre. De repente aquela mulher toma iniciativa e vai até
Jesus e o toca. O milagre aconteceu! A fé quando toca em Jesus,
acontece a vida abundante.
Um filho possesso (Mateus 17, 14-18): Um filho refém de satanás.
Uma possessão e com ela um sofrimento em um lar. Todos estão
sofrendo e em meio a tudo isso uma esperança, Jesus. O pai com o
filho vai até Jesus. Um encontro que libertou seu filho e terminou
com a angustia e sofrimento de um lar. A Vida abundante foi
encontrada.
Uma mulher possessa e enferma (Lucas 13, 10-17): uma mulher
crente, religiosa, encurvada a 18 anos. Quantos vivem hoje como
aquela mulher religiosa mas encurvada. Pessoas encurvadas
perderam a perspectiva de olhar para o alto, para Cristo. Se curvam
cada vez mais em seus problemas e angustias, escravas do ladrão.
Aqui a esperança vai ao encontro daquela mulher, Jesus, a vida
abundante, a encontra em meio a sua religião e sua envergadura.
Um milagre acontece vida abundante aparece.

Conclusão: há um ladrão que nos rouba, mata e destrói. Mas
também há um que nos dá vida abundante. Andar com Jesus é ter a
vida abundante. A questão não é somente ter um milagre, mas
andar e viver diariamente um milagre. Um dia Jesus vem nos
buscar. Quem escolhe viver uma vida abundante, escolhe viver
todos os dias com Jesus. Vamos orar!

Avisos:
Se liga nas nossas programações:
NOVA DATA -Atenção
Empacto kids 9, 10 e 11 de
novembro inscrições no balcão de
informação.

RESGATE- dias 19 e 20 de outubro,
inscrições no balcão de informações.
Você que vai trabalhar no resgate,
faça sua inscrição para podermos
nos organizar melhor.
FESTA DAS ÁGUAS 25 de novembro
.

Todas as terças e quintas funciona no
escritório da Igreja, o projeto
FLORESÇA. Mulheres ajudando
mulheres.

