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Você Está Vivendo “UMA” Vida Cristã
ou “A” Vida Cristã?
Introdução
Eu fiz essa pergunta “Você está vivendo ‘uma’ vida
cristã ou ‘a’ vida cristã?” porque muitos cristãos aos quais
eu já ministrei não sabem qual é diferença. É crucial
saber essa diferença por que ela determina que tipo de
vida você está vivendo e se essa vida é a vida que Jesus
determinou para nós, quando Ele disse “vida em
abundância” em João 10:10, ou se é uma vida cristã que
não é satisfatória, que não está atendendo as suas
necessidades e, o mais importante, que não está
transformando a sua vida.
Com isso, vamos observar as diferenças e as
consequências de viver “UMA” vida versus viver “A” vida.
Abaixo está um pequeno resumo da diferença entre
“UMA” Vida Cristã
Utilizar suas próprias
habilidades intectuais
somadas à ajuda de
Deus para viver a Vida Cristã.

“A” Vida Cristã
Viver a Vida Cristã
entendendo que Jesus é a
Fonte da Vida Cristã.
Entender que a Vida Cristã é
uma pessoa: Jesus Cristo.

Entender que a Vida Cristã é
cheia de regras para seguir e
listas de “tarefas a fazer”.

Confiar que Cristo derramou
Sua Vida em você e que, desta
forma, Ele suprirá todas as
suas necessidades.

Viver e trabalhar para Deus
suprir as suas necessidades.
Você tenta mudar a si mesmo
com a ajuda de Deus.
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Você confia que Cristo muda a
forma como você pensa,
escolhe, acredita e se
comporta.

Parte Um
“UMA” Vida Cristã
Definição de “UMA” vida cristã
Deixe-me começar definindo o que acho que é “UMA”
vida cristã.
“UMA” vida cristã:
O que VOCÊ precisa FAZER para usar o seu
conhecimento, habilidade,
vontade própria, disciplina, com a ajuda de Deus, para
tentar viver uma vida cristã de SUCESSO.
Outra maneira de dizer isso é dizendo que você
está tentando ser a fonte, com a ajuda de Deus, para viver
a Vida Cristã. Eu, inicialmente, achei que “UMA” vida
cristã seria a forma como todo cristão deveria viver a sua
vida. Quando você olha para a definição de “UMA” vida
cristã, você diria que foi assim que você foi ensinado?
Características de “Uma” Vida Cristã
Deixe-me apresentar algumas características de “UMA”
vida cristã para que você possa entender melhor.
“Uma” vida Cristã é quando você usa o seu próprio
conhecimento, habilidade, vontade própria, disciplina e
quando você pede a ajuda de Deus para:
1. Aprender a Palavra de Deus e fazer o que está
escrito
2. Guardar os mandamentos da Bíblia
3. Mudar ou transformar a si mesmo
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4. Tornar-se mais correto (ex: pecar menos)
5. Mudar seu comportamento da carne para um
comportamento do Espírito
6. Libertar-se de pecados a que você está preso
7. Imitar Cristo e ser como Cristo
8. Alcançar vitória sobre a carne e Satanás
9. Experimentar a vida em abundância
Você já tentou alcançar algum desses pontos? Se sim,
você
tem
constantemente
e
progressivamente
experimentado sucesso em fazer esses pontos na sua vida
cristã? Se não, por que você acredita que é desse jeito?
Será que você pensa que deve tentar com mais força de
vontade para poder alcançar resultados ou será que
alcançar esses alvos usando seu conhecimento,
habilidade, vontade própria e disciplina nunca foi um
propósito para você? Desde quando fui ensinado a viver
“UMA” vida cristã, eu gostaria de compartilhar os
resultados de uma “briga” comigo mesmo para viver
“UMA” vida cristã por 30 anos.
Minha Jornada de 30 Anos Vivendo “UMA” Vida
Cristã
Tornei-me cristão aos 18 anos, mas não levei a sério a
minha caminhada cristã até os meus 22 anos. Nessa fase,
eu perguntei a outro cristão, que fazia parte de um
ministério que discipulava outros estudantes na minha
faculdade, “me diga o que fazer para viver a vida cristã?”
A razão pela qual eu fiz essa pergunta foi porque, até
aquele ponto na minha vida, tudo se resumia a aprender e
praticar, alcançando o resultado esperado. Eu chamo isso
de “aprender e alcançar” mentalidade.
5

Por isso, no momento de viver a vida cristã, eu achava
que precisava de alguém para me dizer o que fazer, e
então eu iria aprender a fazer e iria praticar. Isso não
parece lógico para você?
Adivinha o que ele me disse para fazer? Tudo listado na
página anterior. Eu havia dito que, se eu alcançasse tudo
aquilo, com a ajuda de Deus, então eu teria uma vida
cristã de “sucesso” e viveria a vida em abundância. Depois
disso, eu comecei a seguir a lista tentando alcançar todos
os seus alvos com todas as minhas forças.
Chamo esse período de meus trinta anos
“tentando” porque eu falhei constantemente em tentar
alcançar qualquer tópico da lista. No entanto, sendo um
cristão teimoso, eu continuei tentando por trinta anos.
Durante esse tempo, pedi a ajuda de Deus várias vezes,
mas nunca senti que Ele estava me ajudando.
Na época em que tinha 18 anos, eu tinha grandes
problemas internos com inadequação, medo, raiva,
rejeição e indignação. Para adicionar a tudo isso, eu era
abusado fisicamente, mentalmente e emocionalmente
pelo meu pai, e isso criou uma grande ferida interna em
mim. Enquanto eu lia sobre as promessas de Deus de
vitória, liberdade, cura de feridas e transformação, eu
queria experimentar tudo isso na minha vida. Eu pensava
que, se cumprisse a lista com sucesso, eu conseguiria
alcançar as promessas de Deus.
O problema era que quanto mais tentava, mais
exausto eu ficava. Não só isso, mas todo o meu esforço
nunca resultou na liberdade, vitória, cura e transformação
que Deus promete. Por mais que eu tentasse, eu nunca
conseguia liberdade dos sentimentos e das crenças de
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medo, de inadequação, de rejeição e de indignação. De
fato, esses sentimentos ficaram piores.
Por conta de feridas que tinha por causa do meu
pai, eu abriguei raiva, amargura, e falta de perdão contra
ele. Eu sabia que, na verdade, tinha que perdoá-lo, mas
não conseguia. De fato, meus sentimentos contra ele
ficaram maiores. Eu também lutava, durante esse tempo,
com comportamentos carnais como raiva, me tornando
controlador, supercrítico e julgador.
Além do mais, eu me tornei um hipócrita porque
acumulei muito conhecimento da Bíblia e as pessoas ao
meu redor tinham que saber o quanto eu entendia e sabia
sobre a Bíblia. Chegou ao ponto de minha irmã me dizer
que eu era a pessoa mais hipócrita que ela conhecia. A
pior parte é que ela estava certa.
Os últimos dez anos da minha jornada de trinta
anos vivendo “uma” vida, eu me casei. E me enganei
achando que o casamento iria resolver todos os meus
problemas. Mas isso criou mais problemas. Quando a
minha esposa não supria as minhas necessidades e
expectativas, minha raiva e meu lado controlador ficavam
fora de controle. Íamos para conferências de casados em
que nos diziam o que precisávamos fazer para alcançar
um casamento centrado em Cristo, mas nada da lista de
tarefas que eles nos davam para cumprir fazia alguma
diferença. O resultado disso foi que eu e minha esposa
estivemos separados emocionalmente por dez anos.
Sendo Cristão, meu maior desejo era ser um
homem de negócios temente a Deus. Falhei nisso também,
pois não me sentia muito adequado. E isso resultou nos
meus empregados trabalharem duro para que, no final, eu
levasse todo o crédito pelo trabalho deles. Se eu pensasse
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que eles não estavam produzindo o suficiente, de acordo
com o que eu acreditava, eles iriam sentir toda a minha
raiva.
Durante todo esse tempo, eu estava indo à igreja
frequentemente, lendo a Bíblia, orando e fazendo tudo o
que disseram que eu deveria fazer para ser um cristão de
sucesso. Contudo, quanto mais eu tentava viver “UMA”
vida cristã mais eu falhava. Você pode imaginar que
depois de falhar ano após ano isso criou uma grande
frustação na minha caminhada cristã porque nada parecia
mudar e o meu comportamento carnal ficava cada vez
pior.
Além do fato de que eu não estava experimentando
nenhuma mudança, comecei a me condenar quando
falhava em fazer o que a Bíblia me dizia para fazer. Eu
ficava me perguntando se estava fazendo alguma coisa
errada ou se eu não estava tentando o suficiente. Com
isso, eu achava que Deus tinha me decepcionado, pois
depois de todo o meu trabalho duro para Ele, Ele não
estava trazendo sobre mim a liberdade e a vitória que Ele
prometeu.
Verdade seja dita, no final da minha jornada de
trinta anos, eu comecei a desistir de viver “UMA” vida
cristã. Eu concluí que a vida em abundância só poderia
ocorrer depois da morte, já que eu não conseguia alcançála, não importava o quanto eu tentasse. Em vez de chegar
perto da vida em abundância, depois de todos esses anos,
eu me tornei depressivo e tive pensamentos suicidas.
Por que os meus esforços não estavam sendo
recompensados por Deus? O que eu estava fazendo de
errado? Haveria alguma verdade que eu não estava
entendendo para viver a Vida Cristã? Agora que você leu a
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minha história sobre “UMA” Vida Cristã, deixe-me
perguntar uma coisa:
Onde Você Está Hoje Na Sua Caminhada Cristã?
Eu gostaria de compartilhar com você o resultado
de algumas pesquisas. A seguintes pesquisas são
divididas em três partes. Isso é o que eles revelam:
“52% dos Cristãos acham que tem algo a mais na vida
cristã do que eles têm experimentado.” - Barna Group.
“Somente 13% dos Cristãos dizem que estão vivendo
uma vida cristã vitoriosa.” - Gallup survey.
“89% dos Cristãos acreditam que existe

uma

desconexão entre as promessas de Deus e o que eles
estão experimentando.” - Reveal Research.
Quando você lê essas pesquisas, em qual das
estatísticas você se encaixa? Você é parte dos 52% que
acreditam que há mais da Vida Cristã do que você tem
experimentado? Ou talvez você faça parte dos 87% que
não estão vivendo uma vida vitoriosa? Talvez você faça
parte dos 89% que acham que existe uma desconexão
entre as promessas de Deus e suas experiências? Se você
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se identifica com algum desses grupos, por que você acha
que esse é o caso?
Deixe-me fazer mais algumas perguntas:
▪

Você está lutando para conseguir experimentar a
vitória na sua Vida Cristã?

▪

Existe algum pecado padrão do qual você não
conseguiu se livrar?

▪

Existe algum comportamento pecaminoso ou
atitudes que você quer mudar, mas parece que não
muda, não importa o quanto você tente?

▪

Você possui feridas do passado que não foram
curadas, não importa o quanto você tenha
tentado?

▪

Você acredita que tem alguma coisa faltando ou
que exista algo a mais que você quer ter na sua
Vida Cristã?

Se você respondeu “sim” para uma ou mais dessas
perguntas, é possível que você esteja, assim como eu
estava, vivendo “UMA” Vida Cristã.
Será possível que viver “UMA” Vida Cristã seja o
mesmo que viver uma corrida sem fim, como os
hamsters engaiolados fazem em suas rodas de correr?
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Talvez você já tenha ouvido falar sobre a
“insanidade” que é fazer a mesma coisa várias vezes
esperando haja resultados diferentes. E eu me pergunto:
como isso pode se aplicar a “UMA” Vida Cristã?
Veja, eu estava vivendo o que chamo de uma vida
em “insanidade espiritual”, porque eu estava tentando
fazer a mesma coisa que me foi dita acerca da Vida Cristã,
várias vezes, por trinta anos, esperando alcançar uma
vida em abundância.
Com isso, nada que eu tentasse produzia uma vida
vitoriosa ou uma transformação. Como eu disse
anteriormente, nada mudou e foi só piorando. Isso não
parece um pouco insano para você?
É possível que TENTAR fazer as mesmas coisa várias
vezes na vida cristã, FALHANDO em todas elas, pode
levar a uma insanidade ESPIRITUAL?
Agora que você sabe as características de “UMA” Vida
Cristã e sabe como viver “UMA” Vida Cristã traz
resultados falhos, vamos olhar para uma verdades a
respeito de viver “UMA’ Vida Cristã.
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Qual é a Verdade Sobre Viver “UMA” Vida Cristã?
Essa é a verdade sobre viver “UMA” Vida Cristã:
Viver “UMA” Vida Cristã NUNCA irá produzir “A” Vida
Cristã que Deus promete. Ex.: Uma vida de vitória,
liberdade e transformação.
De fato, se você continuar vivendo “UMA” vida cristã, o
resultado será:
▪

Mais Frustação

▪

Mais Falha

▪

Mais Derrota

▪

Mais Escravidão

▪

Mais Desilusão

▪

Mais Turbulência Interna

▪

Mais da mesma coisa ou pior (Ex.: Sem mudança
ou transformação)

Você está vivendo “UMA” Vida Cristã? Você pode se
identificar de alguma forma com a minha história? Se sim,
eu quero que você pergunte isso a você mesmo:
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É essa a vida que Deus tem PRETENDIDO para eu viver
ou tem alguma OUTRA vida eu tenho que
experimentar?
Veja, meu amigo, Deus nunca pretendeu para nós
que vivêssemos “UMA” vida cristã porque Seus planos e a
forma que Ele quer que vivamos é “A” vida cristã. Então
vamos observar o significado de “A” vida cristã.
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PARTE DOIS
“A” Vida Cristã
Depois de 30 anos, eu descobri “A” Vida Cristã
Pouco eu sabia que, durante todo esse tempo, Deus
estava no processo de me levar até onde eu não pudesse
mais conseguir nada com todo o meu esforço. No
Domingo, dia 4 de Outubro de 1998, eu estava sentado,
bem depressivo, no meu carro, me perguntando qual era a
razão que eu tinha para vir à igreja mais uma vez para
escutar aquelas mesmas coisas que não mudavam nada.
Enquanto eu estava sentado, uma pergunta veio à
minha cabeça: “Você já parou de tentar viver a vida
cristã com todas as suas forças e habilidades”? Eu
sabia que esse pensamento não foi meu, então só podia
ser do Espírito Santo. Minha resposta foi: “Sim, vou parar
de tentar viver a vida cristã. Além do mais, estou exausto
de tentar com as minhas próprias forças.” Isso era uma
notícia boa porque eu finalmente cheguei ao ponto de
admitir que “não conseguia”. Esses são alguns dos “não
consigo”:
▪
▪
▪
▪
▪

Não consigo me libertar.
Não consigo vencer meus pecados.
Não consigo me curar das minhas feridas.
Não consigo transformar meus pecados carnais em
um comportamento cristão.
Não consigo alcançar alegria, satisfação e paz que
eu esperava conseguir na vida cristã.
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Como disse antes, eu cheguei à conclusão de que Deus
não iria me ajudar a alcançar nenhuma dessas coisas, pois
por várias vezes eu havia pedido ajuda a Ele e Ele não me
ajudou. Depois que eu respondi a pergunta do Espírito
Santo, Ele me disse: “Eu (Deus) por 30 anos tenho
esperado por você chegar no ponto de dizer “não
consigo”. Hoje eu vou falar com você através de um
convidado na sua igreja e farei você iniciar uma nova
Jornada Cristã.”
Nem preciso dizer que eu estava bem empolgado. A
nossa igreja tinha convidado Ian Thomas para pregar em
uma conferência de quatro dias, começando naquela
manhã. Ian Thomas era o diretor de um ministério
conhecido mundialmente chamado Torchbearers.
Naquele tempo, eu não tinha ideia de quem ele era ou de
que Ministério ele fazia parte. Eu entrei na igreja e,
quando ele subiu para começar a pregar, essas foram suas
primeiras palavras:
Deus NUNCA pretendeu que você conseguisse viver
sozinho A Vida Cristã que
SOMENTE Cristo pode viver em você e através de
você.
O que prendeu minha atenção foram duas coisas que
ele falou que eu nunca tinha ouvido antes. A primeira foi
que ele usou essas palavras “A vida”. A segunda foi que,
qualquer que seja A vida, eu não consigo viver, só Cristo
pode.
Para acrescentar a essas palavras poderosas, eu vi
nesse homem o que a Palavra de Deus chama “rios de
água viva” (João 7:38). Digo isso porque eu podia ver que
ele estava experimentando uma vida de alegria e paz que
eu quis experimentar por muitos anos. Marco esse dia
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como o dia fundamental para a minha Vida Cristã (um dia
muito importante, além daquele dia em que fui salvo),
porque esse foi o dia em que eu comecei uma nova
jornada chamada A Vida Cristã, que iria transformar
minha vida drasticamente.
O Que Cristo Diz Que é “A” Vida Cristã?
Jesus disse:
“... EU SOU o caminho, a verdade e A VIDA...”
“... EU SOU a ressureição e A VIDA...”

João 14:6

João 11: 25

O que Jesus está querendo dizer com essas duas
passagens? É muito claro que o que Jesus está dizendo
que Ele é A Vida. O que Ele quer dizer quando diz que é A
Vida? Por muitos anos, eu li esses versos e conclui que
Jesus era a fonte da minha vida eterna, quando confiei
Nele para a minha salvação. Contudo, o que Jesus está
claramente dizendo nessas duas passagens é:
“A” Vida Cristã é uma PESSOA.
É O PRÓPRIO CRISTO!
Pense um pouco sobre essa declaração por um
momento. Se o próprio Cristo é A Vida Cristã, então A
Vida Cristã não é sobre tentar viver a Vida Cristã com meu
próprio esforço somado à ajuda de Deus. Pelo contrário, A
Vida Cristã é uma pessoa. Você já tinha ouvido isso antes?
Para confirmar essa afirmação, vamos observar o que
Paulo tem a dizer.
O Que Paulo Tem A Dizer Sobre “A” Vida Cristã
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Paulo pegou essas verdades de Cristo com “A” Vida e a
colocou em um nível mais pessoal, quando fala em
Colossenses 3:4:
“...Cristo que é a SUA vida...”
O que Paulo está dizendo nesse versículo? Ele está
dizendo que a vida de Cristo é mais do que a vida eterna
que Ele lhe deu no momento da sua salvação. Ele está
dizendo que Cristo é a SUA vida hoje, neste exato
momento. Neste momento você deve está coçando a sua
cabeça e se perguntando: “O que Paulo está falando? O
que significa que Cristo é a minha vida? A vida que Paulo
está se referindo é A Vida Cristã?” Eu acredito que as
respostas para essas perguntas estão em Filipenses 1:21,
quando Paulo fala:
“Para mim, o viver É CRISTO...”
Paulo está dizendo que a vida para ele é Cristo sendo a
sua vida. Pense sobre isso por um momento. Se “A” Vida
Cristã é uma pessoa, isso quer dizer que A Vida Cristã não
se trata de uma lista cujas regras eu preciso cumprir,
tentando não pecar e fazendo o meu melhor para viver
para Deus?
Veja que Jesus e Paulo estão dizendo a mesma coisa
que Ian Thomas disse para mim naquele dia: Deus
pretende que você viva “A” Vida Cristã, e não “UMA” Vida
Cristã. Pense um pouco sobre a seguinte declaração:
Tudo o que a gente faz com o nosso próprio esforço e
habilidade é viver “UMA” FORMA da Vida Cristã. Só
Cristo pode viver “A” Vida Cristã em nós e através de
nós.
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Pergunta: Se você tem vivido “UMA” forma de Vida
Cristã, como isso tem funcionado para você,
pessoalmente, em seu casamento, no seu relacionamento
com seus pais e até no seu trabalho?
O Que Quer Dizer Quando Diz Que Cristo É A Sua
Vida?
Para responder a essa pergunta vamos observar em 1
Coríntios 1:30:
“Mas vós sois Dele, em Cristo Jesus...”
Deus nos dá a resposta no começo do versículo, quando
Ele diz que nós somos Dele em Jesus Cristo. A palavra
“sois”, nesse contexto, quer dizer que somos de Deus, a
partir de Jesus Cristo. Nossa origem em Deus está em
Cristo. Nesse versículo, Jesus é o originador da vida em
nós.
Olhe agora para esse dois outros versículos que revelam
que Deus é a origem da nossa Vida Cristã:
“Pois Nele vivemos, e nos movemos, e existimos...”
Atos 17:28
“Porque Dele, e por meio Dele, e para Ele são todas as
coisas...” Romanos 11:36
Esse são dois dos vários versículos na Bíblia que nos
revelam que Cristo é a fonte de nossas Vidas Cristãs. Você
pode estar se perguntando o que significa, na prática, que
Cristo seja a sua Vida. Vamos olhar para duas palavraschave que se referem a Cristo sendo a fonte de: PROVER e
PRODUZIR.
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Cristo Sendo a Sua Fonte Significa que Ele é o Seu
PROVEDOR
“... que Deus nos deu a vida eterna; e esta vida está no
seu Filho. Aquele que tem o Filho tem A VIDA;” 1 João
5:11-12a
“Para mim o viver é Cristo” Filipenses 1:21
1 João 5:11-12a nos diz que, se você confiou em Cristo
a sua salvação, então você tem a vida (Dele) em você.
Paulo diz que o viver é Cristo. O que esses dois versículos
significam?
Significam que A VIDA de Cristo é para você:
Amor Incondicional
Aceitação
Paciência
Perdão
Destemor
Adequação
Ousadia
Descanso
Esperança
Poder

Vitória
Fé
Força
Segurança
Sabedoria
Humildade
Justiça
Compaixão
Fidelidade
Controle

Valor
Liberdade
Paz
Entendimento
Discernimento
Confiança em Cristo
Abnegação
Coragem
Gentileza
Alegria

[Nota: Enquanto nós sabemos que podemos atribuir
características humanas a essas palavras, o que estamos
falando acima é sobrenatural, são características que
somente Cristo pode produzir e que só Cristo pode
suprir].
Uma verdade chave para compreender até aqui é que
desde que você é completo em Cristo e Cristo é em você,
então você tem à sua disposição todas as características
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acima. Observe o seguinte versículo para confirmar essa
verdade:
“Portanto, Nele (Cristo), habita, corporalmente, toda a
plenitude da Divindade. Também, Nele (Cristo), estais
aperfeiçoados. Ele é a cabeça de todo principado e
potestade.” Colossenses 2:9-10 (Parênteses meu).
Pense nisso, todo o amor de Cristo, força, paz, perdão,
etc. estão em você e são acessíveis para você agora!
Pergunta: Já que você contém toda a vida de Cristo em
você, você acha que precisa procurar em qualquer outro
lugar fora da vida em Cristo para achar amor
incondicional, aceitação, valor, etc.?
Vamos mais uma vez encontrar essa verdade, agora
em Filipenses 4:19:
“E o meu Deus... há de suprir, em Cristo Jesus,
cada uma de vossas necessidades”
Pense sobre esse versículo por um momento. Paulo está
nos dizendo que o próprio Cristo supre todas as nossas
necessidades porque Ele é tudo o que precisamos. Ele É o
amor, Ele É a força, Ele É a esperança, etc. Qualquer coisa
que você precisar, Deus vai suprir as suas necessidades
em Cristo. Me deixe te falar alguns exemplos:
▪

▪

A sua necessidade é um amor incondicional?
Cristo que é o amor incondicional vai suprir essa
necessidade em você.
A sua necessidade é uma força maior do que a que
você já tem? Cristo que É a força vai SER a sua
força em você.
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▪

Você precisa de esperança? Cristo que É
esperança vai suprir a esperança em você. Veja os
próximos versículos para confirmar essa verdade:

▪
“Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus,
nosso Salvador,
e de Cristo Jesus, nossa esperança... “ 1 Timóteo 1:1
Então vamos resumir desta maneira:
Cristo como A Vida significa que Cristo irá SUPRIR
Para prover à você a paz Dele, a aceitação Dele,
alegria Dele, etc.
Usando a lista na página anterior, anote o que você irá
precisar, baseado em uma luta ou problema que você está
enfrentando agora.
Cristo Como Sua Fonte Significa que Ele Irá PRODUZIR
“Estou plenamente certo de que Aquele que começou boa
obra em vós há de completá-la (cumprir) até o Dia de
Cristo Jesus.” Filipenses 1:6
“ Mas Ele lhes disse: Meu Pai trabalha até agora, e que eu
trabalho também.” João 5:17
Outra definição para a palavra “fonte” é aquele que
PRODUZ algo. Os versículos acima querem dizer que
Cristo é o provedor. O que significa dizer que Cristo é o
provedor?
Isso quer dizer que Cristo produz Sua vida em você
fazendo com que a vida Dele seja um EXPERIÊNCIA
REAL na sua vida.
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Vou demonstrar como Cristo pode ser o nosso provedor:
Vitória: Cristo irá produzir em você uma experiência
real de vitória sobre o poder do pecado, da carne, do
mundo e o poder de Satanás.
“Graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso
Senhor Jesus Cristo”
1 Coríntios 15:57
Liberdade: Cristo irá te libertar das suas falsas
crenças, pecados não derrotados, lutas e problemas
interiores em progresso.
“Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei,
pois, firmes e não vos submetais, de novo, ao jugo de
escravidão.” Gálatas 5:1
Cura: Cristo irá prover cura sobre as feridas do
presente e do passado.
“Sara corações quebrantados e lhes pensa as feridas”
Salmos 147:3
Intimidade: Cristo irá produzir em você um desejo
pessoal e íntimo para com Ele.
“... para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo,
segundo o beneplácito de sua vontade,” Efésios 1:6
Somando-se a esses exemplos de Cristo como sendo o
provedor, ainda existe uma parte importante da Vida
Cristã que só Cristo pode produzir.
Transformação à Semelhança de Cristo
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Uma das grandes promessas na Bíblia é que seremos
transformados à semelhança de Cristo. Vamos observar
dois versículos que confirmam para nós o que Deus
pretende para as nossas vidas ao serem transformadas.
“Porquanto aos que de antemão conheceu, também os
predestinou para serem conformes à imagem de seu
Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos
irmãos.” Romanos 8:29
“E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como
por espelho, a Glória do Senhor, somos transformados, de
Glória em Glória, na sua própria imagem, como pelo
Senhor, o Espírito.” 2 Coríntios 3:18
O que significa para nós ser conformado à imagem de
Cristo e ser transformado na sua própria imagem?
Ser conformado à IMAGEM de Cristo ou ser
TRANSFORMADO na sua própria imagem, significa
que você será transformado no seu modo de pensar,
acreditar, escolher e se comportar para ser como
Cristo.
Pense por um momento. O que seria diferente na sua
vida se Deus transformasse você para você pensar,
acreditar, escolher e se comportar como Cristo? Como
isso mudaria como você se vê, como você se relaciona
com outras pessoas ou muda a forma como você vê as
circunstâncias ao seu redor?
Minha experiência tem demonstrado que muitos cristãos
com os quais conversei não estão experimentando uma
contínua transformação para serem semelhantes a Cristo.
Entendo completamente porque durante trinta anos da
minha vida eu não estava recebendo nenhuma
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transformação. O segredo é que sem saber, acreditar e
viver a verdade sobre o que significa viver A Vida Cristã
não haverá nenhuma mudança drástica.
Você Pode Ser a Fonte Para A vida?
Eu espero que até esse ponto você possa concluir que
você não pode ser a Fonte de Vida. Contudo, se você
precisa de mais provas vamos observar esse versículo em
João 15:5:
“... porque sem mim NADA podeis fazer.”
Isso significa que sem Cristo sendo a Fonte, você não
pode produzir nenhuma verdade ou nenhuma das
promessas na Palavra de Deus. Então, você pode tentar o
seu máximo o tempo que for, mas você nunca será capaz
de produzir A Vida Cristã.
O Porquê Pelo Qual Deus Não Vai Te Ajudar A Viver A
Vida Cristã
Eu ouvi muitos Cristãos dizerem “Deus vai me ajudar”.
O que na realidade eles estão querendo dizer é: “Deus irá
me ajudar para que eu seja a fonte de resolução para
os meus problemas, mudanças etc.” Outra forma de
dizer é “ Deus vai me ajudar a me ajudar”. Isso é uma falsa
realidade, porque Deus nunca intencionou que homem
fosse a fonte de vida ou da transformação.
Reflita sobre essa pergunta, “Se Deus é a Fonte, então
por que Ele iria te ajudar a ser a fonte?” Deus planejou
tudo isso. Se Ele não é a fonte da Vida Cristã, então você é
a fonte da vida cristã que leva a mais derrota, mais
escravidão e sem nenhuma transformação. O plano de
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Deus só funciona de uma forma, que é Ele sendo a sua
Fonte.
“Entrega o teu caminho ao Senhor, confia Nele, e o mais Ele
fará.” Salmos 37:5
O que esse versículo não diz é que Deus vai te ajudar.
Ao contrário, Ele é a sua Fonte e Ele irá fazer. O que “e o
mais” significa? “e o mais” significa tudo o que Deus
prometeu fazer.
Ou você vai ser a fonte ou Deus vai ser a Fonte mas
Ele NÃO vai lhe ajudar a ser a fonte.
Cristo é o Único que pode viver A vida, Então o Que a
Gente pode fazer?
Pense um pouco sobre essa pergunta: Quantas pessoas
já viveram uma Vida Cristã perfeita? Só tem uma
resposta: Jesus. Essa verdade pode ser chocante para você
como foi para mim quando eu escutei pela primeira vez.
Contudo, isso não é verdade? Ninguém além de Jesus
viveu uma Vida Cristã perfeita.
Assim sendo, desde que Cristo está em você e Ele é o
único que pode viver uma Vida Cristã perfeita, então o
que devemos fazer, de acordo com o que diz em Gálatas
2:20:
“Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim;”
Pense um pouco sobre o que Paulo diz nesse versículo.
Quando Paulo diz “Já não sou eu quem vive”, ele está, de
fato, dizendo que ele NÃO PODE ser a fonte da Vida Cristã.
Isso é fantástico, levando em consideração todas as
credenciais de Paulo, intelecto e capacidade. Ele
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claramente reconhece que nada pode qualificá-lo para
que ele seja a fonte.
Dessa forma, Paulo admite que ele não pode viver a
Vida Cristã, ele disse, “Cristo vive em mim”. Paulo
reconhece a sua absoluta necessidade de depender de
Cristo para viver a Vida Cristã nele.
O nosso papel é DEPENDER de Cristo
para VIVER e PRODUZIR a vida na gente.
Deixe-me apresentar um exemplo para explicar
melhor. Se você precisasse de uma cirurgia, por que você
iria a um cirurgião? Por duas razões. A primeira seria que
você não pode realizar a cirurgia em si mesmo. A segunda
seria que você tem que depender do cirurgião totalmente
para fazer a cirurgia porque ele é treinado para isso e
você não é capaz de fazer. É a mesma coisa sobre deixar
Cristo viver em você.
Você deve viver MOMENTO a MOMENTO dependendo de
Cristo
para que Ele viva e produza a vida em você
Depender de Cristo para Ele viver a Vida Cristã em
você talvez seja um novo conceito para você. Esse foi um
conceito bem radical para mim, especialmente depois de
tentar (e falhar) por trinta anos viver uma Vida Cristã da
minha maneira.
Contudo, não faz sentido depender de Cristo para fazer
só o que Ele pode fazer e a gente não? Eu acredito que
você possa enxergar isso. Agora que sabemos o que
significa que Cristo é A vida, vamos olhar para os
resultados de Cristo vivendo em você.
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Qual É O Resultado De Cristo Viver Em Você?
A gente vê o resultado na segunda parte do versículo
de João 10:10:
“... eu vim para que tenham vida e a tenham em
abundância”
O que você acha que Jesus quer dizer com vida em
“abundância”? Eu não acredito que Ele esteja se referindo
à abundância externa (dinheiro, prosperidade) porque
isso pode ser facilmente levado embora. Será que é
possível que Jesus tenha se referido à abundância
interna?
Deixe-me usar algumas das promessas que já falamos
para dar um melhor entendimento do que significa uma
vida em abundância. Vou fazer isso em forma de
perguntas.
Se você fosse:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Viver em vitória sobre o pecado, a carne, o
mundo e Satanás,
Experimentar liberdade sobre os pecados que
você costuma cometer,
Curado das feridas do seu passado ou presente,
Ter suas necessidades satisfeitas,
Ser transformado a pensar, sentir, escolher e agir
como Cristo,
Experimentar uma relação pessoal e íntima
com Deus,
Você considera isso uma vida em abundância?
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Eu acredito que você, que nem eu, acredita que isso
seja uma vida em abundância. À luz disso, pense sobre
essa declaração.
Se Cristo é a sua vida, e sua vida é em ABUNDÂNCIA,
então vida em abundância é permitir que Cristo viva
em você para que você experimente as promessas de
Deus de LIBERDADE, VITÓRIA, CURA, TRANSFORMAÇÃO
E INTIMIDADE.
Pergunta: Se alguém te perguntasse hoje se você está
vivendo uma vida de abundância, qual seria a sua
resposta?
Como depender de Cristo para viver a vida Dele em
você significa ter uma vida transformada
Desde que ouvi a verdade de que Cristo é a verdadeira
vida, no dia 4 de outubro de 1998, eu comecei uma nova
jornada dependendo de Cristo para viver a vida em mim.
Como resultado, Deus começou a transformar a minha
vida.
Deixando Cristo viver em mim, eu comecei a ser liberto
dos meus pecados de inadequação, medo, raiva, rejeição e
indignidade. Cristo substituiu esses pecados pela
adequação de Cristo, Sua coragem, Seu amor, Sua
aceitação e o Seu valor.
Lembra que anteriormente eu compartilhei sobre o
meu coração endurecido em relação ao meu pai, por conta
de todos os seus abusos? Ao longo do tempo, o Senhor me
transformou de um jeito, que eu consegui perdoar o meu
pai por todos os abusos e rejeição que sofri e, depois
disso, o Senhor Jesus me curou do meu ódio, da minha
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amargura, da minha falta de perdão que eu nutria contra
o meu pai.
Com tudo isso, o Senhor Jesus ainda restaurou o meu
casamento, pois minha esposa e eu começamos a
depender mais de Cristo para Ele produzir em nós um
casamento centrado Nele. Ele continuou nos libertando
dos nossos pecados carnais que criaram tantos conflitos
no nosso casamento. Isso não é para dizer que em meu
casamento não existe conflitos, mas, quanto mais
crescemos em nos assemelhar a Cristo, qualquer conflito
não cresce, mas diminui enquanto a nossa unidade,
intimidade e harmonia em Cristo só aumenta.
Conclusão
Eu quero concluir dizendo que o Senhor Jesus mudou
completamente a minha vida, que eu deixei os meus
negócios anteriores e trabalho agora servindo em um
Ministério de tempo integral para compartilhar essas
verdades transformadoras com Cristãos que estão
insatisfeitos com sua caminhada Cristã ou que estão
esperando mais dessa caminhada. Em 15 anos de
Ministério, eu tenho testemunhado Deus transformar
centenas de vidas individuais e casamentos também.
Estou totalmente convencido que viver A Vida Cristã é o
único caminho para satisfação, transformação e uma vida
em abundância.
Você Gostaria de Saber Mais?
Onde você pode encontrar mais informações sobre o
que acabou de ler? Você diria que você está vivendo
“UMA” vida ou “A” vida? Se depois de ler todas essas
verdades, você descobriu que vive “UMA” vida, eu quero
encorajar você a uma profunda revelação e entendimento
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sobre o que significa Cristo viver a Vida Cristã em você e
através de você.
Esse livreto é para apresentar uma breve visão sobre
a diferença entre “UMA” vida - vivida com sua própria
força e “A” vida - deixando Cristo viver em você e através
de você.
Se você quiser aprender mais sobre viver as verdades
de “A” Vida Cristã, confiar em Deus e deixar Ele
transformar a sua vida, eu quero encorajar você a ler meu
livro chamado Vivendo a Vida Por Uma Nova Fonte.
Nesse livro falamos sobre os seguintes tópicos:
▪

▪
▪

▪

Qual é o papel de Deus
em viver A Vida
Cristã?
Qual é o seu papel em
viver A Vida Cristã?
Como envolver Deus
para
ser
transformado?
Como
uma
vida
transformada
se
apresenta?

Esse livro está disponível no meu site
(www.christislifeministries.com). Online, você pode
baixar de graça ou pedir uma cópia do livro, que será
enviado para você. Também temos lições em vídeo no site
que auxiliam nesse estudo, você pode assistir de graça ou
obter uma cópia em DVD.
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Espero que você tenha proveito desse estudo e busque
mais a Deus para um entendimento mais profundo sobre
o que significa que Cristo Jesus é A Vida. Minha oração é
que não só a sua vida seja transformada, mas que você
compartilhe com outras pessoas sobre como viver A Vida
Cristã transformou a sua vida.
Bênçãos em Cristo,
Bill Loveless
Obs.: Se você tiver algum pensamento sobre o que você
acabou de ler e quiser compartilhar, mesmo que sejam
dúvidas sobre o que escrevi, por favor, me envie um
email utilizando as informações abaixo:
Christ is Life Ministries
Site: www.christislifeministries.com
Email: bill@christislifeministries.com
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