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Existem certos momentos na vida em que temos muitas preocupações
vindas de vários lados, seja da área profissional, familiar, amorosa, financeira,
entre outros. Como cristãos, às vezes, as preocupações desse mundo tendem
a interferir no nosso relacionamento com Deus, e esse afastamento acaba nos
trazendo ainda mais problemas por estamos longe de Dele.

Um dos objetivos principais de quem é filho de Deus deve ser viver uma
vida plena para Ele, quando se foca nisso então todos os outros problemas e
preocupações se tornam pequenos. É importante saber que independente do
momento ou a condição em que você está na sua vida, sempre dá tempo de
começar a viver uma vida plenamente dedicada a Deus, mas para isso é
necessário que se tome uma decisão.
“Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm; ela será ricamente
recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito
a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu.” Hebreus 10:35-36

A seguir apresentaremos 4 coisas que são necessárias para começar a viver
essa vida plena com Deus:

1) SUA VIDA PRECISA DE COR

Quando Noé saiu da arca após o dilúvio, Deus deu a ele um sinal no céu
que representaria a sua nova vida, um sinal colorido, que foi o arco-íris. Desse
mesmo modo devemos acrescentar cor em nossa vida, isso se traduz como
trazer positividade para ela. O pessimismo tem tomado conta da vida de muitas
pessoas hoje em dia, através de reclamações constantes e murmurações, no
entanto Deus quer trazer cor à vida de seus filhos, quer que eles sejam
positivos e felizes.

Por isso, se apegue às coisas boas, foque nelas. Pare de reclamar e pare de
murmurar, veja o lado positivo das coisas. Deus nos diz para fazermos tudo
sem queixas nem discussões, não somente as coisas boas mas também as
ruins. Também se afaste das pessoas que vivem reclamando, elas só
contaminam a sua vida e muitas vezes influenciam você a ficar do mesmo jeito
que ela.
“Façam tudo sem queixas nem discussões.” Filipenses 2:14
“E não se queixem, como alguns deles se queixaram — e foram mortos pelo
anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram
escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos
tempos.” 1 Coríntios 10:10-11

Outra coisa, seja grato! Estudos científicos afirmam que quando as pessoas
são agradecidas elas melhoram seu modo de ver as coisas e vivem uma vida
melhor, então seja grato primeiramente a Deus e depois ao seu próximo perto
de você.

2) SUA VIDA PRECISA DE SABOR

O principal tempero de uma comida é o sal, sem o qual, ela não terá sabor,
e do mesmo modo Jesus diz aos seus filhos que eles devem ser sal na vida
das pessoas.

"Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo?
Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens.”
Mateus 5:13

Então se a sua vida está sem sal, sem graça, seja você o sal na vida das
pessoas, seja o tempero na vida delas. E isso nada mais é que influenciá-las,
ter um bom testemunho. A vida dos filhos de Deus serve para ser uma porta
para o Evangelho para outras pessoas, um caminho para elas conhecerem a

Deus. Não perca as oportunidades que Deus lhe dá de influenciar a vida das
pessoas ao seu redor, de ser a ponte pela qual elas conhecerão a verdade do
Evangelho.

“Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que, naquilo em que eles os
acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e
glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção.” 1 Pedro 2:12

Tenha um testemunho exemplar em qualquer lugar, tenha cuidado com o
que você posta em suas redes sociais, suas fotos, as palavras que você usa,
pois você não sabe quem estará influenciando para o bem ou para a mal. E
pregue o evangelho como se fosse o último dia de sua vida porque pode ser o
último dia, tanto seu, quanto daquela outra pessoa.

3) SUA VIDA PRECISA DE RITMO
“Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre.” Hebreus 13:8

Uma das definições de ritmo é ser algo constante, e do mesmo modo Deus
também é constante, Ele nunca mudou e nunca mudará, por isso os seus
filhos, que foram criados a imagem e semelhança Dele também devem ser
constantes em sua vida.
“Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale.
Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor,
o trabalho de vocês não será inútil.” 1 Coríntios 15:58

Devemos tratar a nossa inconstância, no início do ano é costume
fazermos várias decisões para o resto do ano, mas dificilmente as cumprimos,
isso é um exemplo do que é ser inconstante. Outro exemplo são as muitas
promessas que são feitas sem pensar e não são cumpridas, também o modo
como muitas pessoas fazem a decisão de dar sua vida para servir a Deus mas
no primeiro problema o abandonam, isso não pode fazer parte da sua vida!

Para ser constante você deve lutar e buscar ajuda de Deus, pois se já é
difícil quando estamos com Ele, é impossível quando estamos sem. Não
desista e peça constância divina todos os dias, cumpra o que você prometeu
mesmo que isso traga prejuízo para você.
“Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças.
Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem; mas
aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como
águias; correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.” Isaías 40:2931
“Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que
mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado.” Salmos 15:4

4) SUA VIDA PRECISA DE AMOR
“No amor não há medo; pelo contrário o perfeito amor expulsa o medo, porque
o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor.”
1 João 4:18

Muitas vezes o medo do futuro não deixa você seguir sua vida, você tem
medo de não passar na faculdade, de não conseguir um emprego, de não
conseguir pagar suas contas, dentre tantas outras coisas. Todo esse medo
impede você de fazer o que você precisa fazer, mas como cristãos devemos
saber que o perfeito amor de Deus em nossa vida lança fora todo medo.

Quando Deus lhe mostra o que você deve fazer se agarre nisso e vá em
frente sem medo. Não pare para pensar demais nas dificuldades que podem
surgir, se apegue a Deus, dê um salto de fé! O segredo para acabar com esse
medo é estar debaixo da vontade de Deus, quando isso acontece Ele lança
fora todos os medos e preocupações do futuro que estão em nosso coração.
“Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será
contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por

todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas as
coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus
quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu; e mais,
que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem
nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição,
ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: "Por amor de ti
enfrentamos a morte todos os dias; somos considerados como ovelhas
destinadas ao matadouro". Mas, em todas estas coisas somos mais que
vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que
nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro,
nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra
coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em
Cristo Jesus, nosso Senhor.” Romanos 8:31-39.

