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AS LIÇÕES DOS NÚCLEOS 
#08 – VIDA, E VIDA EM ABUNDÂNCIA! 
 
É padrão do Reino, abundância! 
 
Salmos 36 
1 Há no coração do ímpio a voz da transgressão; não há temor de Deus diante de seus olhos.  
2 Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser 
descoberta, nem detestada.  
3 As palavras de sua boca são malícia e dolo; abjurou o discernimento e a prática do bem.  
4 No seu leito, maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega 
do mal.  
5 A tua benignidade, SENHOR, chega até aos céus, até às nuvens, a tua fidelidade.  
6 A tua justiça é como as montanhas de Deus; os teus juízos, como um abismo profundo. Tu, 
SENHOR, preservas os homens e os animais.  
7 Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade! Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra 
das tuas asas.  
8 Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber.  
9 Pois em ti está o manancial da vida; na tua luz, vemos a luz.  
10 Continua a tua benignidade aos que te conhecem, e a tua justiça, aos retos de coração.  
11 Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. 12 Tombaram os obreiros 
da iniquidade; estão derruídos e já não podem levantar-se. 

 
DERRUÍDO 
O mesmo que: esboroado, prostrado, humilhado, abatido, amesquinhado, derribado, derrubado, 
desmoronado. 
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Salmos 37:4-11 
4 Agrada-te do SENHOR, e ele satisfará os desejos do teu coração.  
5 Entrega o teu caminho ao SENHOR, confia nele, e o mais ele fará.  
6 Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito, como o sol ao meio-dia.  
7 Descansa no SENHOR e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu 
caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios.  
8 Deixa a ira, abandona o furor; não te impacientes; certamente, isso acabará mal.  
9 Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no SENHOR possuirão a terra.  
10 Mais um pouco de tempo, e já não existirá o ímpio; procurarás o seu lugar e não o acharás.  
11 Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. 
 
Provérbios 21:5 
Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, à pobreza. 
 
Os exemplos “meio metro a mais na varanda”; “consegui economizar...” 
 

João 10:10 
10 O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir; eu vim para que 
tenham vida e a tenham em abundância. 
 

ZOE 
2222 ζωη zoe de 2198 ; TDNT - 2:832,290; n f 1) vida 1a) o estado de alguém que está cheio de 
vitalidade ou é animado 1b) toda alma viva 2) vida 2a) da absoluta plenitude da vida, tanto em 
essência como eticamente, que pertence a Deus e, por meio dele, 2b) vida real e genuína, vida 
ativa e vigorosa, devota a Deus, abençoada, em parte já aqui neste mundo para aqueles que 
colocam sua confiança em Cristo, e depois da ressurreição a ser consumada por... 
 
VIDA NOVA NA FORMA DE PENSAR / Abundância, não restrição 
Planejamentos, conceitos, sentimentos... 
 

2 Coríntios 5:16-17 
16 Assim que, nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne; e, 
se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste 
modo. 17 E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura; as coisas antigas já 
passaram; eis que se fizeram novas. 

 
 
VIDA NOVA NA FORMA DE AGIR / Abundância, não restrição 
 

Romanos 12:2 
2 E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da 
vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita 
vontade de Deus. 
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AS PROMESSAS DO SENHOR 
PELA FÉ 
EXERCÍCIO PESSOAL 
 

2 Pedro 1:3-11 
3 Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que 
conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos 
chamou para a sua própria glória e virtude,  
4 pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e mui grandes promessas, 
para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos 
da corrupção das paixões que há no mundo,  
5 por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé 
a virtude; com a virtude, o conhecimento;  
6 com o conhecimento, o domínio próprio; com o domínio próprio, a 
perseverança; com a perseverança, a piedade;  
7 com a piedade, a fraternidade; com a fraternidade, o amor.  
8 Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que 
não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso 
Senhor Jesus Cristo.  
9 Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que 
está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora.  
10 Por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa 
vocação e eleição; porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo 
algum.  
11 Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino 
eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 


