Oração Inicial

Estudo 01 – ZOE – Vida na Vida!

Resumo:Neste estudo entenderemos um pouco mais sobre o que é Zoe, sua importância e
como recebe-la em nossa vida.
Texto: João 10: 10.
Introdução:Desde a antiguidade, os alquimistas tentavam descobrir o que chamavam de “Elixir
da longa vida”, uma medicação que pudesse curar toda e qualquer doença, prolongando a vida
indefinidamente. Sempre foi o sonho do ser humano ter uma vida sem enfermidades, sem
problemas e muito longa, se possível, ser imortal. Na verdade, o que está por traz de tudo isso é o
desejo de ter uma vida feliz! Mas será que isso realmente é possível?

1)O que você acredita ser uma vida boa?
Quando fazemos essa pergunta, ouvimos praticamente a mesma resposta da maioria das pessoas:
ter uma vida sem doenças, ter muito dinheiro e sem contas para pagar, ter uma casa própria, um
bom carro, uma família bem estruturada, um bom emprego, ter o mínimo de problemas e se
possível não ter nenhum problema e por aí vai. Todos nós temos em mente um padrão daquilo
que consideramos ser uma vida boa. Existe, porém, muitas pessoas que mesmo tendo tudo em
ordem em sua vida, relatam que sentem que falta algo. Muitas pessoas, mesmo aquelas que
aparentam ter uma vida boa, dizem que sua vida, na verdade, é “sem cor”.Você conhece
alguém assim? Na Bíblia, existem algumas palavras que definem e exemplificam a palavra
“vida”. Duas palavras muito importantes são: Bios e Zoe. A palavra Bios é uma palavra grega
usada para definir a vida biológica, física, a vida no sentido natural. Já a palavra Zoe se
refere a outro tipo de vida e quer dizer: Vida plena no espírito. Normalmente, as pessoas
acreditam que uma vida boa está ligada somente a Bios, à vida natural, física e biológica, com as
suas necessidades sendo supridas e tendo abundância daquilo que acreditam ser o necessário para
seu suprimento e bem estar. Porém, somente este tipo de vida não é capaz de trazer realização e
satisfação. Mesmo que alguém tenha tudo o que precisa para manter sua vida física e
natural, jamais conseguirá ser alguém pleno e feliz, pois falta ainda Zoe. O texto que lemos
de João nos mostra o próprio Jesus dizendo que veio ao mundo para nos trazer Zoe, vida plena no
espírito. Além da Bios que já nos foi dada no início, quando fomos formados, existe Zoe
reservado para nós, em outras palavras, Jesus veio para trazer Vida na vida. Não basta apenas
viver, todos nós necessitamos ter vida na vida. Essa vida (Zoe) em nossa vida (Bios) irá garantir
que nossa vida seja completa e cheia de cor.

2)O que você considera necessário para ter uma vida plena?
A maioria das pessoas percebe que precisam de vida em sua vida, mas são poucas as que
realmente sabem como recebê-la. O caminho, na verdade, é muito simples.
I – Reconhecer. O primeiro passo é reconhecer que precisamos de Vida em nossa vida. O
segundo passo é reconhecer que a Vida plena no espírito vem somente através de Deus. Não
adianta nos iludirmos com fama, dinheiro, satisfação de todas as necessidades e prazeres carnais e
naturais, nada disso nos traz vida plena, somente Deus. Jesus declara que através Dele é que
recebemos Zoe. Não há outro caminho para aquele que quer e precisa de Vida em sua vida.
II –Buscar. Nos esforçamos grandemente para termos Bios, trabalhamos muito, buscamos uma
vida saudável, priorizamos relacionamentos bons. Mas quando se trata de Zoe, vida plena no
espírito, só há uma coisa a fazer: buscar a Deus! Ler a Bíblia, orar, separar um tempo para
estar com Deus, conhece-Lo bem de perto. Convidar Deus para fazer parte de sua vida e ter um
relacionamento verdadeiro com Ele.

Conclusão:Não é vontade de Deus que tenhamos apenas uma vida física, natural. Mas é vontade
Dele que tenhamos Vida na vida! Você gostaria de receber Vida em sua vida? Compreende que
para isso precisa reconhecer que somente recebemos essa vida através de Deus? Deseja buscar o
Senhor e ter um relacionamento com Ele? Levante a mão, vamos orar.

Desafio:Identifique em sua vida quais coisas você tem buscado com todas as forças na tentativa
de ter uma vida plena, ex: dinheiro, saúde, reconhecimento, etc. Tire um tempo para orar e peça a
Jesus que traga Zoe sobre sua vida.

