TÍTULO: UMA CARREIRA COMPLETA
TEXTO: 2 Timóteo 4.6-8
INTRODUÇÃO:
Paulo estava preso em Roma, por volta do ano 67 d.C. Sua sentença de morte já estava
decretada e ele estava somente aguardando sua execução.
Mas ele não se vê como um homem derrotado. Ao contrário, ele testemunha que estava
tranqüilo por que o propósito pelo qual ele vivera, fora alcançado.
Não faz muito sentido simplesmente por ficar velho.
O Sentido da vida é medido pelo sucesso que alcançamos em cumprir o nosso
propósito, em alcançar aquilo que nos propusemos alcançar.
A vida tem que ser movida por objetivos. Esta é a marca dos vencedores!
Chegar ao fim com o senso da missão cumprida, é o maior grau de realização que um
ser humano pode alcançar.
Isso vale para qualquer área da vida, mas tem que valer especialmente para nós, que
seguimos Jesus.
TRANSIÇÃO:
Como correr nossa carreira até o fim?
I – A ENTREGA:
Em todas as coisas, se queremos ter sucesso, precisamos nos entregar. Há um texto
interessante em Jeremias 18.3: “Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à
sua obra sobre as rodas”.
É inspirador ver o modo como Jeremias viu o oleiro em seu trabalho: “eis que estava
entregue à sua obra”. O que Jeremias viu foi alguém dedicado exclusivamente àquilo
que fazia.
Isso precisa acontecer em relação à nossa vida com Deus. Quando Jesus chamou seus
discípulos, eles deixaram tudo e se apresentaram a Jesus. Ver Marcos 1.16-20, 2.13-14.
E assim eles continuaram até o fim de suas vidas, por que um dia, de fato, eles se
entregaram a Jesus. Ver João 6.66-69.
É este o apelo que a Palavra nos faz em Romanos 12.1-2.
Paulo estava falando daquilo que ele mesmo fizera. Não havia nele nenhum resquício
de dúvida que Jesus era a razão maior do seu viver: Fp. 3.8-11.
II –O FOCO:
Usando novamente o exemplo do oleiro, Jeremias viu que esse homem tinha o seu foco
inteiramente voltado para o seu trabalho.
Nós somente seremos bem sucedidos naquilo que fazemos quando nosso foco está ali.
Provérbios 4.25-27.
È preciso manter o olhar no objetivo. Se não dá dum jeito, dá do outro! Se o vaso não
dá certo, tenta-se de novo. Quando estamos com os olhos no foco, o resultado começa a
aparecer.
Qual é o foco do Cristão? É a preservação da salvação, é a santidade, a evangelização,
o discipulado, o bom testemunho. Você pode mudar de Igreja, pode fazer o que quiser,
mas essas coisas precisam continuar sendo feitas, onde quer que você esteja.
*Quando não sabemos onde queremos chegar, qualquer coisa ou qualquer lugar poderá
até nos dar um senso de satisfação, mas se sabemos qual deve ser o nosso destino final,
vamos, sim, manter o foco.
A vida do cristão precisa ser movida por objetivos.
III – A PERSEVERANÇA:

O oleiro não desistiu do propósito. Se o barro se desmanchou em suas mãos, ele
começou tudo de de novo.
E era exatamente isso que Deus estava disposto a fazer com Israel, por que a marca de
Deus é a perseverança. *O oleiro não jogou fora o barro!
*Jesus não quer desistir de nenhum de nós. (Isaías 42.1-2)
*Nenhuma vitória não vem por acaso. Os objetivos somente se cumprem na vida de
quem persevera. (Hb.10.35-39)
Quem desiste, perde tudo!
Entrega, foco e perseverança, são as três grandes marcas dos vitoriosos, por que uma
não existirá sem a outra.
*Normalmente estamos animado no começo de todas as coisas que iniciamos. Mas as
provações, as tentações, as dificuldades sempre aparecem.
Então, nós precisamos
continuar.
Hb. 6.11: “Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando, até ao fim, a mesma diligência
para a plena certeza da esperança; para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles
que, pela fé e pela longanimidade, herdam as promessas”.

OS SONHOS DE DEUS (Ludmila Ferber)
Se tentaram matar os teu sonhos, Sufocando o teu coração
se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão
Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer
não desista não pare de lutar, não pare de adorar,
Levanta teu olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão
Recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de
multiplicação.
CONCLUSÃO:
Faça hoje um compromisso com essas realidades e creia, que da parte de Deus, Ele não
irá desistir de ti, até ver cumprido em ti o Seu projeto.
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