Estudo 110 – Chegue ao fim!
Série “Persevere”
Quebra-gelo
Perseverança é um assunto que muito se fala, mas pouco se vive. Com certeza você
conhece ao menos uma pessoa (se não você mesmo) que desistiu de perseverar por algo
ou alguém. Em tempos onde as coisas são tão imediatas e descartáveis, perseverar se
tornou um alvo praticamente inatingível para muitos.
Você sabia que: Thomas Alva Edison (1847-1931) era americano e foi um cientista inventor. Ele já
havia feito 995 experiências, todas fracassadas. Quando foi interrogado sobre o motivo de não
desistir, ele respondeu: Aprendi 995 maneiras de como não fazer. Na 996ª experiência, descobriu a
Lâmpada elétrica.
Textos: Apocalipse 2.10
O que a Bíblia diz a respeito disso?
A perseverança é uma qualidade de quem não desiste com facilidade, de quem tem
constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Não é algo fácil, porém
totalmente necessário em nossa vida. Sem ela não conquistamos as coisas, não
crescemos, não mudamos de vida, de hábitos, de posturas. Vivemos em tempos onde as
pessoas estão tão acostumadas com resultados rápidos, com facilidades e comodidades,
que a perseverança foi se tornando uma característica abafada dentro de cada um.
Quantas coisas você já desistiu de fazer? Quantas vezes, por encontrar barreiras no
caminho você decidiu abandonar algo? Com o enfraquecimento da perseverança, outras
características tão importantes do caráter de alguém, também têm sido abaladas, como
por exemplo, a fidelidade. Para alguém se manter fiel, é necessária perseverança. Para
manter um casamento, para educar os filhos, para honrar os pais, para não pecar, para
não desistir da vida com Deus, etc. A lista é longa. Em dias de grandes lutas como os que
temos vivido, muitas pessoas têm desistido de seu casamento, de seus filhos, de sua
igreja e célula, têm desistido da vida com Deus. A Bíblia nos encoraja a nos mantermos
fiéis até a morte, ou seja, a perseverar até o fim. Parece algo tão bonito quando vemos o
testemunho de alguém que não parou, não desistiu, mas esse pode ser o nosso
testemunho também. Você pode chegar lá, você também pode vencer e chegar ao fim.

I – Você tem um Deus perseverante. Observe atentamente a Palavra de Deus e você
vai perceber que Deus é o nosso grande exemplo de perseverança. Deus nunca desiste.
Ele não desiste de nós quando erramos, quando pisamos na bola mesmo depois de ter
feito tantas promessas que não cumprimos. Ele, somente Ele é quem teria o direito de
desistir, mas Ele não faz isso. Pelo contrario, Ele diz: Ei, continue, não pare, você
consegue chegar ao final! Deus nunca desiste de nós, Ele persevera em Seu amor. Por
que então vamos desistir Dele? Temos sobre a nossa vida a herança da perseverança,

pois como filhos de Deus, recebemos o seu DNA em nós. Olhe para Deus e perceba
quantas vezes Ele continuou, perseverou por você e não desistiu de você.
II – Não aceite o meio do caminho. Muitas pessoas lutam, permanecem, mas quando
estão no meio do caminho desistem. Isso não é perseverança. Perseverar é ir até o fim,
não importa o tamanho da luta que se levante. No texto que lemos, o próprio Deus nos
encoraja a chegarmos no final. Andar um pouco e parar não é o mesmo que chegar. Na
vida com Deus, muitas pessoas se acomodam ou desistem de lutar no meio do caminho
por considerar que já fizeram muito, por um bom tempo, que serão recompensadas por
isso. Que grande engano. O prêmio está no final. Parar no meio do caminho não trará
beneficio algum. Decida permanecer com Deus e em Deus até o fim e não aceite ficar no
meio do caminho.
III – Fique de olho na recompensa. Todos nós somos movidos por recompensas, seja
ela qual for. Desanimamos e desistimos quando perdemos de vista a recompensa que nos
está guardada. Deus nos garante, em Sua Palavra, que há uma recompensa maravilhosa
àquele que for fiel até a morte, àquele que perseverar até o fim. Diferente, porém, de
qualquer recompensa terrena, as recompensas prometidas na Palavra de Deus, são
eternas e são para você.
Desafio
Durante esta semana, em seu devocional, separe um tempo para avaliar sinceramente a
sua vida e perceber se, de fato, você tem sido perseverante na vida com Deus. Lembre-se
de todas as vezes que Deus não desistiu de você.
Conclusão
Temos um Deus perseverante e que nos incentiva a perseverar até o fim. Não se deixe
vencer por nada, por lutas, por dificuldades financeiras, físicas, emocionais, etc. Decida
ser fiel até a morte e provar da recompensa que está reservada para você. Você gostaria
de chegar ao final? Gostaria de poder olhar para trás com a alegria de quem
permaneceu? Então coloque a mão em seu coração e vamos orar.

