Estudo 121 – Terminando Bem
Série “Terminando Bem”
Quebra-gelo
Alguma vez você já se considerou inapto para terminar algo?
Você sabia que: Em 1992, nas Olimpíadas de Barcelona, o Atleta Britânico Derek Redmond estava
participando das semifinais dos 400m, mas assim que iniciou a prova, sentiu uma lesão muscular
na coxa direita e se prostrou sentindo muita dor. Mas ele decidiu continuar a prova e mesmo em
meio à dor e fisicamente impossibilitado, chegou à linha de chegada com o auxilio de seu pai. Ele
terminou a prova sendo ovacionado por 65 mil pessoas que estavam no estádio e outras milhões
que acompanhavam pela TV.
Textos: Eclesiastes 7.2 e 8.
O que a Bíblia diz a respeito disso?
É comum encontrarmos pessoas que se entusiasmam em começar alguma coisa. Você já
deve ter encontrado pessoas ao seu redor, que estão sempre começando um negócio
novo, mudando de casa, iniciando dieta, exercícios físicos, quem sabe até mesmo
iniciando relacionamentos novos. No entanto, não são muitas as pessoas que vemos
concluindo as coisas que iniciaram. Isso acontece porque iniciar é realmente mais fácil do
que terminar. Em Eclesiastes 7.8, Salomão declara que terminar algo é melhor do que
começar. Você já deve ter sentido o prazer do dever ou da tarefa cumprida. Isso é muito
prazeroso. Durante esses dois anos de pandemia, vimos muitas pessoas terminarem sua
carreira, sua vida aqui na terra. Algumas terminaram bem, mas nem todos são assim.
Muitas vezes desprezamos o fim das coisas, desprezamos as oportunidades que Deus
nos oferece e corremos o sério risco de terminarmos muito mal. Estamos na reta final
deste ano e a grande pergunta é: Como você está terminando? No início deste ano, com
certeza, você fez planos muito bons, mas você planejou o final? Em Eclesiastes 7.2,
Salomão nos ensina a pensar no fim. Ele diz que a casa do luto é melhor porque lá nós
pensamos sobre terminar bem. Neste estudo, queremos lembrar você de que ainda há
tempo. Você ainda pode decidir terminar bem.

I – Não desperdice tempo. Nós não temos tempo a perder. A própria Palavra de Deus
nos diz que nossa vida é como um sopro. A vida é um presente de Deus para cada um de
nós. Precisamos aprender a valorizar a vida, as oportunidades que Deus nos dá. Quanto
tempo já foi desperdiçado na sua vida? Saiba que este tempo nunca mais vai voltar.
Porém, você tem à sua disposição, o tempo que se chama HOJE, então decida não
desperdiçá-lo. Desperdiçamos o nosso tempo quando não vivemos as coisas que Deus
tem para nós. Qualquer coisa que seja fora da vontade de Deus é perda de tempo e ao
fim, pode nos levar a não terminar bem.

II – Coloque a Casa em ordem. Isso mesmo, resolva as suas pendências. Não há forma
melhor de terminar bem, do que sabendo que não temos pendências a serem resolvidas
na nossa vida. Imagine você, quantas pessoas partiram deixando para trás muitas
pendências a ser resolvidas? Terminaram suas vidas sem pedir perdão, sem conversar
com um parente, sem liberar perdão, sem voltarem para Deus, etc. Que triste fim! Mas
este não precisa ser o nosso fim, podemos decidir hoje terminar bem e colocar a casa em
ordem.

III – Viva Intencionalmente. Não há como viver intencionalmente se não tivermos clareza
do nosso propósito. Quem não tem clareza, corre em qualquer direção e não sabe onde
quer chegar e por isso, não chega a lugar algum. A intencionalidade nos ajuda a sermos
mais assertivos, objetivos e conseqüentemente a não desperdiçar o nosso tempo. Faça as
coisas com um propósito. O propósito de Deus para a nossa vida, está todo revelado em
Sua Palavra, então dedique-se a conhecê-la mais. Vivendo de forma intencional, você
terminará bem.
Desafio
Ore e busque a ajuda do Espírito Santo para que você tenha clareza a respeito das
pendências que precisam ser resolvidas na sua vida. Avalie sinceramente se há algo que
não está acabado, se há algum conserto que você precisa fazer com alguém e ainda esta
semana, procure agir, seja intencional e não perca tempo.
Conclusão
Terminar bem é uma decisão de cada um. Todos nós iremos terminar este ano, mas a
questão é de que forma isso vai acontecer? Você gostaria de terminar bem? Entende que
ainda há uma chance para você? Então coloque a mão em seu coração e vamos orar.

