CONTINUAR SEM PARAR...
TEXTOS:
“Conheçamos e prossigamos em conhecer ao SENHOR; como a alva, a sua vinda é
certa; e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra.”
(Oséias 6:3)
E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo,
a quem enviaste. (João 17:3)
INTRODUÇÃO:
• Muitas pessoas tem o mau hábito de começar as coisas e não termina-las.
• Eu quero nesta noite, último Culto Rhema do ano, enfatizar a necessidade e urgência
de não parar.
• Muitas vezes o problema não está em começar a fazer algo, mas sim, em terminar
este algo.
1. COMEÇAR
• Em primeiro lugar eu destaco a necessidade de se começar.
• Muitos ficam apenas olhando os outros fazendo as coisas.
• Ficam admirados, e às vezes, achando que nunca serão capazes de fazer também.
• É necessário então, começar.
• Quantas coisas que você já fez que achava que nunca faria.
• Muitos aqui, com certeza, começaram este ano sem saber se iriam chagar ao final
dele.
• Foi necessário começar.
• Ainda existem muitas coisas na sua vida para serem feitas, você só precisa ter a
coragem para começar.
2. CONTINUAR
• Se começar é extremamente importante, não menos importante é continuar fazendo.
• O texto diz: “prossigamos”.
• Só prossegue quem já começou.
• Só prossegue quem não desiste.
• Só não desistem quem tem coragem para chegar até o final.
• Muitos têm medo do final e ficam pelo meio do caminho.
• Eu já vi e ouvi muitas desculpas que são dados por aqueles que desistiram no meio
do caminho, faltou força, disposição, grana, saúde, tempo, incentivo, senso de
prioridade... Mas a pior delas que eu considero é o MEDO.
• Não pare! Hebreus 10:39 diz: “Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a
perdição; somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma”.
3. FINALIZAR
• Jesus deixa bem claro que não existe finalização de nosso aprendizado.
• Porque nisto consiste a vida eterna.
• Veja novamente João 17:3.

• Você vai passar a eternidade fazendo algo, ninguém vai morrer e ficar sem fazer
nada, nem no céu nem no inferno.
• No céu você vai passar a eternidade conhecendo a Deus – que coisa maravilhosa.
• Eu acredito que é melhor do que passar a eternidade conhecendo o diabo.
• Então é bom você está preparado, e começar o treinamento aqui, agora mesmo.
• Se você tem o hábito ter sempre terminar o que você começou, continue assim, caso
contrário é melhor mudar agora.
• Lembrando que não é um terminar, mas um continuar sempre e sempre.
• Platão escreveu em seu livro “A Republica”: “Quanto a mim, tudo que eu sei é que
eu não sei nada”.
CONCLUSÃO
• Mais um semestre se encerra. E com ele muitas metas alcançadas, outras não;
muitos sonhos realizados, outros não.
• O importante é saber que ainda não acabou, mas vamos chegar lá.
• Paulo diz aos Filipenses 3:13-14 – “Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo
alcançado; mas uma coisa faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e
avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da
soberana vocação de Deus em Cristo Jesus”.
• Que Deus nos abençoe!

