SÓ ACABA QUANDO TERMINA
TEXTO: 1 Coríntios 9:22-27
INTRODUÇÃO
• Hoje celebramos mais um ano de aniversário da igreja, geralmente e datas como
esse passamos pela sensação de término de algo e de começo de outro.
• Nosso encontro hoje tem uma missão importante, lembrar a você que existem ainda
muita coisa a ser feita.
• Por isso, lembre-se de ter fé nas promessas de Deus e persegui-las num “sprint”
final, como aquele pique que decide se você vai para o pódio olímpico ou cai no
esquecimento por mais quatro anos.
• Não tem nada de errado com querer descansar depois de um momento como esse,
mas a motivação não pode ser simplesmente a impossibilidade de alcançar metas
maiores.
• A incredulidade as vezes se manifesta na forma de desistência, exercite sua fé e
creia que essa entrega será recompensada.
• Não existe arrependimento mais doloroso que o de não ter feito tudo, aquela
sensação esmagadora de que poderia ter feito mais, deixe os resultados com o
Senhor e faça o seu melhor, sempre.
“Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com
todos, para de alguma forma salvar alguns.
Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser co-participante dele.
Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o
prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio.
Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para
obter uma coroa que logo perece; mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que
dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto
como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para
que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado.”
• Você não existe para viver na média, para o seu Criador você é o máximo!
• PORQUE SÓ ACABA QUANDO TERMINA:
1. ESTABELEÇA ALVOS DE DEUS PARA SUA VIDA
• “Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para
com todos, para de alguma forma salvar alguns.” (v.22).
• Faça perguntas a Deus sobre o que Ele deseja de você daqui para frente.
• Ouça o que Deus já disse a seu respeito e creia.
• Você já tem o sistema de valores do reino disponível, atualize-se.
• Invista em “SKYCOINS” a moeda dos céus, onde as pessoas são os tesouros.
• Você vale o sangue de Jesus, e hoje eu quero que você saia daqui convencido disso!
• PORQUE SÓ ACABA QUANDO TERMINA:

2. FAÇA O MÁXIMO, NÃO LIMITE O AGIR DE DEUS
• “Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser co-participante dele.” (v. 23).
• “Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o
prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio.” (v. 24).
• Não desista de algo que Deus não desistiu, muito menos de alguém que com quem
Ele conta muito, você mesmo.
• Você é a pessoa mais perfeita do mundo para fazer o que foi chamado para fazer.
• A bíblia é repleta de histórias de viradas, qual a virada que Deus vai realizar na sua
vida nos próximos dias?
• Focar na recompensa não é ser interesseiro, mas é confiar na natureza de Deus.
• Jesus te convida a romper com as mágoas e frustrações e desfrutar das
recompensas e do perdão hoje.
• PORQUE SÓ ACABA QUANDO TERMINA:
3. MOVA-SE COMO DEUS TE FEZ
• “Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado
aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado.” (v. 27).
• Deus já te aprovou, não se limite no pecado. Você está liberto, viva livre!
• Não aceite nada além do padrão de Deus para você mesmo.
• Andando em obediência você é imparável.
• Lembre-se a igreja não é o ponto de chegada é o ponto de partida.
• Onde Deus te quer nesse fim de ano, vá até lá.
• Uma flecha não corre, ela voa!
• Jesus é a sua referência!
• PORQUE SÓ ACABA QUANDO TERMINA:
4. MANTENHA O FOCO NAS PRIORIDADES DO REINO DE DEUS
• “Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra
o ar.” (v. 26).
• As suas prioridades dizem quando. Mas você precisa dizer o agora!
• Deus quer mudar seu destino hoje! Não perca seu tempo com o que Deus não perde.
• Não é necessária nenhuma unção para ver o que há de errado na vida de alguém.
• A expressão evangelho é a junção de duas palavras que significa “boa nova”, você
não tem o direito de declarar a desgraça de ontem e chamar de evangelho.
• Deus te fez um portador de boas notícias, anuncie o reino e ele se manifestará.
• Enquanto as coisas de Deus não saírem da sua lista de prioridades, as suas coisas
não sairão da lista de prioridades dEle.
• PORQUE SÓ ACABA QUANDO TERMINA:
5. AGRADEÇA POR QUEM VOCÊ É E POR QUEM ESTÁ SE TORNANDO
• “Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para
obter uma coroa que logo perece; mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que
dura para sempre.” (v. 25).
• Você já venceu! Aliás Jesus venceu por você, então: vencemos!
• Hoje pode definir apenas o momento que você está vivendo, mas você ainda vai
viver muito mais.

• Lembre-se do Salmo 126:3 - “Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso
estamos alegres.”
• Quando você lembra de onde vem tudo o que tem, lembra também que nunca vai
faltar.
• Seu Pai é uma fonte inesgotável, e tudo o que Ele tem para você SÓ ACABA
QUANDO TERMINA, Deus sempre tem mais.
CONCLUSÃO
• “O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs.
Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a
um homem. Sem dúvida o Senhor lutava por Israel!” (Josué 10:13b-14).
• De quanto tempo você precisa? Sem dúvidas, esse mesmo Deus, hoje luta por você.
• Tua vida não acabou, nem os sonhos e nem planos que Deus tem para você.
• Como só acaba quando termina aproveite sua chance de virar o jogo agora!
• Você foi chamado para a vida completa e vitoriosa em Jesus!

