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ATÉ O FIM CUSTE O QUE CUSTAR
Shalom bênçãos de DEUS. Quantas coisas você começou e parou e não foi até o fim? Aulas de violão? Inglês? 
Informática? Curso Técnico? Faculdade? Aulas de Dança? Escrever um livro? Compor uma Canção? E tantas outras... 
porém se eu levar em conta que o “começo” está no campo das idéias, ainda no sonho, quantas coisas você apenas sonhou, 
teve a idéia e nem iniciou, morreu, parou, abortou antes mesmo de “nascer”! Algumas coisas começamos e paramos no 
meio, só que existem situações que não podemos parar, temos que ir até o final custe o que custar! Hebreus 10:38 Mas o 
justo viverá pela fé; E, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Imagine uma cirurgia, se começou tem que ir até 
o final! O médico não pode parar no meio de uma cirurgia para almoçar, tomar um cafezinho, bater um papo, ou ficar 
deprimido e dizer, outro dia termino! Outro exemplo é atravessar uma avenida sem o canteiro central, se você começou tem 
que ir até o final, não pode parar no meio,  senão você é atropelado! Bem como atravessar um rio a nado, tem que ir até o 
final! E tantas outras que identifico como : Ir até o fim custe o que custar. Não temos escolha, como comer, se alimentar. 
Quando estamos no ventre somos alimentados pelo cordão umbilical, porém quando nascemos e damos nossa primeira 
“sugada”, não paramos mais, até hoje! Começou a comer? Não pode se dar ao capricho de a partir de amanha não vou 
comer mais! Não temos escolhas, agora é até a morte! É ATÉ O FIM! 
Mt 16:21-26 Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, e padecer muitas 
coisas dos anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. 22 E Pedro, 
tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti; de modo nenhum te acontecerá 
isso. 23 Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo; porque não 
compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. 24 Então disse Jesus aos seus discípulos: Se 
alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me; 25 Porque aquele que quiser 
salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. 26  Pois que aproveita ao homem 
ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Jesus começou a 
falar algumas coisas que Ele tinha que passar, e um dos seus discípulos começou a repreendê-lo! “JESUS meu chegado, 
vem aqui de canto... cara, cê vai morrer? Olha lá,  eles vão te trair,  muitos nem vão acreditar em ti. Uma grande parte vai 
fazer chacota da sua história e outros vão zombar da sua obra! Oh, escuta meu conselho... pensa direito JESUS... escuta a 
voz da experiência, e não vai até o fim não!!!"
Imagine JESUS respondendo:  “É mesmo né, acho que não vou fazer isso não...  é melhor eu parar por aqui mesmo... não 
vai valer a pena não... morrer por uma cambada de vacilão, e traíra...  abrir mão de tudo por ele,s pra que?” FOI ISSO 
QUE JESUS DISSE? Releia o vs 23 Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de 
escândalo; porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Em outras palavras ele 
disse:  Pedro, sai fora, que você não entende,  eu vou até o fim!

O teu veículo espiritual não pode ter  ré! Você precisa parar de PARAR! Andar só para frente, não ser como o beija-flor 
que voa para trás! E por que continuar? Por que tenho um objetivo, tenho algo para alcançar e vou alcançar custe o que 
custar. Filipenses 3:12 Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito; mas prossigo para alcançar aquilo para o 
que fui também preso por Cristo Jesus. 13  Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado; mas uma coisa faço, 
e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, 14  Prossigo para o 
alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo era um cara que tinha milhões de motivos para 
olhar para trás e sentir saudades e voltar atrás! Paulo era como se fosse um cientista, doutor da lei,  cheio de pompa, tinha a 
linhagem da tribo de benjamim, como que: “ah sou filho de pastor, nasci no berço cristão, sei como funciona a igreja de 
ponta a ponta, sei como funciona os encontros, sou levita a anos, já li a bíblia 10 vezes, sei onde está tudo nas escrituras, 
já fiz teologia. Era mais ou menos isso que ele era. Agora trazendo para hoje, você dizer:  “não preciso viver enfiado em 
uma igreja pois eu sei que DEUS está em todos os lugares”, “ não quero ser bitolado”, “ não preciso ser aloprado”, logo 
logo eu volto”. O mundo vai correr atrás de ti,  para te ter de volta! Para fazer você parar, para fazer você recuar, para fazer 
você desistir! Você já foi um cliente que deu lucro ao mundo! O Diabo não quer te perder assim, você traz mais clientes 
para ele, ele vai correr atrás de você com propostas de “free” “taxa zero” “pecado zero”,  propostas para  você ficar indo na 
igreja você pode ser livre, só que continua conosco. Como uma Sociedade! NÃO PARE!
Quando vamos cancelar um serviço de telefonia, cartão de crédito, internet, eles falam: Vai cancelar por que? E sempre tem 
uma proposta irrecusável! Quando migrei o plano em casa, a antiga operadora fez uma proposta aparentemente “melhor”, 
não queria me “perder” só que eu já tinha feito a minha escolha por OUTRA! EU JÁ ESTAVA DECIDIDO, E 
CONTRATO ASSINADO! Quando fechamos contrato com Jesus, quando estamos decididos, ninguém nos pára!!! Quando 
o diabo vem com propostas  irrecusáveis,  o que você vai dizer?  EU VOU ATÉ O FIM COM JESUS! MEU MESTRE 
NÃO DESISTIU DE MIM, EU TAMBEM NÃO VOU DESISTIR DELE! SAI FORA QUE VOCÊ NÃO ENTENDE! 
Jesus é além do que foi ensinado na escola. Jesus é muito mais além do que a mídia diz, do que se retrata em um filme ou 
em uma pregação! Jesus está além do que registra a bíblia e livros sobre ele! João 21:25 Há, porém, ainda muitas outras 
coisas que Jesus fez; e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros 
que se escrevessem. Amém.

Agora é ATÉ O FIM, CUSTE O QUE CUSTAR! Se o diabo desejar ir atrás de ti, vai ter que ir até o CÉU!

http://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/16/21-26

