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Lição 11: Lutando pelo ministério cristão

Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé
Paulo sabia que viveria sua vida para 

servir os propósitos de Deus, através desta 
palavra, “combati o bom combate, termi-
nei a corrida e guardei a fé”, ele ensinou 
grande lição ao seu sucessor Timóteo e 
também a nós.

Combater o bom combate:
Sabemos que para um soldado vencer 

suas batalhas ele precisa ouvir as instru-
ções do seu comandante. O comandante 
e orientador de Paulo foi o Senhor. Ele se 
considerava um soldado a serviço do Rei 
Jesus e durante toda sua vida, Paulo, lutou 
contra o pecado. Sua missão era fazer 
o reino do céu crescer. Através de suas 
pregações muitas pessoas conheceram 
Jesus e formam transformadas pela sua 
graça e amor. Paulo reconheceu ter feito 
um boa luta, não foi fácil, mas ele venceu. 
Assim como Paulo, fomos chamados para 
combater o bom combate de Cristo. De-
nunciando o pecado e levando a salvação 
para os que ainda não encontraram, pois 
a nossa missão nesta terra é fazer crescer o 
reino de Deus.

Terminei a corrida:

Sabemos que todo 
corredor recebe um prêmio ao final da 
corrida. Paulo estava próximo a linha de 
chegada e sabia que sua recompensa viria. 
A corrida do cristão não é fácil, ela requer 
muitas renúncias e uma preparação intensa, 
mas o galardão que recebermos do Senhor 
é eterno e nada neste mundo se compara 
a glória que Ele tem reservado para nós. 
Como Paulo devemos continuar nossa cor-
rida, sem olhar para trás e nunca desistir, 
pois nossa recompensa virá do Senhor.

Guardei a Fé:
A fé é uma importante ferramenta do 

cristão. Sem ela é impossível agradar a 
Deus. Pois o justo que confia plenamente 
no Senhor, viverá pela fé. Paulo viveu pela 
fé. Ele enfrentou momentos difíceis, mas a 
fé em Deus o ajudou a superar todos eles. 
Nosso reservatório de fé nunca pode estar 
vazio e por isso, devemos guardá-la em 
nossos corações, pois é ela que nos move.

Portanto “combata o bom combate da 
fé. Tome posse da vida eterna, para a qual 
você foi chamado” e seja um vencedor, 
assim como Paulo foi.
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