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SÉRIE: A ÚLTIMA FLECHA – SEMANA 1 

SEGUNDA-FEIRA – O PONTO SEM VOLTA 

INTRODUÇÃO 

Acordar todos os dias, tomar o café da manhã, preparar-se para o trabalho ou estudo, depois de um 

dia intenso, retornar para casa, jantar e depois dormir. Quem sabe você não tenha uma rotina parecida 

com essa e isso tem assustadoramente devorado os seus dias e anos sem que você perceba. Você 

entrou no automático e nem sabe o que está fazendo aqui na terra. 

Então, os anos se passaram e ficam algumas perguntas: “É só isso mesmo? Não há mais nada para 

se fazer?”. Você sente que falta algo! Realmente, isso é uma verdade. Nenhum de nós fomos criados 

por Deus para nascer, comer, envelhecer, aposentar e morrer. Há algo a mais! 

Você foi criado por Deus para promover um grande impacto e não para ter uma vida na média. A sua 

vida não pode ser percebida em sua extensão apenas, mas na sua profundidade. Nunca saberemos 

quantos anos viveremos, mas certamente temos o poder de escolher como viveremos cada ano. 

A pior tragédia não é a morte, mas uma vida sem propósito. Pr. Carlito Paes 

Como você tem vivido os seus últimos anos? Você tem causado impacto? 

É tempo de você recusar a viver uma vida na média. Decida estabelecer um ponto sem volta. Um lugar 

onde você “queime os seus navios” e não tenha mais possibilidade de retornar para uma vida habitual, 

automática e sem propósito.  

Para viver acima da média… 

1. BUSQUE OS PROPÓSITOS ETERNOS DE DEUS. 

“Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade” Eclesiastes 3.11b 

Nada que não seja eterno produzirá satisfação em seu coração. Os sonhos de Deus não podem ser 

acomodados a uma mentalidade pequena e mediana, pois eles são eternos. Deus te convida para a 

grandeza, para uma vida relevante.  

Nós temos a imagem do Autor do Universo! Então, cheio de autoridade, beleza e santidade, nós fomos 

criados para governar do pó da terra ao pó das estrelas.  

Você é a obra-prima de Deus! 

Quando nos conectamos ao propósito pelo qual fomos criados, não apenas saímos da média, mas 

acessamos um nível de satisfação e alegria que nenhuma circunstância teria poder ou capacidade de 

retirar de nós. 

Para viver acima da média… 

2. ROMPA COM AS CONDIÇÕES QUE O CERCAM. 

Educa a criança no caminho em que deve andar; e até quando envelhecer não se desviará dele. 

Provérbios 22.6 

A palavra caminho, do hebraico derek, significa literalmente “caminho percorrido”. Em outras palavras, 

antes de você nascer Deus abriu um caminho para você, que Ele já percorreu. 
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O que Deus preparou para você? Que caminho Ele abriu e percorreu para que você pudesse ter 

uma vida plenamente satisfeita?  

A sua vida não deve partir do presente para o futuro, mas da eternidade para o presente. Descubra o 

que Deus preparou na eternidade e desafie as probabilidades a seu respeito. 

Nós seremos definidos pela média se não escolhermos desafiar as probabilidades. Erwin McManus 

Viver o caminho de Deus significa ingressar num ambiente de impossibilidades. Deus permitiu que a 

sua vida se tornasse impossível para que Ele fosse inevitável. Será impossível você contar a sua história 

sem dizer que Deus participou dela. Portanto, não olhe para as circunstâncias, olhe para a eternidade.  

Para viver acima da média… 

3. ASSUMA O RISCO DO FRACASSO. 

O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu". 

Diante disso Saul disse a Davi: "Vá, e que o Senhor esteja com você". 1 Samuel 17.37 

Davi ao ouvir o desafio de Golias decidiu lutar contra ele. Quando Davi se aproximou de Golias, ele 

estava mais próximo do seu maior fracasso e mais distante do anonimato. O gigante não destruiria 

Davi, mas revelaria a sua grandeza.  

Lute contra a tentação de se contentar com menos. A média é sempre uma escolha segura, e esta é a 

escolha mais perigosa que podemos fazer. A média nos protege do risco do fracasso, e ela também 

nos separa de um futuro de grandeza. 

Você certamente passará por momentos difíceis e frustrantes, pois faz parte da vida. Mas, você não foi 

feito para viver a partir deles. Não transforme dor e frustração em visão. Enquanto as coisas não ficam 

mais fáceis, torne-se mais forte. 

CONCLUSÃO 

Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão três vezes e 

parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: "Você deveria ter golpeado o chão cinco ou 

seis vezes; então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará 

somente três vezes". 2 Reis 13.18-19 

Quantas flechas você tem na mão? Use todas elas! Não seja menos do que o que Deus te fez para ser. 

Não se esconda atrás da desculpa de que não deu tudo o que tinha. 

“Se o fracasso é o nosso futuro inevitável, então vamos fracassar com coragem e fracassar 

avançando” Erwin McManus 

PARA REFLEXÃO: Para sair da acomodação é necessário ingressar no desconforto. Você está 

acomodado em que área da sua vida? Você tem vivido no seu máximo potencial? 

PARA ORAÇÃO: Peça ao Espírito Santo para ativar a sua vida ao máximo potencial, para que Ele te 

mostre o que Deus te fez para ser. 

PARA APLICAÇÃO: Decida romper e dar um passo sem volta. Queime os navios! Rompa com a média! 
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SÉRIE: A ÚLTIMA FLECHA – SEMANA 1 

TERÇA-FEIRA – NÃO PARE ATÉ TER TERMINADO 

INTRODUÇÃO 

Em 19 de julho de 2015, o surfista australiano Mick Fanning, apelidado de Relâmpago Branco, 

competindo na África do Sul em um torneio de surfe foi atacado por um tubarão. Ele conseguiu escapar 

ileso. Depois de seis dias, ele retornou às águas para surfar, então outro tubarão o atacou e ele teve 

que sair do mar. 

O que você faria no lugar de Mick: você surfaria novamente ou abandonaria a sua carreira? 

Provavelmente, você deve ter pensado que esses dois acontecimentos seria uma forma do universo te 

avisar de que o oceano poderia tirar a sua vida; então, você decidiria parar a sua carreira. Mick decidiu 

continuar a sua jornada como surfista. 

Será que você tem evitado as águas infestadas de tubarões da sua própria vida e se conformado 

a ficar na praia? 

Qual é a sua história: um curso pela metade? Um relacionamento que terminou, mas que ainda continua 

a exercer influência sobre a sua vida? Vários empregos e patrões em pouco tempo, você nunca para 

em um local de trabalho? 

Que área da sua vida você sempre começa, mas nunca termina? 

Há um desejo celestial para te mover da praia para as águas. Não dá para se contentar com as águas 

batendo nos pés. Deus te convida para mergulhar profundamente na experiência de viver a sua vontade 

e provar da alegria de cumprir o seu propósito. 

Para avançar na sua vida… 

1. AMPLIE A SUA PAIXÃO. 

Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. 

Deuteronômio 6.5 

Somente o apaixonado tem senso de urgência. Precisamos da paixão para incendiar o nosso amor pelo 

que recebemos de Deus. Você tem apenas uma vida para tomar as melhores decisões. 

Você sabe que não pode esperar. Algo precisa acontecer agora, hoje, nesse momento. Não dá mais 

para ver o tempo passar à espera de que algo possa mudar. A maior mudança que precisa acontecer 

está no nosso coração. Quando mudamos, tudo muda. 

A paixão realinha as suas prioridades. A melhor forma de expressar o amor é com o tempo. O que 

ocupa a sua agenda é aquilo que você realmente ama. Portanto, às vezes a nossa boca afirma um 

amor que a nossa agenda não confirma. A nossa agenda precisa ser alinhada com a agenda celestial. 

O nosso coração precisa estar em sintonia com aquilo que pulsa no coração de Deus. 

Para avançar na sua vida… 

2. FAÇA O QUE É REALMENTE IMPORTANTE. 

Busquem, pois, em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão 

acrescentadas. Mateus 6.33 
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O que realmente importa precisa ser realizado. Não deixe em segundo o lugar o que deve ser colocado 

em primeiro. Se o Reino de Deus não estiver em primeiro lugar, certamente ele não estará em segundo. 

Deus não assume um lugar que não é Dele. 

O urgente raramente é o mais importante, mas o mais importante deve ser sempre o mais urgente. 

Erwin McManus 

Todo peso desnecessário em uma longa jornada se torna insuportável. Precisamos aprender a nos 

livrar do desnecessário. Livre-se de tudo o que te impede de fazer o que mais importa. Realinhe as 

suas prioridades e todas as outras coisas serão acrescentadas. 

Esteja obcecado por uma importância e urgência que é maior do que você. Na vida não decidimos 

quando o avião aterrissa, apenas quando ele decola. 

Para avançar na sua vida… 

3. DECIDA QUEBRAR OS SEUS LIMITES. 

Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: "Homem de pequena fé, porque você 

duvidou? " Mateus 14.31 

Deus nunca fica zangado porque alguém teve fé demais, determinação demais, iniciativa demais. 

Precisamos parar de cometer os mesmos erros. A maioria das vezes, fazemos menos do que aquilo 

que poderíamos realizar e em vez de atingirmos os limites do que Deus poderia fazer em nossas vidas 

presumimos que a intenção Dele é menos e assim nos contentamos em fazer o que podemos. 

Tudo o que Deus te pede é impossível ser feito sem Ele. Os limites não deveriam te fazer parar, mas 

te fazer orar e depender. A nossa dependência é a chave para o sobrenatural e para rompermos os 

nossos limites. 

CONCLUSÃO 

Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: 

‘Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar’. Lucas 14.29-30 

Você pode sair do estágio da vergonha para a glória. Decida ir até o fim. Ultrapasse seus limites. Não 

pare até que tenha terminado a missão extraordinária que Deus reservou para você. Sua vida será 

radicalmente impactada por essa realidade. 

PARA REFLEXÃO: Como você tem administrado o seu tempo? Você sente que tem deixado para 

depois o que é mais importante? Por que você tem feito isso, já parou para pensar? 

PARA ORAÇÃO: Coloque diante de Deus a sua agenda e deixe Ele ajudá-lo a alinhar as suas 

prioridades. Convide o Espírito Santo para participar da administração do seu tempo. 

PARA APLICAÇÃO: Como você pode mudar urgentemente essa realidade? Decida não parar e seguir 

em frente, mesmo diante dos riscos, dificuldades e frustrações passadas. 

SÉRIE: A ÚLTIMA FLECHA – SEMANA 1 

QUARTA-FEIRA – ESCOLHA O FUTURO 
 

INTRODUÇÃO 
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Testemunho  

Antes de vir morar em São José dos Campos, mudar de cidade e estado era algo muito distante para 
nós. Eu e meu esposo, tínhamos muitos sonhos. Orávamos e pedíamos muitas coisas a Deus. Mas, na 
hora “que era pra ir”, parece que nunca estávamos prontos para o novo de Deus. No entanto, então 
surgiu a oportunidade de meu esposo cursar o mestrado em sua área, numa instituição importante, e 
tínhamos que decidir. 

Aos poucos, enxergamos que a mudança era um sinal de Deus. Era hora de deixar o passado para trás 
e seguir rumo a um futuro novo e desconhecido. A cidade era desconhecida, sem família e amigos por 
perto, Igreja e sem um bom trabalho. Todas as condições naturais apontavam para ficarmos onde 
estávamos. 

Podíamos seguir as nossas carreiras, ficar no conforto da família e da estrutura que tínhamos ou 
podíamos criar um novo futuro para nós. Não foi fácil, mas confiávamos que Deus nos guiava. Deus 
nos confirmou com vários sinais claros. Deixamos muitas coisas para trás, mas ganhamos muitas coisas 
novas. Hoje, sabemos que fizemos a escolha certa. 

Neste estudo quero incentivá-lo a ir em direção ao futuro que Deus aponta para você. São muitos os 
personagens bíblicos que deixaram seu passado para trás, mas hoje vamos destacar a história do 
profeta Eliseu.  
 

1. DESPEÇA-SE DO SEU PASSADO  

“Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu 
com Elias, e se tornou o seu auxiliar. ”, 1 Rs 19.21. 

Se não tivermos cuidado, iremos reproduzir o nosso passado em nosso futuro. Entretanto, para Deus 
criar algo novo em nós, precisamos deixar que Ele tire as coisas velhas de nós. 

Será que Eliseu imaginava que sua vida iria ter uma mudança tão grande? Ele fora escolhido para ser 
o próximo profeta. Mas ao se deparar com a nova direção de Deus para sua vida, sua atitude foi queimar 
o seu passado. Ele estava se despedindo de sua antiga vida e dando boas-vindas à sua nova jornada. 

Quando falamos de despedir-se do passado, estamos nos referindo aquilo que não vai contribuir com 
sua nova jornada: mágoas, medos, ressentimentos, apegos desnecessários etc. Não estamos nos 
referindo aquilo que contribui para você ser quem você é hoje com suas virtudes e valores. 
 

2. CRIE SEU FUTURO 

O ser humano tem algo muito importante dentro de si, que é a sua capacidade de reconstrução. Temos 
algo extremamente forte dado por Deus a cada ser humano: a possibilidade de escolher, o livre-arbítrio. 

Mesmo que você se aconselhe com pessoas, ninguém pode dizer a você o que fazer com seu futuro. 
É uma escolha sua, confiar que Deus tem um plano para sua vida. Você tem a missão de construir seu 
futuro dia após dia com cada decisão que você toma. 

Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias: “‘Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha 
mãe’, disse, ‘e então irei contigo’”.(1 Rs 19.20) Eliseu entendeu que havia ali uma oportunidade de 
futuro! 

Jesus não nos chama para viver no passado, mas para criar o futuro. Isso significa muitas vezes nos 
despedirmos de nossos pais e sair da nossa zona de conforto. 

Muitas pessoas estão vivendo a vida que não querem, por não terem coragem de romper. A coragem 
vem com planejamento, persistência e trabalho. Veja que Eliseu foi se despedir de sua família. Isso 
mostra a sua organização para seguir em uma nova etapa. 

Para entrar em um novo curso, é preciso o preparo e organização para fazer essa mudança. A vida é 
única e deve ser vivida de forma intensa, produtiva e realizadora. Nós temos um propósito dado por 
Deus, isso é maravilhoso! 
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3. CONFIE EM DEUS 

Por que tememos o futuro? A fé cristã aponta para a esperança. As intenções de Deus a nosso respeito 
são as melhores. Portanto, fazer Sua vontade será uma consequência natural do nosso relacionamento 
com Ele. Seguir a vida cristã proposta por Jesus requer renúncias, escolhas e uma direção clara. 

Jesus respondeu: “Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o Reino de Deus.”, 
Lc 9.62. 

Com Jesus, novas possibilidades surgem em nossa história. Não importa a história que tivemos, os 
erros cometidos, as lutas sofridas... Com Jesus, temos uma esperança real. Muitas vezes, isso vai 
significar adotar novos padrões, deixar pessoas, mudar hábitos e condutas. 

Existem coisas em nosso passado que são importantes. Elas ajudaram a nos construir. Mas tem coisas 
que precisam ficar apenas no passado para não atrapalhar o nosso presente e futuro.  

Muitas vezes não avançamos, pois temos medo de que se deixarmos alguma coisa para trás no nosso 
passado.. 
 

CONCLUSÃO 

Ninguém pode decidir que vida você terá. Esta é a sua escolha. Confie em Deus e mantenha um 
relacionamento íntimo com Ele, pois, certamente, Ele o guiará. Se você tem sonhos que parecem 
impossíveis, coloque-os diante de Deus e trabalhe com bastante persistência para alcançá-los. O “não” 
é o que você já tem onde você está. Mas confiando e trabalhando com Deus, você poderá experimentar 
diversas oportunidades que nunca imaginou. 

Será que Eliseu sabia como seria seu ministério profético? Será que ele tinha noção dos milagres que 
realizaria? E você, tem ideia do que Deus deseja realizar através da sua vida? 

Penso que Deus está empolgadíssimo com cada cristão que diz “sim” ao futuro que Ele preparou para 
seus filhos! 

PARA REFLEXÃO: Qual o sonho que Deus tem posto em seu coração? O que faz seu coração bater 
forte e fazer você sonhar acordado?  

PARA ORAÇÃO: Ore pelos medos, lutas, traumas ou hábitos do passado que impedem você de seguir 
em frente em direção ao futuro de Deus para você. 

PARA APLICAÇÃO: O que você acha que pode dar errado nesse sonho que você tem? Faça uma lista 
de pelos menos 3 coisas que você teme. Agora pense como você pode resolver esses problemas se 
eles surgirem? A quem você pode pedir conselhos hoje? Depois desta tarefa, se algo do tipo acontecer, 
você terá formas para corrigir o percurso. 

 

SÉRIE: A ÚLTIMA FLECHA – SEMANA 1 

QUINTA-FEIRA – 10 + 60 + 30 

INTRODUÇÃO 

Testemunho  

No final de 1998, eu estava no meu primeiro ano de Química. Tinha passado em primeiro lugar na 

UESC aos 17 anos no ano anterior e sempre fui empolgado com assuntos científicos, mas no meu 

coração eu sabia que havia algo ainda maior para mim... 

Minha universidade estava alardeando para toda mídia de que lançaria em 1999 o curso de Ciência da 

Computação. Seria (e foi!) uma revolução para a região sul da Bahia. No meu caso, eu sequer tinha um 

computador e nem sabia datilografar direito. Mas algo me dizia que ali estava uma oportunidade de 

futuro para mim e minha família. 
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Naquela época, o vestibular durava 4 dias. No primeiro dia, era a prova de Português, Literatura e 

Redação; no segundo, Inglês, História e Geografia (não eram meus fortes); no terceiro, Física e 

Matemática; e no quarto, Química e Biologia. 

Fui para o primeiro dia muito confiante. Tinha feito um excelente vestibular no ano anterior e estava 

afiado. Acho que fiz a melhor prova de Português e Literatura da minha vida! Rascunhei uma Redação 

muito boa também. Mas... me perdi no tempo. Não consegui passar a prova a limpo e só consegui 

preencher as questões e apenas um parágrafo da Redação. Literalmente, a fiscal tomou a prova de 

minha mão... 

Cheguei em casa preocupado e triste. Alguns amigos riram de mim e me falaram para eu nem perder 

tempo fazendo o restante do vestibular, pois seria reprovado sem a redação completa. Mas, nasceu em 

mim uma convicção de que eu deveria ir e entregar tudo de mim ali naqueles dias. 

Na segunda-feira, o domingo trágico só era passado. Eu precisava olhar para frente e foi o que decidi 

fazer. Na minha mente, mesmo sendo praticamente impossível, se Deus quisesse, aquela seria a minha 

profissão. E assim orei a Deus nos demais dias, enquanto estava no ônibus indo para o local de prova. 

Quando saiu o gabarito da prova, lá estava uma esperança: fiz ótimas provas e gabaritei Física, Química 

e Matemática. Algumas semanas depois, o resultado: eu estava entre um dos aprovados! Eu poderia 

ter abraçado o domingo como minha realidade, mas resolvi enxergar o futuro. Para mim, Deus tem uma 

certa mania de responder orações e realizar milagres em nossa história, quando avançamos. E isso é 

fantástico! 

Neste estudo, quero lhe incentivar a lidar melhor com o seu tempo, principalmente, virando a chave de 

seu passado e avançando para seu futuro. 

1. LIBERTE-SE DAS EXPECTATIVAS 

Provérbios 29.25 tem uma mensagem poderosa! Na tradução Good News Bible (Today English 

Version), diz:  

“Preocupar-se com o que os outros pensam a seu respeito é perigoso.”.  

Já na tradução New Living Translation, fala:  

“Ter medo das pessoas é uma armadilha perigosa.”.  

É óbvio que precisamos de conselheiros e cuidar de como as pessoas nos veem. É até bíblico! Mas 

não podemos pautar a nossa existência pela expectativa das outras pessoas. Se dependesse de minha 

linda vovó Fia, eu nunca teria saído de minha cidade natal... Aprendi desde cedo com minha mãe sobre 

o maior presente que Deus nos dá: a liberdade de decidir e arcar com todas as consequências de um 

ato livre. Você precisa de boas referências, bons conselheiros por perto, mas deve se tornar um adulto 

em todos os aspectos de sua vida e agir como tal, cumprindo a missão que Deus lhe deu. Se você fizer, 

alguém reclamará; se você não fizer, outro será contra. Então, se Deus está lhe conduzindo, vai lá e 

faz! 

2. SIMPLESMENTE ABANDONE 

Paulo foi cirúrgico sobre isso:  

“Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço: esquecendo-me das 

coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de 

ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.”, Fp 3.13,14.  
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Se você quer ter uma vida diferente, você precisa abrir mão da vida que você tem. Será necessário 

deixar coisas e pessoas para trás para seguir em frente. Isso não significa abandonar tudo e todos, 

pois, provavelmente, sua vida seria apenas uma repetição constante de reinícios, sem um sentido 

último. Porém, viver o futuro exige abandonar boa parte de seu passado. Mesmo que as teorias 

relacionadas ao espaço-tempo de Einstein se mostrem completamente concretas e, no futuro, seja 

possível transitar no tempo, não há o mínimo indício lógico de compartilhamento instantâneo de tempo: 

você só pode estar fisicamente em um momento e ambiente, pois você não extrapola a realidade 

espaço-temporal. Ainda que seu passado seja um lastro para seu futuro, haverá coisas e pessoas que 

você precisará deixar para trás, para não ser aprisionado pelo passado e não ter roubado de si o futuro 

que já foi planejado por Deus.  

Além disso, faça o que tem que ser feito, mas faça a coisa certa da maneira certa. O futuro de Deus 

nunca vem até nós pelo preço de nosso caráter. Você precisa saber “o quê” você deve abandonar! 

3. TORNE SEU HOJE MAIS INTENSO 

O tempo é um recurso impressionante! Ele é democrático, pois todos possuem rigorosamente a mesma 

porção diária. Sua passagem é implacável: ele não espera ninguém. O salmista já havia registrado 

sobre o tempo humano:  

“O homem é como um sopro; seus dias são como uma sombra passageira. ”Sl 144.4.  

Não dá para avançar carregando o peso do passado. É como viajar: todo viajante experiente sabe que 

não precisa levar tanta coisa. Em minhas primeiras viagens era muito comum voltar com várias roupas 

e sapatos sem uso. Muitas vezes agimos como se as coisas fossem nosso tesouro, mas são apenas 

bagagem. No mundo das finanças um lema muito importante é que “para fazer bilhões você precisa 

estar disposto a perder milhões”. O mundo real do sucesso financeiro não é “nunca perder e sempre 

ganhar”, mas “ganhar muito e perder pouco”. O sucesso de seu futuro está relacionado ao uso 

adequado do seu hoje e ao quão disposto você está em abrir mão da bagagem de seu passado. 

CONCLUSÃO 

Se você é uma pessoa curiosa, deve estar se perguntando sobre o significado do título deste estudo. 

Por que “10 + 60 + 30”? Pois bem! Essa é a forma como lido com o meu tempo. Meu passado tem a 

importância de 10%, pois preciso considerar minha história e de onde vim, para saber para onde estou 

indo. A atenção para meu hoje é de 60%, pois no final das contas, é este o tempo que, de fato, tenho. 

Já o meu futuro corresponde a 30% da minha atenção, pois não dá para dar um passo sem saber qual 

é meu destino.  

A depressão tem ligação com o excesso de passado, assim como a ansiedade está ligada ao excesso 

de futuro. Se você não aprender a lidar bem com seu tempo, ficará andando em círculos. Será como 

uma pessoa que, ao final da vida, não soube viver uma vida plena de 90 anos, mas apenas 

experimentou a repetição monótona e sem sentido do mesmo ano, 90 vezes. 

PARA REFLEXÃO: Você tem clareza sobre o que Deus realmente quer de você nesta sua vida? 

PARA ORAÇÃO: Clame a Deus por coragem para fazer o que precisa ser feito. 

PARA APLICAÇÃO: Faça uma lista dos seus 5 principais sonhos. Para cada sonho, liste as 5 atitudes 

que você precisa tomar para realizá-los. Pronto! Agora você tem 25 ações que lhe levarão para o futuro. 
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SÉRIE: A ÚLTIMA FLECHA – SEMANA 1 

SEXTA-FEIRA – FICAR PARA TRÁS, NUNCA MAIS! 

Você já se perguntou quantas vezes você foi convidado para participar de uma aventura e você deixou 

passar? Quantas histórias incríveis você quis viver, mas só ficou em sua imaginação? 

Quantas vezes ouvimos pessoas dizer - e as vezes até nós mesmos - “Eu gostaria de ter feito isso, ter 

ido naquela viagem, se eu pudesse teria feito diferente”, ou talvez a pergunta seja “por que isso nunca 

acontece comigo? ” Se você está fazendo muito essas perguntas você precisa mudar as suas atitudes 

e princípios que gerenciam a sua vida! 

Como McManus fala : “Recuse-se a ficar para trás!” 

Não perca as oportunidades que vão aparecer na sua vida que levam aos seus sonhos e em direção 

ao seu propósito! Se arrisque! Persista! Lute! Não desista! E não tenha medo, pois você pode ficar 

para trás. Se seu sonho está alinhado com os propósitos de Deus, pode depositar toda a sua confiança 

nele que a conquista será certa! Quando optamos por ficar para trás também deixamos para trás tudo 

que Deus deseja fazer em nós. 

Está na hora de você sair da arquibancada, onde estão apenas as pessoas que querem assistir ao jogo, 

está na hora de você começar a jogar no time! Está na hora de entrar no campo! Você precisa ir para 

a frente da batalha! 

Não fiquei satisfeito também em só ficar no banco de reservas, McManus também fala: “Se ninguém 

escolher você, ofereça-se! ” 

Alguns contam histórias de que viram (eu vi), mas outros contam histórias que fizeram (eu fiz)! 

Quem é você? 

Ninguém pode fazer essa mudança por você. Pare de deixar as oportunidades passarem na sua frente, 

agarre-as e não as solte!   

Quero hoje passar 3 direções para você não perder mais as oportunidades, os planos de Deus, que 

aparecerem em sua frente: 

1 - ACABE COM A ANSIEDADE E AGUARDE EM SERENIDADE. 

Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1 

Quero deixar uma coisa bem clara aqui para você: Se Deus disse que vai acontecer é porque vai! Você 

só precisa aplicar fé e confiar. Não fique ansioso e não se desespere. 

O que você mais precisa agora é de coragem e convicção! Confie e apenas entre em ação quando o 

Espírito Santo pedir. 

Você também não precisa mais orar para acontecer, como falei se Deus falou que vai acontecer é 

porque vai! Comece a orar agora pedindo direção em como agir e forças para continuar!  

“Faça como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus!” Pr. Carlito Paes 

2 – DESTRUA O MEDO E DECIDA ENCARAR OS DESAFIOS 

“Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. ” 1 Coríntios 15:57 
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" Neste mundo vocês terão aflições; contudo, tenham ânimo! Eu venci o mundo". João 16:33b 

Deixar o emprego que você tem pela carreira com a qual você sonha, viajar para um lugar ao qual você 

nunca viajou. Ser sincero com uma pessoa e dizer o que sente por ela. Todas essas questões são 

desafiadoras e você é capaz de vencer cada uma delas! Não é errado você ter dúvidas ou incertezas, 

é errado elas te paralisarem! Você precisa ter fé!  

Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram 

chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28 

Se pergunte nesse instante: 

Estou caminhando ainda em direção ao meu propósito ou estou acomodado parado? 

3 – SAIA DO CONFORTO E ESCOLHA O SEU DESTINO 

Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês", diz o Senhor, "planos de fazê-los 

prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11 

Você pode fazer o melhor possível até em meio a uma situação horrível. Hoje você está aonde precisa 

estar? 

Muitas vezes deixamos de fazer o que Deus quer fazer através de nós porque queremos fazer as coisas 

do nosso jeito.  

Crescer doí? Sim! Imagine se quando você era bebê e estava aprendendo a dar os primeiros passos, 

e na primeira vez que você se desequilibrou e caiu você tivesse desistido, você estaria engatinhando 

até hoje! Mas não! Você escolheu continuar tentando e venceu! Você foi em direção ao seu objetivo 

que era caminhar.  

CONCLUSÃO 

Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos 12:12 

O futuro até pode ser cheio de incertezas, mas você pode escolher o caminho para a liberdade, livre do 

medo e do acomodamento! Decida hoje não perder o lugar onde você precisa estar. Escolha não ficar 

para trás. 

Deus está procurando pessoas que vão dizer: Eu quero mais, eu quero correr Senhor o que for 

necessário para chegar ao propósito que me deu! 

Ter a coragem de viver uma vida de honra e integridade pode ser a maior batalha que você pode 

enfrentar hoje.  

PARA REFLEXÃO: Será que você está caminhando em direção ao seu propósito ou estou acomodado 

parado? O que será que tem te parado? 

PARA ORAÇÃO: Ore pedindo para que Deus te guie e te de coragem para ir nos lugares 

desconhecidos que ele quer te levar. 

PARA APLICAÇÃO: Não deixe para amanhã tomar uma decisão, tome hoje! Decida não ficar para trás 

em mais nada!                                


