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Como Seu Ano Irá Terminar? 

O fim de ano está chegando e eu particularmente entro 

na reflexão de julgar se meu ano foi bom ou ruim, faço 

isso em diversos aspectos: penso no tanto que eu 

progredi ou não no meu intelecto, se fiz a leitura de 

mais livros do que no ano passado, se fiz mais ou 

menos jejuns, como estão minhas amizades, quem 

entrou ou saiu do meu ciclo de convívio. É incrível pois 

vendo o que eu plantei no ano presente consigo ter 

uma prévia da minha colheita no ano seguinte, e, se 

não fui muito bem, ainda tenho alguns dias para 

terminar de forma produtiva meu ano. 

Sempre ouvimos o pastor Eduardo Oliveira citar a frase 

que o pastor Marcio Valadão diz: “tudo na vida é como 

terminada que se conta” e hoje quero falar sobre isso 

com vocês: Como o seu ano irá terminar?  

Na Bíblia vemos diversos exemplos de pessoas que 

terminaram bem e outras terminaram mal, temos 

exemplo de: 

• Davi – durante sua vida teve acertos e erros, 
mas terminou sendo o homem segundo o 
coração de Deus; 

• Jesus – quando parecia que tinha perdido, 
ressuscitou e marcou a história tendo um 
“final” de obediência a Deus pai; 

• Paulo – começou perseguindo cristãos, sendo 
assassino, mas terminou sendo um dos 
maiores cristãos de todos os tempos; 

• Mulher do fluxo de sangue – viveu longos anos 
com hemorragia, sendo excluída da sociedade, 
não podendo ter uma vida normal, mas 
terminou sendo curada e propagando o 
milagre que Jesus fez na vida dela;  

 

”Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé”.  

2 Timóteo 4.7  

 

Nesta passagem vemos que o apóstolo Paulo nos seus 

últimos momentos de vida avalia sua jornada e define 

que foi um bom combate, ele conseguiu olhar pra trás 

e ver que fez uma boa jornada na terra. Além disso, ele 

também consegue perceber que uma coisa ele 

guardou, a fé!  

Quero trazer essa reflexão para vocês: quando vocês 

olham para suas escolhas, suas decisões, seus 

caminhos neste ano, o que podem dizer sobre ele?  

• Que você combateu um bom combate? 

• Que você procrastinou? 

• Que você se preparou? 

• Que você melhorou, evoluiu? 
 

Quando olhamos para este ano que está tão perto de 

acabar, o que estamos guardando que iremos levar 

para o novo ano que virá? Guardamos pecados? 

Guardamos sonhos? Guardamos a fé? Guardamos 

mágoas? 

Temos que trazer a nossa consciência e sermos 

intencionais com nossas escolhas, optando por 

escolhas que agradem a Deus e nos levam a viver uma 

vida segundo os padrões da bíblia. 

Em Filipenses 4:6 a bíblia nos instrui a não andarmos 

ansiosos e nos ensina a apresentar nossos pedidos a 

Deus. O que você precisa fazer para que este ano 

termine da melhor forma? Quais áreas você precisa 

ajustar para terminar bem? Encorajo você hoje a 

apresentar seus pedidos a Deus e com boas obras 

caminhar fazendo escolhas que te levaram a olhar para 

este ano e saber que você finalizou da melhor forma.  

Algumas decisões que podemos fazer para terminar o 

ano melhor: 

• Liberar perdão e/ou pedir perdão; 

• Abandonar pecados (sexuais, gula, fofoca, 
murmuração, roubo, inveja, etc); 

• Negociar dívidas; 

• Se afastar de pessoas que não nos fazem bem; 

• Parar de falar mal das pessoas; 

• Analisar quem você segue nas redes sociais; 

• Sair de grupos de WhatsApp que não te 
edificam; 

• Doar roupas/utensílios que você não usa mais; 

• Se aproximar de pessoas que te aproximam de 
Deus; 

• Começar a se exercitar; 

• Cuidar mais de si (aprender a se arrumar 
melhor); 

• Melhorar sua postura; 

• Ser mais gentil; 

• Fazer seu cônjuge se sentir privilegiado por ter 
se casado com você; 

• Começar a ler a bíblia todos os dias; 

• Fazer um jejum; 

• Separar um tempo todos os dias para orar; 
 

Decidindo organizar esses e tantos outros pontos, 

como você poderia definir este ano que está indo 

embora? Ainda dá tempo de fazer muita coisa, não é 

mesmo? Comece hoje! 
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Alguns exemplos do que você pode levar para este 

novo ano que virá: 

• Comunhão plena com Deus; 

• Bons relacionamentos; 

• Boas lembranças; 

• A fé; 

• Gratidão; 

• Promessas de Deus para sua vida; 

• Sua alegria; 

• Uma poupança; 

• Planos e sonhos;  

• Coragem; 

• Coração puro; 
 

Escolha levar coisas boas com você para este novo ciclo 

que vamos começar, desta forma, como você imagina 

que será? 

Escolha terminar este ano da melhor forma possível, 

resolva suas pendências e cultive nesse último mês 

coisas que farão bem para sua família e vida.  

 

 
Desafio da Semana 

 

Faça uma lista das coisas que você precisa realizar até o final 

do ano para fazer com que este ano termine de uma forma 

ainda melhor. Reflita sobre o que você deve deixar para trás 

e o que você deve levar para o ano que virá.  

Texto para meditarem juntos 

Provérbios 16:3 


