
 
 

DISCIPULADO 06/2021 
 
 

TEMA: OS GRANDES LÍDERES SÃO FINALIZADORES 
 

João 19:30 ”E, quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a 
cabeça, entregou o espírito”.  
 
Jesus tinha trinta anos quando começou o seu ministério que durou três anos e meio, ou 
seja, Ele se preparou mais e trabalhou menos (10%). Mas, escondido em milhares de 

versículos, está um princípio que vale ouro, que revela o poder de Jesus. 
Isto aconteceu no dia mais horrível da sua vida: “A crucificação”. 

- Cuspido. 
- Chicoteado. 
- Colocaram uma coroa de espinho de 10 cm na sua cabeça. 

- Pendurado numa cruz com pregos enormes, perfurando os pés e mãos. 
- Uma lança perfurou seu lado saindo água e sangue.  

- Na ora da sede, deram vinagre.  
E Ele pronunciou a frase mais importante: “Está consumado”.  

 
Jesus é o nosso grande modelo. 
Um finalizador, pois terminou o que começou. 

A ponte que liga o homem a Deus está completa. Podemos aproximar de Deus sem medo (O 
véu se rasgou). 

 
Outros exemplos de finalizadores:  

Ap. Paulo: 2 Timóteo 4:7 “Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé”.  
Salomão: 1 Reis 6:14 ”Assim edificou Salomão aquela casa, e a acabou”.  
 

Quantas coisas temos começado mas não temos finalizado?  
Precisamos aprender a terminar o que começamos, mesmo que seja algo pequeno.  

 
Olha que Jesus disse: 

Lucas 14:27-30 “E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser 
meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a 
fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, 
depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem 
a escarnecer dele, Dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar.”  
 
A preocupação de Jesus não era em começar, mas sim em terminar. 



Mateus 10:22 “E odiados de todos sereis por causa do meu nome; mas aquele que 
perseverar até ao fim será salvo”. 
 
 
Quais são as qualidades de um líder finalizador? E quantas destas qualidades 

você possui? 
 

1) Ter propósito e metas definidas de onde quer chegar. Dois objetivos de Jesus: a 
Cruz e fazer discípulos.  

 
2) Ser perseverante. Ser uma pessoa perseverante e ser alguém que não desiste de 

nenhuma forma. Venha o que vir, ele está firme no propósito. 

 
3) Ser otimista. Não tem como ser um finalizador tendo pensamentos pessimistas. Você 

não vai encontrar Jesus reclamando do propósito a Cruz, ou de como seria difícil formar uma 
equipe de 12. Se você começar pensar como será difícil, você nunca conseguirá terminar o 

que começou a fazer. 
 
4) Ser um indesistível 

Para ser um Indesistível você não precisa ser um super-herói, mas precisa ter princípios e 
precisa ser alguém que não aceita desistir diante das dificuldades, pois um Indesistível sabe 

que ele deve lutar e seguir sempre adiante não importando o obstáculo que está a sua 
frente.  Uma das principais características de um Indesistível é que ele jamais negocia seus 
princípios. E esses princípios são: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo 

como a si mesmo, ter fé, coragem, integridade, sinceridade, lealdade, esforço e 
solidariedade. Um Indesistível nunca retrocede, sempre segue adiante, mas sabe o momento 

certo quando é preciso parar e rever seus conceitos em relação a uma situação, e ser for 
necessário ele muda, mas sempre para melhor. Isso não quer dizer que os Indesistíveis 

nunca erram. Claro que erram, mas a diferença de ser um Indesistível é que ele sempre 
reconhece que errou e se precisar pedir perdão, ele pede; se precisar liberar perdão para si 
mesmo, ele libera; ele cai, mas não tem vergonha de pedir ajuda para levantar. Ser um 

Indesistível é ver o problema e ao invés de ficar só reclamando ele vai à busca da solução. 
Um Indesistível é alguém que entendeu que a vida é para ser vivida de forma consciente e 

responsável, mas sempre, sempre com muita alegria! Um Indesistível sabe aproveitar a vida, 
sempre com outros Indesistíveis ele faz a festa onde chega. Tem um detalhe muito 

importante: as vezes, quem faz parte do Clube dos Indesistíveis, ainda não possui todas 
essas características que falamos, mas essa pessoa possui a que consideramos fundamental, 
o desejo de ser tudo isso que escrevemos acima. Se você se reconheceu ou acredita no que 

foi escrito aqui. Bem vindo! Seu nome a partir de hoje é INDESISTÍVEL!!  
 

5) Se você não desistir viverá a sua vitória. “Está consumado”. Dizer está consumado é 
dizer: “Eu venci” ou “Fui até o fim”. Só podemos dizer que somos vitoriosos se chegarmos 
até o final! 


