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Vá Até o Final 
 

2 Timóteo 4: 1-10 

 
Introdução: esse estudo tem como base 2 Timóteo 4:1-10. Esse é um dos textos mais 
dramáticos do Novo Testamento. Quando esta carta foi escrita, o apóstolo Paulo estava preso 
em Roma, já no final da sua vida. Nesse capítulo 4 encontramos suas últimas palavras, escritas 
com o objetivo de animar o coração de Timóteo, seu filho na fé.  

 
No verso 7, Paulo declara: “Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé”. Além 
de comparar a vida com uma guerra, Paulo também fala que a vida é uma carreira. Quando 
olhamos para a vida como se fosse uma corrida, concluímos que ela está mais para uma 
maratona (onde o desafio é completar um longo percurso de 42 km), do que para uma corrida 
de velocidade (onde percorremos apenas algumas dezenas de metros).  

 
Portanto, não é a velocidade que conta na corrida da vida. Mais do que qualquer coisa, nessa 
corrida, o que importa é ser constante e perseverante. Assim sendo, segundo o que 
encontramos nesse texto, vejamos o que precisamos para percorrê-la com êxito. 

 
1. Ser estimulado – em primeiro lugar, Paulo deixa claro que precisamos de estímulo para a 

nossa vida com Deus. Do verso 1 ao verso 5, Paulo incentiva Timóteo a fazer a obra de Deus. 
Ele usa palavras como: prega, insta, corrige, repreende, exorta, dando-nos exemplo de que a 
nossa vida com Deus deve ser estimulada pelo companheirismo e responsabilidade mútua.  

 
Um dos grandes adversários a ser vencido nessa carreira é o sentimento de que estamos 
sozinhos. Paulo enviou uma carta para incentivar Timóteo a continuar firme. Nós podemos 
enviar e-mail, ligar uns para os outros, fazer visitas, orar juntos, enfim, fazer o que for 
necessário para que ninguém desista e permaneça estimulado a continuar correndo a corrida 
de Deus. 

 
2. Manter a sobriedade – em segundo lugar, Paulo, no verso 5, exorta Timóteo a manter-se 

sóbrio.  Perceba que, nesse versículo, Paulo diz: “sê sóbrio em todas as coisas e suporta as 
aflições”. Ele relaciona sobriedade com aflição porque, no meio das lutas e perseguições, 
muitas vezes perdemos o controle e deixamos de ser sóbrios. Muitos desistem da vida cristã 
exatamente nesse ponto, quando perdem a sobriedade e tomam decisões tolas.  

 
Segundo o dicionário, ser sóbrio também significa ser temperante e sério. Não há como 
permanecer firme nessa corrida sem essas qualidades. O Reino de Deus é pra gente séria, 
gente decidida, disposta a lutar e vencer. Por isso precisamos ser sóbrios, pois assim 
alcançamos o equilíbrio necessário para não nos precipitarmos quando pressionados durante a 
corrida.  

 
3. Dar testemunho – em terceiro lugar, Paulo usa o seu próprio testemunho para animar 

Timóteo. Nos versos 6 e 7, ele fala a respeito de si mesmo, do seu sofrimento, mostrando que 
sua vida tinha sido de entrega e de sacrifício. Ele combateu o bom combate, completou a 
carreira e guardou a fé. Ele não fala em tom de lamentação, pelo contrário, ele mostra para o 
seu discípulo que viver daquela maneira tinha valido a pena. Nada melhor do que um exemplo 
vivo para nos incentivar. O testemunho do que Deus fez em nossa vida, excede às palavras, ao 
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discurso vazio. Tanto o falar do que Deus fez em nós, como ouvir o que Deus fez na vida dos 
outros, nos fortalecem nessa corrida. 

 
4. Ter consciência de que o mais importante é chegar – em quarto lugar, Paulo nos 

mostra que na vida o que importa é completar a carreira, é ir até o final. No verso 8, ele fala da 
coroa que está reservada para aqueles que amam a vinda do Senhor, e no verso 10 ele 
contrasta com o amor de Demas pelo presente século. Demas foi seu discípulo e durante um 
tempo o auxiliou no seu trabalho apostólico, mas foi seduzido pelo mundo e abandonou a 
corrida. Ele é citado como companheiro de Paulo em Colossenses 4:14 e Filemom 24. 

 
Há uma coroa para os vencedores, para aqueles que chegam ao final da corrida. O que Paulo 
está dizendo nesse texto é que não interessa se um dia Demas amou a Jesus, o que interessa é 
que naquele momento ele não amava mais. Portanto, o que interessa é chegar ao final 
amando o Senhor. Quantas pessoas um dia estiveram conosco servindo a Deus, corriam ao 
nosso lado e hoje pararam de correr. Por isso, mais importante do que iniciar bem é chegar 
bem, pois o que importa é completar a carreira.  

 
 


