
                www.lecionando.net 

 

          www.lecionando.net 

Como Cultivar a Consistência? 

“Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé.” 

( 2 Timóteo 4:7 ) 

INTRODUÇÃO 

Consistência não é algo automático 

Consistência não vem através de atalhos 

Consistência não vem através de fórmulas mágicas 

Consistência precisa ser desenvolvida e cultivada 

Como cultivar a consistência no seu dia a dia? 

1. Fortaleça o seu caráter! 

“Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que 

maneja bem a palavra da verdade.” (2 Tm. 2.15) 

O que é ser aprovado? 

Há dois tipos de pessoas no mundo: 

As dirigidas por conveniência 

As dirigidas por caráter 

Movem-se por emoção 

Movem-se por responsabilidade 

Fazem apenas quando se sentem bem 

Fazem para se sentirem bem 

São controladas por “modismos” 

São controladas por prioridades 

Tem a Mente de senhor 

Mente de servo 

Procuram desculpas 

Procuram soluções 

Influenciadas pelo exterior 

Influenciadas pelo interior 

Param na dificuldade 

Continuam apesar da dificuldade 
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Vivem resmungando 

Vivem celebrando 

“Caráter é a habilidade de levar até o fim uma resolução mesmo quando o ânimo no qual ela foi 

estabelecida já não existe mais.” 

“O caráter e a essência são moldados no crisol da adversidade.”( David Jeremiah ) 

2. Persevere sempre! 

“Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o 

aprendeste.” (2 Tm. 3.14) 

- Pesquisa feita pela Sales Magazine 

80% de todas as vendas são feitas depois da 5a. chamada ao cliente. 

45% de todos os vendedores fazem uma chamada e acabam riscando o nome do cliente em 

potencial. 

25% deles param depois da segunda chamada. 

12% deles param depois da terceira chamada. 

10% deles continuam chamando. 

Conclusão da pesquisa: 80% das vendas são feitas por apenas 10% dos vendedores perseverantes. 

Quanto mais perseveramos, melhores resultados colheremos. 

3. Focalize em sua vitórias! 

“Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu 

evangelho; pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor; contudo a Palavra de Deus não 

está algemada.” (2 Tm. 2.8-9) 

Algumas verdades sobre fracassos: 

Todos falhamos. 

Quanto mais tentamos, mais chance teremos de fracassar: 

A única receita 100% segura para nunca falhar é nunca tentar! 

- Oque o pessimista diz quando falha? Jamais conseguirei! 

- Oque o fatalista diz quando falha? Eu nem deveria ter tentado! 

- Oque otimista diz quando falha? Bem, não foi tão mal assim! 

- Oque o servo de Deus diz quando falha? Não desistirei! Agora, estou mais perto da vitória! 

Princípio: 

O ouro é encontrado no meio da lama. 
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Se você não enfrentar a lama, nunca terá o prazer de encontrar sua pepita de ouro. 

CONCLUSÃO 

Você já ouviu falar de John Steven? 

“Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé.” (2 Tm. 4.7) 

Deus não chamou você para começar bem, mas para terminar bem. Não é o início que conta, mas é a 

maneira como você vai terminar que realmente conta. 


