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Uma panorâmica sobre 2ª Timóteo        
     Timóteo a quem Paulo destinou duas cartas pastorais era 

filho de uma judia crente chamada Eunice e de pai grego. 

Apesar de jovem era um crente fiel e dava bom testemunho 

do Evangelho e Paulo, quando esteve em Derbe onde Timóteo 

morava, o levou consigo como cooperador do Evangelho, 

depois dele ser circuncidado, pois o seu pai era grego como 

já dito, isto na segunda viagem missionaria do apóstolo. 

    Quando da escrita da 2ª carta a Timóteo Paulo estava preso 

pela segunda vez em Roma donde não mais sairia, sendo ali 

martirizado, sendo, portanto, a 2ª carta a Timóteo o último 

livro escrito por Paulo. 

    Percebe-se, tanto pela primeira como pela segunda carta, 

que Timóteo era, por natureza, uma pessoa tímida e que 

precisava de encorajamento no ministério pastoral que 

exercia em Éfeso. Timóteo continuava enfrentando a 

oposição de maus obreiros dentro da Igreja. Na carta Paulo 

cita os nomes desses homens que exerciam liderança na 

Igreja, mas tinham pensamentos distorcidos referentes ao 

Evangelho e ao seu corpo doutrinário. Figelo e Hermógenes 

se apartaram de Paulo (2 Tm 1.15); Himeneu e Fileto  

ensinavam que a ressurreição já tinha sido realizada (2 Tm 

2.16-18); e Alexandre, o latoeiro, causara grandes males a 

Paulo, resistindo aos seus ensinamentos (2 Tm 4.14,15). 

    Olhando a 2ª carta de forma panorâmica podemos observar 

o seguinte: No capítulo 1 Paulo assegura a Timóteo o seu 

amor e incessante orações por ele, exorta-o a nunca ser 

infiel ao Evangelho, a guardar com diligência a verdade 

revelada na Palavra de Deus, e a seguir o seu exemplo como 

ministro do Evangelho; No capítulo 2, Paulo orienta a Timóteo 

a preservar a fé, transmitindo-a a homens fieis visando o 

compartilhamento com outros, bem como sofrer com  

paciência as provações do ministério como bom soldado de 

Cristo, a servir a Deus com diligência manejando com 

fidelidade a Palavra de Deus,  e a separar-se daqueles que se  

 
    

desviam da verdade, a manter-se puro e a trabalhar com 

paciência ensinando com mansidão a doutrina cristã. No 

capítulo 3 Paulo revela que a apostasia se instalará no 

meio do povo de Deus por causa do aumento da 

iniquidade, e traça o perfil da última geração dos homens 

da dispensação da graça. No contexto do seu ministério, 

Paulo alerta a Timóteo a se apegar a Palavra inspirada 

por Deus. No último capítulo (4), Paulo incube a Timóteo 

de pregar a Palavra de Deus e a cumprir os seus deveres 

como ministro do Evangelho. Paulo termina essa carta 

informando a Timóteo quanto a assuntos pessoais bem 

como a sua expectativa de sua morte iminente e solicita 

a presença de Timóteo em Roma para lhe ver. 

     Essa carta tem as seguintes características especiais: 

1) É o último escrito inspirado por Deus pela 

instrumentalidade do apóstolo antes da sua execução 

pela Roma de Nero; 2) A carta contém uma das mais 

importantes declarações sobre a inspiração divina da 

Bíblia Sagrada e do propósito dela para a vida do cristão 

(2 Tm 3.16,17); 3) A carta ainda contém exortações 

sucintas para um viver cristão autêntico: despertar o 

dom de Deus; não se envergonhar do Evangelho de Cristo; 

sofrer pelo Evangelho; conservar o modelo das sãs 

palavras; guardar a verdade; fortificar-se na graça; 

passar adiante a mensagem do Evangelho; sofrer as 

aflições; sê diligente na Palavra; evitar os falatórios 

profanos; fugir dos desejos da mocidade; acautelar-se da 

apostasia que há de vir; permanecer na verdade; pregar a 

Palavra; fazer a obra de um evangelista; cumprir o 

ministério; 4) As exortações de Paulo a Timóteo visavam: 

Manter Timóteo firme na fé em Cristo; guardá-lo da 

distorção e da corrupção, opor-se aos falsos mestres e 

pregar o evangelho com perseverança; 5) O testemunho 

comovente de Paulo de despedida é um exemplo de 

coragem e esperança diante do martírio iminente. 

      Dentre muitas coisas preciosas nessa carta temos a 

revelação do perfil da última geração que estará vivendo 

antes da segunda vinda do Senhor. Esses homens não 

regenerados, que não têm o Espirito,  irão se opor ao 

Evangelho de Cristo, e irão provocar uma degradação 

moral e espiritual no mundo. Isso já foi profetizado por 

Daniel (Dn 12.10) e por Cristo (Mt 24.12).        

                                              Pr. Eudes Lopes Cavalcanti             

                       

     

  

 

 

  

 

 
 

  

 

   
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
           

          CALENDÁRIO DE EVENTOS (NOV/DEZ) 

11/12 – Culto Gratidão Celízia; 12/12 – 

Confraternização Mocidade; 13/12 – Dia da Bíblia; 

18/12 – Culto Gratidão Antônia; 19/12 – Jantar de 

Confraternização Igreja, Cong. Ernani e Rota do Sol; 23 

– Jantar Confraternização Valentina; 24/12 – 

Celebração do Natal; 31/12 – Culto final ano Igreja e 

Congregações.  

            ANIVERSARIANTES DE DEZEMBRO 

01-Carlos Alberto (Pb); 01-Lamarck Ribeiro; 02-

Kézya Lopes; 03-Mª Júlia (E. Sátiro); 03-Albiana  

Alves; 05-Fábio Lima; 05-Saullo Vinicius (E. Sátiro); 

05-Débora Thamyres; 07-Daynne (Valentina); 07-

André Augusto; 07-Anna Júlia; 08-Mª da Conceição; 

09-Sueleide de Holanda (Valentina); 10-Neusa de 

Moura; 11-José Inaldo (R. do Sol); 12-Edvando 

Bonifácio (Dc. R. do Sol); 12-Lucas Henrique 

(Valentina); 14-Mª Teodória; 15-Mª do Socorro (R. do 

Sol); 15-Mª Eliane; 16-Ana Lia Mendes (R. do Sol); 

18-Irurá Fernandes (Valentina); 19-Waltercir Ribeiro  

(Valentina); 21-Nayara Gabriella (Valentina); 24-

Joselito (Valentina); 25-Danielle Santiago (E. 

Sátiro); 25-Suelma Priscila (Valentina); 26-Telma 

Geusa (Valentina); 28-Emanueli Ferreira; 28-  

Feliciano Nícolas; 31-Elizabete Mª (Valentina) e 31-

Cintia Alice (R. do Sol).  

ESCALA DE DIACONOS 
Hoje: Josias/Antônio João; Ter – Davi  

 

BERÇÁRIO: pela graça divina concluímos o berçário da 

Igreja. O Senhor bondosamente fez as provisões e 

concluímos a obra com todas as despesas pagas. O berçário 

está sob a administração da diretoria do Departamento 

Infantil.  

Dinâmica da Igreja 
Dom - 09h  Escola Bíblica Dominical 

                 - 18h  Culto Vespertino 
Ter – 19.30h  Culto Oração/Estudo Bíblico  

Qua - 15h às 17h  Círculo de Oração 
Sex – 19.30h Culto nas Residências 

Sab – 19.30h Culto dos Jovens  

 

“e que é manifesta, agora, pela aparição de nosso Salvador 

Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a 

incorrupção, pelo evangelho” 2 Tm 1.10 



 

 

     
           ESCALA DE OBREIROS (DEZEMBRO) 

PÚLPITO IGREJA SEDE  
06 -  Pr. Eudes; 13 – Pr. Walter; 20 – Dc. Josias;  
24 – Pr. Samuel; 27 – Davi Silva; 31 – Pr. Eudes 

CULTO DEVOCIONAL 
06 – Isabel Cristina; 13 – SEMI;  

27 – Leandro (Léo) 
MOCIDADE (SÁB) 
 12 – Davi Silva;  

19 – Pr. Walter; 26 – Pr. Samuel 
CULTO DA HORA NONA (QUA) 
09 – Iza Maria; 16 – Pr. Samuel;  

23 – Carmelita; 30 – Adriana Félix 
ESCALA DIÁCONOS HORA NONA (QUA) 

Bosco (16,30); Meireles (09,23)  
CONGREGAÇÃO VALENTINA (DOM) 

 06 -  Pr. Walter; 13 – Pb. Enoaldo;  
20 – Pb. Severino; 27 – Dc. Josias 

CONGREGAÇÃO ROTA DO SOL (DOM) 
06 -  Pr. Jedaías; 13 – Pr. Jedaías;  
20 – Pr. Walter; 27 – Dc. Marcone 
CONG. ERNANI SÁTIRO (DOM) 
06 -  Pb. Emanuel; 13 – Pb. Saul;  
20 – Davi Silva; 27 – Pr. Walter 

CONG. JOSÉ AMERICO (DOM) 
06 -  Pb. Carlos Alberto; 13 – Pr. Samuel;  

20 – Dc. Francisco de Assis; 27 – Pr. Samuel  
       ESCALA OBREIROS CULTO TERÇA-FEIRA 

08 – Pr. Samuel; 15 – Iza Maria; 
22 – Davi Silva; 29 – Marlene Soares 

 ESCALA INSTRUMENTISTA CULTO ORAÇÃO 
Davi Silva (15,29) 

ESCALA CASA DE ACOLHIDA 
12/12 – Pr. Samuel  

  

 
 

 
 

LEITURA BÍBLICA 
1 Coríntios 11.23-33 

 

23 - Porque eu recebi do Senhor o que 
também vos ensinei: que o Senhor 

Jesus, na noite em que foi traído, tomou 
o pão; 24 - e, tendo dado graças, o 

partiu e disse: Tomai, comei; isto é o 
meu corpo que é partido por vós; fazei 

isto em memória de mim. 25 - 
Semelhantemente também, depois de 

cear, tomou o cálice, dizendo: Este 
cálice é o Novo Testamento no meu 

sangue; fazei isto, todas as vezes que 
beberdes, em memória de mim. 26 - 

Porque, todas as vezes que comerdes 
este pão e beberdes este cálice, 

anunciais a morte do Senhor, até que 
venha. 27 - Portanto, qualquer que 

comer este pão ou beber o cálice do 
Senhor, indignamente, será culpado do 

corpo e do sangue do Senhor. 28 - 
Examine-se, pois, o homem a si mesmo, 
e assim coma deste pão, e beba deste 
cálice. 29 - Porque o que come e bebe 
indignamente come e bebe para sua 

própria condenação, não discernindo o 
corpo do Senhor. 30 - Por causa disso, 
há entre vós muitos fracos e doentes e 

muitos que dormem. 31 - Porque, se nós 
nos julgássemos a nós mesmos, não 
seríamos julgados. 32 - Mas, quando 
somos julgados, somos repreendidos 

pelo Senhor, para não sermos 
condenados com o mundo. 

33 - Portanto, meus irmãos, quando vos 
ajuntais para comer, esperai uns pelos 

outros.  

CELEBRAÇÃO DA CEIA: hoje à noite, num culto 

solene, iremos celebrar a Ceia do Senhor. 

Lembramos aos irmãos que a Ceia é o símbolo 

memorial da obra redentora realizada por nosso 

Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Convidamos 

a todos os membros e congregados do templo sede 

a subir a Casa do Senhor para participar dessa que é 

a importante celebração comunitária da Igreja. 

“Fazei isto em memória de mim”. 

PARABÉNS DEBORAH: a jovem Deborah, filha de 

Valdilene, terminou em outubro deste ano o seu 

curso de Logística, pela Faculdade Maurício de 

Nassau. A festa de formatura aconteceu na quarta-

feira (02/12) da semana passada aqui em João 

Pessoa no auditório daquela Faculdade.   

DEPARTAMENTO DE HOMENS: na próxima quinta-

feira-feira (10/12) teremos uma reunião especial 

envolvendo os homens da Igreja visando à eleição 

da diretoria do DHEC para 2016. 

CULTO CASA CELÍZIA: na próxima sexta-feira 

(11/12) iremos realizar o culto que a irmã Celízia 

oferece a Deus todos os anos como ações de 

graças. O Conjunto Ebenézer participará do culto 

louvando a Deus. A responsabilidade da direção do 

culto é da Secretaria de Missões. 

DEPARTAMENTO DE MOCIDADE: no próximo sábado 

(12/12) os jovens da Igreja estarão se reunindo para 

a escolha de sua diretoria para 2016.  

DIA DA BÍBLIA: no próximo domingo iremos celebrar 

ao Senhor pela passagem do Dia da Bíblia. 

SORTEIO TV LED: logo após o culto do final de ano, 

31/12, o  Departamento de Louvor (DLOV) estará 

sorteando uma TV SAMSUNG Full HD, 32 polegadas. 

Ainda há tempo para você participar do sorteio. O 

valor de cada cartela é de R$ 5,00. Participem! 

CONFECÇÕES DE DIRETORIAS PARA 2016 

(CALENDÁRIO DE REUNIÕES) 

Dia 10/12 – Departamento de Homens 

Dia 12/12 – Departamento de Jovens 

Dia 17/12 – Departamento Infantil 

CONFECÇÃO CALENDÁRIO DE EVENTOS 2016 

DIA 18/12 

ASSEMBLEIA DA IGREJA 

20/12 

BATISMOS e POSSE DE DIRETORIAS 

27/12 
 

 
 

 

“Prega a Palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não...”  2 Tm 4.2 

   A VOZ CONGREGACIONAL  

RÁDIO CPAD FM – 96.1 

SÁBADO – 12h às 12.50h           

www.radiocpadfm.com.br 

3222.4700; 3241.2864 
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