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ROTEIRO – Base 04/10/2020 
	

A ÚLTIMA MENSAGEM MISSIONÁRIA DE PAULO 
# 2 Timóteo 4:1-7 # 

 
“Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu Reino, 
eu o exorto solenemente: Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte 
com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina; pelo contrário, sentindo 
coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar 
ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra 
de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. 
Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.” 2 Tm 4:1-7 
 
 
INTRODUÇÃO: 

Todo o segundo livro de Timóteo está repleto de orientações de alguém que caminha 
para o fim. Historicamente Paulo, preso pela segunda vez, está às portas do martírio por Cristo. 
Dentre suas palavras finais, encontramos uma mensagem repleta de desafios para nossa vida. 
 
A última mensagem missionária de Paulo: 
 
I. NOS ALERTA DA CERTEZA DA VINDA DE CRISTO E DE SEU REINO 

“Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu 
Reino, eu o exorto solenemente:” 2 Tm 4:1 

 
§ Há pessoas que vivem como se nunca fossem morrer. Que provas você 

poderia dar na sua vida de que você vive de tal forma, que a fé na volta 
iminente de Cristo é realidade para você? 

 
 
II. NOS CONVOCA A SERMOS MENSAGEIROS NA PREGAÇÃO DA ÚLTIMA HORA 

“Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a 
paciência e doutrina.” 2 Tm 4:2 
 

§ Independente das circunstâncias que você e o mundo estão vivendo, como 
você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem dado de pregar a 
palavra de salvação? 

 
 
III.  RETRATA O PERFIL DOS EVANGELIZADOS DOS ÚLTIMOS TEMPOS 

“Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina; pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, 
segundo os seus próprios desejos juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à 
verdade, voltando-se para os mitos.” 2 Tm 4:3-4 

 
§ Você deve ter pessoas que você tem evangelizado e elas têm resistido ao 

evangelho. Qual postura você tem tomado frente a essa batalha espiritual 
para alcançá-las para Cristo? 
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IV. NOS TRAZ À CONSCIÊNCIA O FIM DE TODOS OS HOMENS E AS CONDIÇÕES DE PODER 

CHEGAR BEM, NO FINAL DA LINHA 
“Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra 
plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o 
tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé.” 2 Tm 4:5-7 

 
§ Reflexão: Paulo estava pronto a oferecer sua vida em amor a Cristo a ponto 

de ter sido morto pela sua fé. 
 
 
CONCLUSÃO: 
Deus deseja que cumpramos o Seu propósito para nós nesse tempo do fim. 

§ Todos temos um ministério a cumprir no propósito de Deus para nossas 
vidas. O que Deus tem falado para você fazer, que você não está 
conseguindo, e quer que oremos para obter vitória? 

 
 

Oremos uns pelos outros, para que todos estejamos prontos para darmos a razão de 
nossa fé às pessoas e em quaisquer circunstâncias, e mesmo envolvendo perseguição, 
permaneçamos firmes! 

 
Pr. Marcos Stier Calixto 

 
             

 
VAMOS ORAR POR NOSSOS MISSIONÁRIOS 

1. Elpídia dos Anjos Pinheiro – CURITIBA 
2. Henrique Mendonça Machado e Simone Cristina Azevedo Dias Machado – Filhos: 

Monique Dias Machado e Lucas Dias Machado – Açores – PORTUGAL 
3. Marivaldo de Azevedo Paes e Simone Masini Paes – Filha: Ana Beatriz Masini Paes – 

CURITIBA – PR 
4. Cristopher A C Vergara e Snizhana Carrasco Vergara – PAÍSES PERSEGUIDOS 
5. Bladimir Rodriguez Diaz e Gisela Elvira Gonzalez de Rodriguez – Venezuelanos – 

BRUSQUE – SC 
6. Herbin Job Benavides Fuentealba e Aliete Bueno Staben Benavides – Projeto PONTE – 

CURITIBA – PR 
7. Giovanni Facchin Meneguz e Karyna Ciota Zambonin – Filhos: Pietro Zambonin Meneguz, 

Laura Zambonin Meneguz e Giulia Zambonin Meneguz – ITÁLIA 
8. Marco Antonio de Souza Ferreira e Esther Coutinho Viana Ferreira – CURITIBA – PR 
9. Valdi Chanan – Filhos:  Manuela Domit Diniz e Pedro Domit Diniz – Cristolândia – 

CURITIBA – PR 
10. Rodrigo Cesar Vieira e Gisele Ferreira de Lima Vieira – Filho:  Benjamim Boareto de Lima 

Vieira – ÍNDIA 
11. Paulo Pereira de Novaes e Luiza Pires Pereira de Novaes – Projeto Vida – CURITIBA – PR  


