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QUAIS SERIAM OS MEUS TRÊS PEDIDOS?
(II Timóteo 4:9-22)
Por volta do ano 64 d.C., Roma sofreu um incêndio, que
devastou boa parte da cidade durante nove dias, especialmente
as localidades onde moravam os mais pobres. O imperador Nero
estava fora da cidade. Ao retornar, apresentou o projeto de um
elaborado complexo chamado Casa Dourada, a ser construído no
local onde antes moravam aquelas famílias pobres. As pessoas
sofridas com os danos, começaram a desconfiar de que o próprio
imperador havia causado o incêndio visando a um propósito
ambicioso. O imperador, por sua vez, lançou a culpa nos cristãos,
que eram odiados por se negarem a participar dos festivais
pagãos essenciais na vida civil. Nero ordenou que os cristãos
fossem perseguidos e mortos. Uns, dilacerados até à morte por
cães, outros queimados como tochas para iluminar suas festas.
Entre os muitos que morreram nesse período estavam Pedro, que
foi crucificado, e Paulo, que foi decapitado.
A Segunda Epístola de Paulo a Timóteo é uma carta
pastoral emocionante. Escrita por um apóstolo do Senhor Jesus,
um homem de Deus, no ocaso de sua vida na terra. Escreveu para
fortalecer seu discípulo e filho na fé, além de lhe dar preciosas
instruções quanto à fidelidade e prontidão na pregação da
Palavra de Deus. Paulo não apenas exortou Timóteo a pregar o
evangelho. Durante trinta anos de ministério, pregou a Palavra de
Deus com fidelidade. Porém, a ênfase desta pastoral recairá sobre
três pedidos que fez o apóstolo ao jovem Timóteo. A referência
bíblica acima muito me impressiona, levando em conta a
humanidade de Paulo. Era um homem de carne e osso. Um
homem com a mesma natureza e as mesmas paixões que as
nossas, enquanto cristãos. Um homem com necessidades
humanas comuns.
1. PA U LO S O F R E U A D O R D O A B A N D O N O
HUMANO - Todos, exceto Lucas, tinham ido embora (4:9-11,21)
Alguns se ausentaram porque foram pregar em outros lugares
(4:10-12). Crescente tinha ido para a Galácia, Tito para Dalmácia e
Tíquico para Éfeso. Paulo sentia falta desses companheiros.
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─ PASTORAL ─
Outros, porém, o abandonaram na sua hora de aflição. "Porque Demas, tendo amado o
presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica" (...) "Na minha primeira defesa
ninguém foi a meu favor; antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em
conta" (4:10,16). A deserção de Demas, ex-companheiro, um ex-cooperador, conforme
lemos em Colossenses 4:14 e Filemom 24, deve ter causado uma enorme dor no coração
do apóstolo, que tanto amava a Jesus e aos seus companheiros e irmãos. Demas
abandonou o apóstolo em uma situação precária. Todavia, pior do que isto, foi o
abandono da fé, por ter amado o presente século. Infelizmente, o mundo se tornou
atraente para Demas. Paulo estava para ser decapitado, porém, a pior tragédia não era a
sua morte, mas o abandono da fé por parte de Demas. Não temos qualquer informação
sobre o que aconteceu a Demas, se ele se arrependeu e voltou à fé, ou se permaneceu no
mundo. Outra situação dolorosa Paulo sofreu. A oposição de Alexandre, o latoeiro, um
artífice em bronze (4:14,15). Agora, perceba o compromisso de Paulo com o Senhor Jesus
e o seu evangelho. Paulo não leva a questão para o lado pessoal. Sua questão era com a
verdade. Alexandre havia resistido fortemente à Palavra de Deus, que Paulo pregava.
Uma outra experiência dolorosa foi perceber que na sua primeira defesa, não houve uma
única pessoa que se levantasse a seu favor. Ninguém apareceu para apoiá-lo (4:16-18).
Mesmo assim, Paulo não desfaleceu, pois o Senhor permaneceu ao seu lado. Sempre que
leio os versículos dezesseis e dezessete, fico emocionado: "Na minha primeira defesa
ninguém foi a meu favor; antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em
conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a
pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem; e fui libertado da boca
do leão". Paulo sofreu a dor do abandono humano, mas nunca o abandono do Senhor. "Eis
que estou convosco todos os dias" e "De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te
abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: O Senhor é o meu auxílio, não temerei; que
me poderá fazer o homem?" (Mateus 28:20; Hebreus 13:5,6).
2. PAULO, EM SUA SOLIDÃO, FEZ APENAS TRÊS PEDIDOS - em
circunstância semelhante, às portas da morte, quais seriam nossos pedidos? Em primeiro
lugar, Paulo pediu pessoas que lhe fizessem companhia. João Marcos, um jovem
desertor, agora reintegrado e útil. Timóteo, filho na fé, companheiro, cooperador e um
amigo dileto. "Procura vir ter comigo depressa’’. "Apressa-te a vir antes do inverno". "Toma
contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério" (4:9,11,21). Não representa falta
de espiritualidade sentir falta das pessoas, especialmente em horas agudas. Não resta
qualquer dúvida de que a presença do Senhor é constante e, absolutamente preciosa e
imprescindível. Inclusive, é a única presença que não falha, pois "se minha mãe e meu pai
me abandonarem, o Senhor me acolherá", disse o salmista (Salmo 27:10). Porém, o Senhor
nos fez, na sua igreja, membros uns dos outros. Somos interdependentes. Esse texto
representa um grande incentivo para nutrirmos no corpo de Cristo, sua igreja, amizades
sólidas, fraternas e leais. Em segundo lugar, pediu uma capa que o aquecesse. Ele a havia
deixado na casa de Carpo, em Trôade. A capa era uma vestimenta grande e circular de
tecido rústico. Tinha uma abertura no meio para a cabeça, e ao ser usada cobria a pessoa
como um poncho. Era uma vestimenta para o inverno, e sem dúvida, Paulo sentia que a
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prisão romana era úmida e fria. Em terceiro lugar, pediu os livros, especialmente os
pergaminhos. Os livros, rolos de papiro, talvez com as formas mais primitivas dos
evangelhos. Quanto aos pergaminhos, o mais provável é que fossem cópias das Escrituras
hebraicas, o Velho Testamento, porque os hebreus escreviam os rolos de seus livros
sagrados em pergaminhos feitos de peles de animais. O que mais o coração de Paulo
desejava naquela prisão, enquanto aguardava a hora de sua morte, era a Palavra de Deus.
"Quanto amo a tua lei! É a minha meditação todo o dia" (Salmo 119:97). Foram esses os três
pedidos do apóstolo, no ocaso de sua vida. As coisas que ele tanto valorizava. A capa, que
representa para os nossos dias, aquilo que é essencial, como ele mesmo ensinou: "Tendo o
que comer e com que nos vestir, estejamos contentes". Bons e preciosos companheiros,
irmãos na fé, ou ainda, amigos do coração; pois, "em todo tempo ama o amigo e na angústia
se faz o irmão’’. Como precisamos da comunhão com os irmãos "para nos estimularmos ao
amor, às boas obras e perseverarmos na salvação" (Hebreus 3:12-14; 10:23-25). Por fim, a
Escritura Sagrada era o que ele mais desejava. Cerca de mil e quinhentos anos depois da
morte de Paulo, William Tyndale estava na prisão do Vilvorde, detido, esperando a morte,
porque tinha tido a coragem de dar às pessoas a Bíblia em seu próprio idioma. Era um
inverno frio e úmido. Ele escreveu a um amigo: "Pela graça de Cristo, me mande uma capa
mais abrigada, algo para abrigar minhas extremidades, uma camisa de lã, e, acima de tudo,
minha Bíblia Hebraica".
"Quando o frio da morte sopra sobre eles, os grandes homens desejam mais que
tudo, a Palavra de Deus para fortalecê-los e alentar suas almas".
Quais seriam os meus três pedidos? O que verdadeiramente importa para mim?
No amor de Jesus
Lutero Rocha.
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─ ESPAÇO MISSIONÁRIO ─
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RELATÓRIO ANUAL ALIANÇA
Como responsável pelas atividades de implantação da Igreja Presbiteriana
em Aliança, durante o ano de 2015 desenvolvemos algumas atividades visando este
fim. Olhando para trás, podemos afirmar que não foi um ano fácil, tivemos muitos
desafios, entre eles conciliar as atividades do campo com o curso de Bacharel em
Teologia e o acompanhamento da gravidez de alto risco de Patrícia, minha esposa.
Mas sob a graça de Deus chegamos ao fim de mais um ano gratos a Deus que nos
capacita.
Durante o ano realizamos as atividades normais da igreja (reuniões de
oração, estudo bíblico, escola dominical e cultos) onde fizemos leituras
sequenciais, exposições sequencias e series de estudos. Na Escola Dominical,
acompanhando a Igreja Mãe, finalizamos os estudos da série “A Vida De Jesus” e
iniciamos a “Exposição de Apocalipse” que tem abençoado esses novos crentes
com a possibilidade de crescerem na fé. Nos Cultos da Manhã fizemos leituras
sequenciais dos livros de Josué, 1 João, Apocalipse e estamos concluindo o Livro de
Daniel. Nas Reuniões de Oração concluímos a exposição dos Salmos que havíamos
iniciado em 2013. Nas Reuniões de Estudo Bíblico lemos os Profetas Menores e
estamos vendo um Panorama da Bíblia, e já concluímos o Antigo Testamento. No
Culto Vespertino concluímos a exposição de Romanos, expomos Tiago e
Colossenses. Em julho fizemos um mês de oração pela manhã.
Realizamos 30 reuniões nos lares onde concluímos a exposição do
Evangelho de João, o capítulo I da Confissão de fé “Das Sagradas Escrituras” e
estamos explorando as Bem-Aventuranças nos Salmos.
Realizamos três treinamentos com um grupo de irmãos; o primeiro sobre
“A Evangelização e as Bases Bíblicas”; o segundo sobre “Visitação”; e o terceiro
sobre “Aplicação de Estudo Bíblico”. Esse grupo já atua no trabalho de visitação e
aplicação de estudo bíblico.
Em parceria com a UMP da IPB Areias realizamos um dia de Evangelismo
e Ação Social, com aferição de Pressão e Glicemia. Foram distribuídos 3.500
folhetos, bíblias e realizadas visitas evangelísticas. Junto ao Ministério de Missões
realizamos avanço missionário e comemoramos o aniversário de 4 anos da
congregação. Foram distribuídos 1.200 folhetos e realizadas visitas evangelísticas.
Na sala de catecúmenos tivemos 17 encontros onde estudamos e
discutimos as principais doutrinas e história da IPB com base no livro “A Razão da
Nossa Fé” com a participação média de 9 pessoas.
Em tudo somos gratos a Deus que nos concede esse privilégio de servi-Lo.
Agradecemos também o apoio e as orações dos irmãos por nós.
Em Cristo,
Jaidson e Patrícia.
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AGRADECIMENTO | No dia 18/01 nossa
irmã Zeza recebeu alta hospitalar. A
família agradece as orações, as visitas e as
palavras de conforto. ‘‘Grandes coisas fez o
Senhor por nós, por isso estamos alegres’’Sl
126:3.
NASCIMENTO | No dia 19/01/16 nasceu
Sofia, a primeira filha dos irmãos
Elizabeth Bayma e Bruno. Que o Senhor os
abençoe.
FALECIMENTO | Faleceu dia 22/01/16 o
Pb Moisés Filgueiras, pai de nosso querido
irmão Ismael. Que o Senhor conforte e
console os familiares e amigos.
REUNIÃO DO CONSELHO | No dia
27/01 às 20h haverá reunião do conselho.
SAF | O Aniversário Sinodal de
Pernambuco - SAFs será no dia 30/01 às
15h na Igreja Presbiteriana da
Encruzilhada.
AT I V I D A D E PA R A C R I A N Ç A S E M
JANEIRO | Nas manhãs dos domingos
deste mês de janeiro, haverá escala de
adultos para ficarem com as crianças
durante o horário dos cultos.
CRIANÇAS DE PRIMEIRA E
D E PA R TA M E N T O I N FA N T I L |
Atividades retornarão dia 14/02/16.
REVISTA SAF | Interessados em renovar
a assinatura da Revista da SAF para 2016
devem procurar Ruth Varela até dia
31/01/16
MINISTÉRIO DE MISSÕES | Estamos
precisando reabastecer o armarinho para
o Encontro de esposas de líderes que
ocorrerá em março.
DOAÇÃO | Um pastor missionário está
precisando de passagens para São Paulo,
caso alguém tenha milhas aéreas que
possam utilizar para este fim, gentileza
procurar Norma Lacerda.

JORNAL BRASIL PRESBITERIANO |
Renovação ou assinatura R$ 24,00 (vinte e
quatro reais). Responsável Norma
Lacerda.
ESTACIONAMENTO EM JANEIRO |
Neste mês de janeiro só está disponível
para a Igreja o estacionamento da Clínica,
o do Banco Itaú só será disponibilizado em
fevereiro.
ENCONTRO DA FAMÍLIA | O Encontro
da Família ocorrerá nos dia 06 a 10 de
fevereiro de 2016 no Bonito Plaza Hotel.
Teremos como preletor o Dr. Tedd Tripp e
sua esposa Margy. Os pais das crianças
entre 3 a 11 anos serão procurados para
ajudarem na escala do cultinho infantil.
Teremos ônibus saindo da PIPR para o
referido Hotel, aos que irão de ônibus
favor procurar a comissão para dá o nome
e RG, que são obrigatórios para viajar.
Valor R$ 50,00. Procure Ivson Vilela,
Daniel Reinaux ou Manoel Rubens.
D E PA R TA M E N T O I N FA N T I L |
Queridos pais, queremos informar
algumas mudanças no funcionamento do
departamento infantil, a partir de março
de 2016, instruídas pelo Conselho. Ao
chegarem, as crianças vão para o templo,
onde participarão do culto até o momento
das ofertas, quando descerão para o salão
do DI para abertura da escola dominical.
De lá, irão para as suas salas
acompanhadas por suas professoras. No
dia de ceia, pela manhã, elas
permanecerão no culto com os pais, que
poderão aproveitar esse momento de
comunhão com seus filhos, ensinando a
importância da ceia do Senhor e o que ela
significa!

Notícias de primeira
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─ SÚPLICA E INTERCESSÃO ─
"Orai uns pelos outros. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo.” Tg 5: 16
Interceda a Deus pelos seguintes irmãos:
Problemas de Saúde
ŸSandoval Jr.;
ŸRejane Lacerda.
ŸAbigail Miranda;
ŸVanildo Lima.
ŸAlaíde da Silva;
Outros pedidos
ŸAlnira Amorim;
Outros Enfermos
ŸAmaro Souza;
Ÿ
Pelos desempregados,
ŸDilenir Bayma;
ŸAmérica Elisabeth(Betinha);
ŸDra Larissa (pedido Suely
subempregados e
ŸAnaide Lopes;
Lyra);
autônomos;
ŸBayard Amorim;
ŸHenrique Neumann;
Ÿ C rianças do Instituto
ŸDilma Figueiredo;
ŸMaria Clara (bisneta de D.
Filadélfia.
ŸGilberto Oliveira;
Edite);
ŸGlória Santiago;
ŸMarlene Araújo (mãe de
ŸJoão Alves;
Jaidson);
ŸJuraci de Souza;
ŸPaulo Tarso (irmão de
ŸJosefa Gueiros (Zeza);
Laurete);
ŸManacés Lyra;
ŸPr Iclayber Alves;
ŸMarlene Vasconcelos;
ŸMarta (esposa do Pr. José
ŸNeide Galiza Machado;
Clóvis Falcão);
ŸRaquel Amorim;
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─ ESCALAS E PLANTÕES ─
Equipes

24 a 30 de janeiro

31/01 a 06 de fevereiro

Presbíteros
Diáconos

Wilson Durães
Antônio Carlos
Heitor Arôxa
Dennis Cavalcanti
Daniel Reinaux

Fernando Guerra
Aziel Francisco
Fernando Ângelo
Francisco José
Guilherme Pires

Sistema de som

Cristiano de Albuquerque

Cristiano de Albuquerque

Pianista Congregacional

Klésia Andrade

Klésia Andrade

Regente Congregacional

*****

*****

Oração (Terças-feiras)

Pr. Lutero Rocha

Pr. Lutero Rocha

Doutrina (Quintas-feiras)

Pr. Iclayber Alves

Pr. Iclayber Alves

─ VISITA ÀS CONGREGAÇÕES ─
Mês

DiaDia Torre

Itamaracá

CP Itamaracá
NazaréCP Nazaré
Aliança
CP Aliança
Vicência
Aldeia

Itambé

Durante este mês não haverá escala de visitação às Congregações por motivo de férias
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─ ANIVERSARIANTES ─
“Tu pois, ﬁlho meu, fortiﬁca-te na graça que está em Cristo Jesus.” II Tm 2:1
Dia

Nome

24/01
24/01

Larissa Ribeiro Lara
Tatiane Ramos da Silva

26/01

Ana Maria Fontes Leite de Sá

26/01
27/01
28/01
28/01

Carlos Daniel da Silva Filgueira
Cremilda Maria de Figueiredo
Jair José da Silva
Maria Normanda Sales

29/01

Juvandir Urquiza Feitosa

29/01
29/01

Lúcia Galvão Maciel de Oliveira
Maria Genilda de Araújo Barros

30/01

Matheus Ribeiro Revoredo

“Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne” Ef 5:31
Dia

24
25
30

Casal

Jediel Dutra Vasconcelos e Ana Raquel Dutra
Clodoaldo Francisco de Brito e Sônia Maria de Brito
Marcelo Andrade Barbosa e Anne Cristian Barbosa

Anos

02
52
17

*Atualize seus dados por email ou ligue para a secretaria da igreja.

Aniversariantes
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─ LITURGIA ─

Culto Matutino 09h

Culto Vespertino 18h

Prelúdio – Instrumental

Prelúdio – Instrumental

Convocação Solene
*Leitura Bíblica: Salmo 92
*Oração
*Hino: NC 4 “Culto à Trindade”

Chamada à Adoração
*Leitura Bíblica: Apocalipse 4
*Oração
*Cântico “Agnus Dei”
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Contritos Diante de Deus
Leitura Bíblica: Salmo 32:1-7
Oração de Confissão
Cânticos

Momento de Confissão
Leitura Bíblica: Apocalipse 3:14-22
Oração
Cânticos

Trazendo Ofertas em Louvor
Leitura Bíblica: Salmo 50:14-15,23
*Ofertório: NC 134 “Riquezas do Céu”
*Oração
Música Especial

Momento de Dedicação
Leitura Bíblica: Apocalipse 5:6-12
*Ofertório: NC 54 “A Chegada do Messias”
*Oração

Ouvindo a Santa Palavra de Deus
Mensagem – Rev. Iclayber Alves
*Oração
*Bênção Apostólica
*Tríplice Amém

Edificação nas Escrituras Sagradas
Mensagem – Rev. Sócrates Siqueira
Hino NC 51 “Cristo Adorado”
*Oração e Bênção Araônica
*Tríplice Amém

Notícias de Primeira
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*Congregação de pé

*Congregação de pé

─ ATIVIDADES SEMANAIS ─
Culto Matinal e Vespertino

9h e 18h

Escola Bíblica Dominical

10h30

Terça

Reunião de Oração

19h

Quarta

Equipe Pastoral

10h

Domingo

Quinta
Sábado

Estudo Bíblico
Atividades com a juventude (recesso em janeiro)

8|Programação litúrgica e atividades semanais

19h
18h

