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DO EVANGELIZADOR



OS ÓRFÃOS

•Meus irmãos, amai os órfãos. [...]Deus permite que haja órfãos, para 

exortar-nos a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma 

pobre criaturinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe 

a alma, a fim de que não desgarre para o vício! [...] juntai ao benefício 

que fizerdes o mais precioso de todos os benefícios: o de uma boa 

palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. 

 Um Espírito familiar. (Paris, 1860.)



NOSSOS FILHOS

• “a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé: graça, misericórdia e paz da 

parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Tm 1:2



NOSSOS FILHOS

“Dou graças a Deus, a quem, desde os meus antepassados, sirvo com 

consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, 

noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que 

eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem 

fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Loide e em tua 

mãe Eunice, e estou certo de que também, em ti.” 2 Tm 1:3-4



AMOR, TRABALHO E EVANGELIZAÇÃO

• “Tu,  pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O 

que de mim ouviste na presença de muitas testemunhas, confia-o a 

homens fieis, que sejam idôneos para ensiná-lo a outros.” 2Tim 2:2



O JOVEM, O EVANGELIZADOR, O INVERNO...

“Procura vir antes do inverno.” – Paulo. (II TIMÓTEO, 4:21.)



PARA EVANGELIZAR, COM PAULO
Entusiasmo 

• Como já se encontrassem novamente a seu lado, Silas e Timóteo fizeram-lhe companhia nessa nova excursão. Por meio de enormes 

dificuldades, mas pregando sempre a Boa Nova com verdadeiro entusiasmo devocional, chegaram ao porto de Cesareia, onde 

permaneceram alguns dias, instruindo os interessados no conhecimento do Evangelho. Dali, dirigiram-se a pé para Jerusalém.

         (Emmanuel, Paulo e Estêvão)



PARA EVANGELIZAR, COM PAULO

 
Estímulo à cooperação e valorização da contribuição dos jovens

• [...] recordando que Jesus lhe prometera associar Estêvão à divina tarefa, 

julgou não dever atuar por si só e chamou Timóteo e Silas para redigir a 

primeira de suas famosas Epístolas..

(Emmanuel, Paulo e Estêvão)



PARA EVANGELIZAR, COM PAULO

 União e Unificação dos núcleos utilizando o vigor dos jovens 

[...] Timóteo, Silas e Tito cooperavam ativamente visitando as fundações cristãs já estabelecidas. [...] Trabalhando 

pela vitória dos princípios do Mestre, fez que muitos abandonassem crendices e superstições perigosas, para se 

entregarem aos braços amorosos do Cristo.

(Emmanuel, Paulo e Estêvão)



PARA EVANGELIZAR, COM PAULO

Força, Segurança, Mansidão

“Tu,  pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus O 

que de mim ouviste na presença de muitas testemunhas, confia-o a 

homens fieis, que sejam idôneos para ensiná-lo a outros.” 2Tim 2:2



TER FILHOS...

Que ninguém despreze a tua jovem idade. Quanto a ti, sê para os fiéis um modelo na 

palavra, na conduta, na caridade, na fé, na pureza. [...] Não descuides do dom da graça 

que há em ti [...] Desvela-te por estas coisas, nelas persevera, a fim de que a todos seja 

manifesto o teu progresso. Vigia a ti mesmo e a doutrina. Persevera nestas disposições 

porque, assim fazendo, salvarás a ti mesmo e aos teus ouvintes.

I Timóteo, cap. 4. versículos de 12-16.



TER FILHOS...

“Quando vieres, traze a capa que deixei em Trôade, em casa de Carpo, 

e os livros, principalmente os pergaminhos. 2Tim 4:13


