
Pr. Leandro B. Peixoto 
Segunda Igreja Batista em Goiânia 

sibgoiania.org 

12 de agosto de 2018 

_____________________________________________________________ 

[Dia dos Pais] 

Msg avulsa 

VOCÊ TEM PRESSA DE QUÊ? 

2Tm 4.21 

(NVT) [Timóteo,] Faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. 

(Almeida Revista e Atualizada) [Timóteo,] Apressa-te a vir antes do inverno. 

Qual é a pressa? 

 Qual é a pressa? Você tem pressa? Pressa de quê? Pressa para quê? Todo mundo 

tem pressa. O tempo urge. O relógio não para e por isso corremos como baratas tontas, 

pressionados pela necessidade de cada vez fazer mais com menos — menos tempo, menos 

recursos, menos saúde… 

 A dona de casa tem pressa. Quem trabalha fora de casa tem pressa. O patrão tem 

tem pressa. O funcionário tem pressa. Os apaixonados têm pressa. Pais têm pressa. Filhos 

têm pressa. Quem não tem pressa? 

 “Estou com pressa…” 

 “Estou atrasado…” 

 “Não tenho tempo…” 

 Essas frases se tornaram parte integrante e inseparável da trama do tecido da nossa 

existência. Na maioria das vezes, estamos com pressa, atrasados e sem tempo. E assim vamos 

vivendo e arcando com as consequências de tanta pressa, sempre correndo cada vez mais 

contra o relógio… sempre com pressa, correndo atrás do vento. Daí o vazio e a sensação: 
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Será que, com tanta pressa, não estou me esquecendo de viver? Será que a vida, assim 
como os ponteiros do relógio, não está escorrendo pelos dedos sem que, de fato, seja 
vivida, desfrutada, degustada e saboreada? 

 Não é assim que nos sentimos tantas vezes? A gente olha e, quando vê, exclama:  

Nossa, como os filhos cresceram! Que saudade de quando eles eram pequenininhos! 
Como eu envelheci! Como o tempo voa! Que saudade! 

 “O tempo não pára”, diz Cazuza em uma poesia musicada que se transformou em 

uma espécie de hino à urgência de viver (viver a qualquer custo). Ouça um pedacinho. 

Escute o desespero de saber que “o tempo não pára” e a gente tem pressa. 

Disparo contra o sol // Sou forte, sou por acaso // Minha metralhadora cheia de 
mágoas // Eu sou um cara // Cansado de correr // Na direção contrária // Sem pódio 
de chegada ou beijo de namorada // Eu sou mais um cara. […] 

Eu não tenho data pra comemorar // Às vezes os meus dias são de par em par // 
Procurando agulha num palheiro. […] 

Eu vejo o futuro repetir o passado // Eu vejo um museu de grandes novidades // O 
tempo não para // Não para, não, não pára. 

Faz lembrar a frase de George Lord Byron, poeta britânico e uma das figuras mais 

influentes do Romantismo — o Romantismo é a visão de mundo contrária ao 

Racionalismo e ao Iluminismo filosóficos; a frase diz assim: 

O ódio é o prazer mais duradouro; os homens amam com pressa, mas odeiam com 
calma. [“Disparo contra o sol — sou forte, sou por acaso — minha metralhadora 
cheia de mágoas.] 

 Cazuza tinha pressa; pressa de ser reconhecido, afirmado, amado por quem ele era. 

E como demorava, ele disparava contra o sol a sua metralhadora cheia de mágoas, 

apegando-se à sua própria força e ao acaso. Cazuza tinha pressa, pois “O tempo não pára”. 

O tempo, realmente, não pára e a gente tem pressa. 
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A pressa de Paulo 

 Paulo também tinha pressa. Ouça de novo o texto que lemos no início (2Tm 4.21): 

(NVT) [Timóteo,] Faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. 

(Almeida Revista e Atualizada) [Timóteo,] Apressa-te a vir antes do inverno. 

 Paulo estava no fim da vida. O tempo de sua morte se aproximava. O tempo não 

parava. Faltava muito pouco para que a pena de morte imposta pelo império romano, e 

que fora impetrada pelos rancorosos fariseus contra a vida de Paulo, fosse, finalmente 

aplicada. Paulo já conseguia ouvir os passos da morte se aproximando. 

 O que Paulo estava sentindo? Medo? Ódio? Mágoa? Afinal, atentaram contra a vida 

dele, estava preso, injustamente preso e, faltava pouco, ele seria executado, injustamente 

executado. Como se não bastasse, os amigos o haviam abandonado. Gente que ele tinha 

ajudado, em quem ele tinha investido a vida, viraram as costas para ele, alguns por medo 

de retaliação e outros por serem mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. 

 O que Paulo estava sentindo? O que você teria sentido? Pressa? Pressa de quê? 

Pressa para quê? Paulo estava com pressa. Pressa de quê? Pressa para quê? 

(NVT) [Timóteo,] Faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. 

(Almeida Revista e Atualizada) [Timóteo,] Apressa-te a vir antes do inverno. 

 Paulo tinha pressa… pressa de abraçar o filho, pressa de aquecer o coração e pressa 

de assegurar o progresso do evangelho. 

1. Paulo tinha pressa de abraçar o filho 

 Perto de morrer, Paulo tinha pressa. Pressa de abraçar o filho. Timóteo era seu 

verdadeiro filho na fé (1Tm 1.2), seu filho amado (1Co 4.17; 2Tm 1.2). Por isso diz: 

(NVT) [Timóteo,] Faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. 

(Almeida Revista e Atualizada) [Timóteo,] Apressa-te a vir antes do inverno. 
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 A primeira coisa que Paulo esperava fazer ao reencontrar Timóteo era abraçar o 

filho e matar a saudade. Ouça o que ele escreveu lá no início da carta (2Tm 1.3-4): 

3Dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como o serviram 
meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. 
4Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá 
de alegria. 

 Paulo tinha pressa de abraçar o filho. Você tem pressa de quê? Essa pressa de 

repartir amor e afeto não deixava tempo para Paulo ter pressa de metralhar mágoas; não 

havia espaço para mágoas no coração (2Tm 4.16). O coração de Paulo era só amor, só 

afeto. Paulo tinha pressa de abraçar o filho. 

 Você tem pressa de abraçar quem você ama? Aliás, você ama? Quem você ama? 

Como você ama? Como você expressa esse amor? Você o expressa? Ah!, como Paulo 

expressava seu amor às pessoas que ele amava! Tinha pressa de abraçá-las (2Tm 1.3-4): 

3Dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como o serviram 
meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. 
4Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá 
de alegria. 

 Por isso ele escreveu em seguida (2Tm 4.21): 

(NVT) [Timóteo,] Faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. 

(Almeida Revista e Atualizada) [Timóteo,] Apressa-te a vir antes do inverno. 

 Paulo tinha pressa. Pressa de abraçar o filho. Você tem pressa? Pressa de quê? 

2. Paulo tinha pressa de aquecer o coração 

 Outra coisa de que Paulo tinha pressa era de calor, calor para o seu coração. Por 

isso ele diz (2Tm 4.21): 

(NVT) [Timóteo,] Faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. 

(Almeida Revista e Atualizada) [Timóteo,] Apressa-te a vir antes do inverno. 
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 Paulo aqui está repetindo o que ele escreveu há pouco (2Tm 4.9-13): 

9Por favor, venha assim que puder [Procure vir ter comigo depressa, ARA. Por 
quê? Paulo explica:]. 10Demas me abandonou, pois ama as coisas desta vida e foi 
para Tessalônica. Crescente foi embora para a Galácia, e Tito, para a Dalmácia. 
11Apenas Lucas está comigo. Traga Marcos com você, pois ele me será útil no 
ministério. 12Enviei Tíquico a Éfeso. 13Quando vier, não se esqueça de trazer a capa 
que deixei com Carpo, em Trôade. Traga também meus livros e especialmente meus 
pergaminhos. 

 Solidão — somado ao temperamento da gente, ao que as pessoas fazem contra a 

gente, mais a falta de algo edificante para entreter a gente, mais o que as condições da 

vida, temperatura e pressão podem causar no corpo da gente — tem um poder quase 

indestrutível de esfriar o coração da gente em relação a Deus. Paulo sabia disso e diz: 

Procure vir ter comigo depressa… estou só… todos me abandonaram… apenas Lucas 
está comigo… as condições são precárias nesta cela… o inverno se aproxima e aqui 
neva e faz muito frio no inverno… estou sem minha capa de frio… também estou 
privado de meus livros e da Bíblia… Apressa-te a vir antes do inverno… Faça todo o 
possível para estar aqui antes do inverno. 

 Impressiona-me a pressa de Paulo para manter seu coração aquecido em Deus. 

Afinal, se o tempo de sua morte era chegado (2Tm 4.6), por que se preocupar com capa 

de frio, livros, pergaminhos e a companhia de alguns amigos. Bem, a companhia de alguns 

amigos é plenamente compreensível, pois você os ama e os quer por perto para o último 

adeus. Mas, por que capa, pergaminhos e livros, quando o tempo da partida é chegado? 

 Paulo queria, na comunhão dos amigos, ler e avivar o coração em Deus. O apóstolo 

tinha pressa de alimento espiritual; pressa de um corpo aquecido, de forma a proporcioná-

lo condições de encher o coração com a palavra de Deus. 

 Paulo tinha pressa de aquecer o coração na companhia de amigos de alma, com o 

corpo bem quentinho e livros e Bíblia nas mãos. E você? Você tem pressa de quê? Tens 

pressa de aquecer o coração ou a sua pressa o esfria ainda mais? 

 Paulo tinha pressa. Pressa de aquecer o coração em Deus. Você tem pressa? Pressa 

de quê? Tenha pressa. Pressa de aquecer ou cuidar do corpo, acolher os amigos de alma e 

de abrir o Livro de Deus para aquecer seu coração. 
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3. Paulo tinha pressa de assegurar o avanço do evangelho 

 Paulo tinha pressa de abraçar o filho (ele tinha pressa de afeto); Paulo tinha pressa 

de aquecer o coração (ele tinha pressa de Deus); e Paulo tinha pressa de mais uma coisa: 

assegurar o avanço do evangelho da glória e da graça de Deus (2Tm 4.21): 

(NVT) [Timóteo,] Faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. 

(Almeida Revista e Atualizada) [Timóteo,] Apressa-te a vir antes do inverno. 

 Paulo tinha pressa de assegurar o avanço do evangelho. Timóteo, seu filho na fé, 

discípulo e amigo mais chegado que irmão, era peça chave na sua estratégia. Só que tinha 

um problema. Timóteo era jovem o bastante para os mais velhos o desprezarem (1Co 

16.10-11; 1Tm 4.12); sofria com as tentações da juventude (2Tm 2.22); além de ter uma 

saúde bastante frágil (1Tm 5.23). Paulo, portanto, se preocupava com ele e por isso tinha 

pressa de que viesse logo ter com consigo na prisão em Roma. 

 Lá atrás, nesta mesma carta, ele escreveu (2Tm 1.5-8): 

5Lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó, Loide, e de sua mãe, Eunice, e 
sei que em você essa mesma fé continua firme. 6Por isso quero lembrá-lo de avivar a 
chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. 7Pois Deus 
não nos deu um Espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, 
amor e autocontrole. 8Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre nosso 
Senhor. E também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a 
força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas-novas. 

 Paulo tinha pressa para avivar a chama do dom de Deus no coração de Timóteo. O 

avanço do evangelho não podia ser interrompido com a morte do apóstolo. Paulo, 

portanto, tinha pressa. 

(NVT) [Timóteo,] Faça todo o possível para estar aqui antes do inverno. 

(Almeida Revista e Atualizada) [Timóteo,] Apressa-te a vir antes do inverno. 

 Paulo tinha pressa de assegurar o avanço do evangelho. E você? 
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Você tem pressa de quê? 

 Todo mundo tem pressa. Agora, tem o tipo de pressa que é boa e o tipo de pressa 

que mata. Paulo tinha pressa. Sua pressa era boa. Ele tinha pressa de afeto, de fogo de 

Deus no coração e de ver o evangelho chegar até os confins da terra. O tempo não pára. 

 É esse o seu tipo de pressa? Pressa de ter tempo com quem você ama, de abraçar o 

filho? Pressa de manter acesa a chama de Deus no coração, pressa de ler a Bíblia, de ler 

bons livros e de conviver com amigos de alma, sempre com o fim de aquecer o coração em 

Deus? Pressa de assegurar que a chama do evangelho não pode apagar no coração de seus 

filhos, discípulos, amigos e igreja? Você tem pressa de quê? 

 Apressa-te… 

1. Abrace seu filho e a quem você ama. 

2. Aqueça seu coração em Deus na chama da Palavra e de amigos de alma. 

3. Assegure-se de estar envolvido no avanço do evangelho de Jesus Cristo. 

 Você tem pressa de quê? 

 Apressa-te. Apressa-te a vir antes do inverno. 

S.D.G. L.B.Peixoto
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