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A Segunda Epístola a Timóteo

Capítulo 1

OBJETIVOS EM ESTUDAR ESSE CAPÍTULO

1) Observar o grande amor que existia entre Paulo e Timóteo

2) Examinar as exortações para serviço fiel dado por Paulo a Timóteo

3) Fazer contraste entre pessoas que abandonaram Paulo com amigos fiéis como
Onesíforo

RESUMO

O apóstolo Paulo começou esta epístola ao seu “amado filho” com uma oração para graça,
misericórdia e paz para ele. Grato a Deus das lembranças sem cessar que tem de Timóteo
nas suas orações, noite e dia, Paulo queria muito ver o jovem. Vendo ele de novo traria uma
grande alegria para Paulo, que estava ciente das lágrimas de Timóteo e da sua fé sem
fingimento (1-5).

O propósito de Paulo em escrever começa com uma série de exortações sobre o serviço
firme. Ele encoraja Timóteo reavivar o dom de Deus que estava nele pela imposição das
mãos de Paulo, a não se envergonhar do testemunho do Senhor nem de Paulo, seu
encarcerado, e a manter o padrão das sãs palavras que el e ouviu de Paulo, guardando-o
mediante o Espírito Santo que habitava nele. Timóteo então é lembrado sobre aqueles que
abandonaram Paulo, mas também de como Onesíforo provou ser um verdadeiro amigo e
irmão pela virtude de sua coragem, sua diligência e seu serviço (6-18).

ESBOÇO

I. INTRODUÇÃO (1-5)

A. SAUDAÇÃO (1-2a)
1. De Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo (1)

a. Pela vontade de Deus
b. De conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus

2. Para Timóteo, seu amado filho (2a)
3. Graça, misericórdia e paz de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor (2b)

B. AÇÕES DE GRAÇAS (3-5)
1. Graças dadas a Deus por Paulo (3)
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a. A quem ele serve com consciência pura, assim como fizeram seus
antepassados

b. Porque, sem cessar ele lembra de Timóteo nas suas orações, noite e dia
2. Ansioso por ver Timóteo (4-5)

a. Está lembrado das lágrimas de Timóteo
b. Pois Paulo quer transbordar de alegria
c. Pois ele lembra da fé sem fingimento que habita em Timóteo

1) Que habitou primeiramente em sua avó Lóide e sua mãe  Eunice
2) E que Paulo está certo que está em Timóteo também

II. EXORTAÇÃO AO ZELO E À CORAGEM (6-12)

A. REAVIVAR O DOM DE DEUS (6-7)
1. Que estava nele pela imposição das mãos de Paulo (6)
2. Porque Deus tem dado um espírito não de covardia, mas de poder, de amor

e de moderação (7)

B. NÃO TE ENVERGONHES (8-12)
1. Do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado Paulo (8a)
2. Participa com Paulo dos sofrimentos, a favor do evangelho, segundo o poder

de Deus (8b-12)
a. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação (9-10)

1) Não segundo as nossas obras
2) Mas conforme a sua própria determinação e graça

a) Que nos foi dada em Cristo, antes dos tempos eternos
b) E manifestada, agora, pelo aparecimento de nosso Salvador

Jesus Cristo
i. Que destruiu a morte
ii. E trouxe à luiz a vida e a imortalidade, mediante o evangelho

b. Para o evangelho Paulo foi designado pregador, apóstolo e mestre (11-
12)
1) Para estas coisas ele sofria
2) Mas ele não se envergonhou

a) Porque ele sabia em que tinha crido
b) E estava certo de que ele é poderoso para guardar o seu

depósito até aquele Dia

III. EXORTAÇÃO PARA FIRMEZA E LEALDADE (13-18)

A. SEJA FIRME (13-14)
1. Mantém o padrão das sãs palavras (13)

a. Que ele ouviu de Paulo
b. Com fé e com amor que estava em Cristo Jesus

2. Guarda o bom depósito (14)
a. Mediante o Espírito Santo que habita em nós

B. SEJA LEAL (15-18)
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1. Todos da Ásia abandonaram Paulo, incluindo Fígelo e Hermógenes (15)
2. Em contraste, o exemplo de Onesíforo (16-18)

a. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo
1) Porque, muitas vezes, deu ânimo a Paulo
2) Ele não se envergonhou das algemas de Paulo
3) Chegando em Roma, ele procurou Paulo solicitamente e o encontrou
4) Ele também prestou serviços a Paulo em Éfeso

b. Que o Senhor conceda misericórdia a Onesíforo naquele Dia

PERGUNTAS DE REVISÃO PARA O CAPÍTULO 1

1) Quais são os pontos principais deste capítulo?

2) Como Paulo descreve Timóteo na sua saudação? (2)

3) Como Paulo serviu a Deus? (3)

4) De quais duas coisas Paulo se lembrou quando pensou sobre Timóteo? (4-5)

5) Quais duas mulheres tinham aquela fé sem fingimento antes de Timóteo? (5)

6) O que Paulo admoestou Timóteo a reavivar? (6)

7) O que Deus havia dado a Paulo e Timóteo? (7)

8) De quais duas coisas Paulo não queria que Timóteo se envergonhasse? (8)

9) Como Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação? (10)

10) O que foi manifestada pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus?
(10-11)

11) Quais duas coisas Jesus fez de acordo com o versículo 10?

12) A quais três funções Paulo foi designado em relação ao evangelho? (11)

13) Apesar de Paulo ter sofrido, por que ele não se envergonhou? (12)

14) O que timóteo devia manter? (13)

15) Como ele podia guardar o bom depósito? (14)

16) Quem havia abandonado Paulo? (15)

17) Quais quatro coisas boas são ditas sobre Onesíforo? (16-18)

18) Quais duas coisas Paulo desejava do Senhor? (16,18)
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