A Primeira Epístola a Timóteo
Capítulo 2
OBJETIVOS EM ESTUDAR ESTE CAPÍTULO
1)

Para apreciar a importância e o lugar da oração, principalmente nas vidas dos homens

2)

Para observar o desejo de Deus para a salvação de todos os homens, assim oferecendo
Cristo como resgate para todos, não apenas alguns

3)

Para entender o adorno correto das mulheres, e seu lugar no ensinamento público na igreja

RESUMO
Tendo lembrado a Timóteo de seu dever de permanecer em Éfeso e “combate o bom combate”,
Paulo agora começa a instruir Timóteo nos assuntos que envolvem a igreja. Ele começa com o uso
da oração, definindo para quem e por que devemos orar. Seu desejo é que homens orem em todo
lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda (1-8).
Assim como os homens devem orar em todo lugar, as mulheres devem se adornar corretamente.
Isso inclui trajes decentes usados com modéstia e bom senso, mas também inclui boas obras,
como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Também é próprio que as mulheres
aprendam em silêncio (traduzida mansa no versículo 2) com toda a submissão. Por isso não é
permitido que uma mulher ensine ou tenha autoridade sobre um homem. Baseando essa restrição
em Adão, Eva e a queda, Paulo lembra que podem ser preservadas através de sua missão natural
de mãe se permanecerem em fé, amor e santificação, com bom senso (9-15).

ESBOÇO
I.

A PRÁTICA DA ORAÇÃO (1-8)
A.

O ESCOPO DA ORAÇÃO (1-7)
1. Súplicas, orações, intercessões e ações de graças devem ser feitas para todos (1)
a. A favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade (2a)
b. Para que vivamos vida tranqüila e mansa, com toda piedade e respeito (2b)
2. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador (3)
a. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e conheçam a verdade (4)
b. Pois há um só Mediador entre Deus e os homens (5a)
1) Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos (5b-6a)
2) Para testemunhar em tempos oportunos, para isto Paulo foi designado
pregador e apóstolo (6b-7a)
a) Paulo fala a verdade em Cristo e não está mentindo (7b)
b) Um mestre dos gentios na fé e na verdade (7c)

B.

UMA CHAMADA PARA A ORAÇÃO (8)
1. Para os homens orarem em todo lugar (8a)
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2. Levantando mãos santas, sem ira ou contenda (8b)
II.

INSTRUÇÕES PARA MULHERES (9-15)
A.

SEU ADORNO (9-10)
1. Em traje decente (9a)
a. Com modéstia e bom senso (9b)
b. Não com cabeleira frisada e com ouro, pérolas ou vestuário dispendioso (9c)
2. Com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas (10)

B.

SUA SUBMISSÃO (11-15)
1. Aprender em silêncio com toda a submissão (11)
2. Não é permitido que ensinem ou exerçam autoridade sobre os homens, mas que
fiquem em silêncio (12)
a. Porque Adão foi formado primeiro, depois Eva (13)
b. E Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada, caiu em transgressão (14)
3. Uma mulher será preservada através de sua missão de mãe se permanecer em ...
a. Fé
b. Amor
c. Santificação
-- Com bom senso (15)

PERGUNTAS DE REVISÃO PARA O CAPÍTULO 2
1)

Quais são os pontos principais deste capítulo?

2)

Quais quatro coisas Paulo exorta que sejam usadas em favor de todos os homens?
(1)

3)

Por quem mais devemos orar? Por que? (2)

4)

O que Deus deseja para todos os homens? (4)

5)

Quem é o único Mediador entre Deus e os homens? (5)

6)

Por quem Jesus se deu como resgate? (6)

7)

O que Paulo queria que os homens fizessem? (8)

8)

Como as mulheres devem se adornar? (9-10)

9)

Como as mulheres devem aprender? (11)

10)

O que Paulo não permitiu que uma mulher fizesse? (12)

11)

Quais duas razões Paulo dá para essas limitações para as mulheres? (13-14)

12)

As mulheres são encorajadas a permanecer no quê? (15)
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