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A Primeira Epístola a Timóteo
Capítulo 4

OBJETIVOS EM ESTUDAR ESTE CAPÍTULO

1) Para aprender o que podemos sobre a apostasia profetizada pelo Espírito

2) Para ver que tipo de coisas tornam alguém um bom ministro de Jesus Cristo

RESUMO

Paulo começa esse capítulo com a descrição de como o Espírito revelou que em tempos
posteriores teria uma apostasia na qual alguns partiriam da fé. Esse afastamento viria conforme as
pessoas cedessem aos espíritos enganadores e às doutrinas dos demônios, levando eles a falarem
mentiras em hipocrisia e cauterizarem suas consciências como se fosse com um ferro quente.
Exemplos de falsas doutrinas são dados: proibir o casamento e ordenar a abstinência de certas
comidas. A respeito do segundo, Paulo deixa claro que todas as comidas são aceitáveis se forem
recebidas com ações de graças, pois são santificadas pela palavra de Deus e pela oração (1-5).

Na segunda metade deste capítulo, encontramos Paulo instruindo Timóteo a respeito de como ser
um bom ministro de Jesus Cristo. Ao instruir os irmãos sobre assuntos pertencentes à sã doutrina,
ele também será edificado. Mas ele também deve tomar cuidado para evitar fábulas profanas e de
velhas caducas, e deve exercitar-se na piedade, que é de valor mais duradouro do que exercício
físico (6-10).

Apesar de Timóteo ser jovem, ele não deve deixar ninguém desprezar sua mocidade. Em vez disso,
ele deve demonstrar um exemplo correto de como um crente deve falar e viver. Como mais
instruções a respeito de quais coisas ele deve dar atenção, Paulo encoraja Timóteo dizendo que se
seguir essas admoestações seu progresso será notado por todos, e ele irá salvar a si mesmo e às
pessoas que o ouvem (11-16).

ESBOÇO

I. A CHEGADA DA APOSTASIA (1-5)

A. A APOSTASIA PROFETIZADA (1-2)
1. Profetizada expressamente pelo Espírito (1a)
2. Nos últimos tempos alguns apostatarão da fé (1b-2)

a. Obedecendo a espíritos enganadores e a ensinos de demônios (1b)
b. Falando mentiras pela hipocrisia (2a)
c. Tendo as consciências cauterizadas (2b)

B. A APOSTASIA DESCRITA (3-5)
1. Alguns proibirão o casamento (3a)
2. Alguns exigirão a abstinência de certos alimentos (3b)

a. Que Deus criou para serem recebidos com ações de graças (3c)
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b. Pois tudo que Deus criou é bom e nada é recusável (4a)
1) Se foi recebido com ações de graças (4b)
2) Porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração (5)

II. UM BOM SERVO DE JESUS CRISTO (6-16)

A. A RESPEITO DA DOUTRINA (6-7a)
1. Instruía os irmãos a respeito de tais coisas como a apostasia (6a)
2. Será bom ministro de Jesus Cristo (6b)
3. Você será alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina (6c)
4. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas (7a)

B. A RESPEITO DA PIEDADE (7b-10)
1. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso

(7b-8a)
2. Mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa...

a. Da vida que agora é (8b)
b. E da que há de ser (8c)

3. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação (9)
4. É para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo (10a)

a. Porque temos posto nossa esperança no Deus vivo (10b)
b. Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis (10c)

C. CONSELHO PARA UM JOVEM PREGADOR (11-16)
1. Ordene e ensine as coisas previamente descritas (11)
2. Ninguém despreze a sua mocidade (12a)
3. Seja um exemplo para os fiéis (12b)

a. Na palavra, no procedimento, no amor
b. No espírito, na fé, na pureza

4. Aplica-te à leitura, a exortação, ao ensino (13)
5. Não negligencie o dom que há em ti (14a)

a. Concedido mediante profecia (14b)
b. Com a imposição de mãos do presbitério (14c)

6. Para que seu progresso seja evidente a todos...
a. Medita estas coisas (15a)
b. Seja diligente nelas (15b)

7. Tem cuidado de si mesmo e da doutrina (16a)
a. Continue nestes deveres (16b)
b. Ao fazer isso, salvarás tanto a si mesmo com aos seus ouvintes (16b)

PERGUNTAS DE REVISÃO PARA O CAPÍTULO 4

1) Quais são os pontos principais deste capítulo?

2) O que o Espírito revelou que aconteceria nos últimos dias? (1)

3) O que ou a quem tais pessoas obedeceriam? (1)
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4) O que falariam? Por que? (2)

5) Cite dois exemplos dos tipos de doutrinas que ensinariam. (3)

6) Quais alimentos são aceitáveis para cristãos comerem? O que os tornam
aceitáveis? (4-5)

7) O que garantiria que Timóteo seria um bom ministro de Jesus Cristo? (6)

8) Como um bom ministro, do que ele se alimentaria? (6)

9) O que Timóteo devia rejeitar? No que ele devia se exercitar? (7)

10) Qual é o valor da piedade? (8)

11) O que Timóteo não devia deixar ninguém desprezar? (12)

12) Em quais áreas Timóteo devia ser um exemplo para os fiéis? (12)

13) A quais três coisas Timóteo devia se aplicar? (13)

14) O que não era para Timóteo negligenciar? Como foi dado a ele? (14)

15) Como Timóteo podia garantir que seu progresso seria manifesto a todos? (15)

16) Como Timóteo poderia salvar a si mesmo e aos seus ouvintes? (16)
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