A Primeira Epístola a Timóteo
Capítulo 6
OBJETIVOS EM ESTUDAR ESTE CAPÍTULO
1)

Observar os avisos sobre ficar obcecado com questões e contendas de palavras, altercações
de homens, etc.

2)

Apreciar o conselho dado àqueles que querem ser ricos, e àqueles que são ricos

3)

Considerar o que o homem de Deus deve exercer e de que deve fugir

RESUMO
Este capítulo final começa com as instruções a respeito de servos e seus deveres com os seus
senhores, principalmente para com senhores que crêem (1-2). Então segue uma descrição
daqueles que poderiam ensinar o contrário e não concordar com as sãs palavras de nosso Senhor
Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade (3-5). Ao mencionar os valores da piedade quando
acompanhado pelo contentamento, Paulo avisa da necessidade de se contentar com comida e
roupa, e do perigo que enfrenta aqueles que desejam ser ricos (6-10).
Depois é ordenado a Timóteo que fuja de tais coisas e segue as coisas apropriadas para um
homem de Deus. Ele é encorajado a combater o bom combate e tomar posse da vida eterna. Paulo
então o exorta a guardar o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso
Senhor, a quem Paulo descreve nos termos mais impressionantes (11-16).
A epístola termina com instruções para os cristãos que são ricos neste mundo, e com um apelo
comovido a Timóteo para que guarde o que foi confiado a ele, evitando falatórios inúteis e profanos
e as contradições do saber que levaram outros a se desviarem da fé (17-21).

ESBOÇO
I.

II.

INSTRUÇÕES A RESPEITO DE SERVOS (1-2)
A.

COMO DEVEM TRATAR SEUS SENHORES (1)
1. Considerando-os dignos de toda honra (1a)
2. Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados (1b)

B.

COMO DEVE TRATAR SENHORES FIÉIS (2)
1. Não o tratem com desrespeito porque são irmãos (2a)
2. Pelo contrário, trabalhem, lembrando que aqueles que partilham do seu bom serviço
são crentes e amados (2b)

INSTRUÇÕES SOBRE PROFESSORES MOVIDOS PELA GANÂNCIA (3-10)
A.

TAIS PROFESSORES SÃO DESCRITOS (3-5)
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1. Qualquer um que não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor e com o ensino
segundo a piedade (3)
2. É enfatuado, nada entende (4a)
3. Tem mania por questões e contendas de palavras (4b)
a. De que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas (4c)
b. De que nascem altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e
privados da verdade (5a)
4. Supondo que a piedade é fonte de lucro (5b)
B.

A IMPORTÂNCIA DO CONTENTAMENTO (6-8)
1. A piedade com contentamento é grande fonte de lucro (6)
a. Porque nada temos trazido para o mundo (7a)
b. E nenhuma coisa podemos levar dele (7b)
2. Por isso devemos estar contentes se tivermos sustento e com que nos vestir (8)

C.

OS PERIGOS QUE AQUELES QUE DESEJAM SER RICOS ENFRENTAM (910)
1. Aqueles que querem ficar ricos caem...
a. Em tentação e cilada (9a)
b. Em muitas concupiscências insensatas e perniciosas (9b)
...as quais afogam os homens na ruína e perdição (9c)
2. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males (10a)
a. Alguns, nesta cobiça, se desviaram da fé (10b)
b. E a si mesmos se atormentaram com muitas dores (10c)

III.

INSTRUÇÕES A RESPEITO DO HOMEM DE DEUS EM SI (11-16)
A.
1.
2.
3.
4.

B.

EXORTAÇÕES GERAIS (11-12)
Foge das coisas descritas anteriormente, tais como querer ser rico (11a)
Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão (11b)
Combate o bom combate da fé (12a)
Toma posse da vida eterna (12b)
a. Para a qual foste chamado (12c)
b. De que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas (12d)

UMA EXORTAÇÃO SOLENE (13-16)
1. Exortado por Paulo perante...
a. Deus, que preserva a vida de todas as coisas (13a)
b. Jesus Cristo, que, diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão (13b)
2. A guardar o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor
(14)
a. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada (15a)
b. Quem então é descrito como:
1) O bendito e único Soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores (15b)
2) O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem
homem algum jamais viu, nem é capaz de ver (16a)
c. A ele a honra e poder eterno (16b)
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IV.

V.

INSTRUÇÕES A RESPEITO DOS RICOS (17-19)
A.

O QUE ORDENÁ-LOS (17)
1. Não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza
(17a)
2. Mas confia em Deus, que tudo proporciona ricamente para nosso aprazimento (17b)

B.

O QUE ENCORAJÁ-LOS (18-19)
1. Que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a
repartir (18)
2. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de
se apoderarem da verdadeira vida (19)

UMA RESPONSABILIDADE FINAL PARA TIMÓTEO (20-21)
A.

B.

UM APELO FERVOROSO A TIMÓTEO (20-21a)
1. Guarda o que te foi confiado (20a)
2. Evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente
lhe chamam (20b)
3. Pois alguns, professando-o, se desviaram da fé (21a)
UMA BÊNÇÃO FINAL: “A GRAÇA SEJA CONVOSCO. AMÉM” (21b)

PERGUNTAS DE REVISÃO PARA O CAPÍTULO 6
1)

Quais são os pontos principais deste capítulo?

2)

Como os servos devem considerar seus senhores? Por que? (1)

3)

É avisado aos servos que tinha senhores fiéis que não fizessem o quê? (2)

4)

Como é descrito alguém que não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor
e com o ensino segundo a piedade? (3-4)

5)

O que é grande fonte de lucro? (6)

6)

Com o que devemos estar contentes? (8)

7)

O que acontece com aqueles que querem ser ricos? (9)

8)

Qual é a raiz de todos os males? (10)

9)

O que alguns fizeram na sua cobiça? (10)
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10)

O que o homem de Deus deve seguir? (11)

11)

O que o homem de Deus deve combater e do que ele deve tomar posse? (12)

12)

O que Paulo exortou Timóteo a fazer? (13-14)

13)

Como Paulo descreve nosso Senhor Jesus Cristo? (15-16)

14)

O que Timóteo deveria ordenar aos ricos? (17-19)

15)

O que Timóteo devia evitar? Por que? (20-21)

16)

Qual foi a bênção final para Timóteo nesta epístola? (21)
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