
Respostas às perguntas de revisão do estudo sobre
A Primeira Epístola a Timóteo

por Mark A. Copeland

PERGUNTAS DE REVISÃO SOBRE A INTRODUÇÃO

1) Onde é o primeiro lugar que lemos sobre Timóteo?
- Atos 16:1-3

2) Qual era o nome de sua avó e de sua mãe? (2 Timóteo 1:5)
- Lóide (avó)
- Eunice (mãe)

3) Como Paulo via Timóteo afetivamente? (1:2)
- Como seu verdadeiro filho na fé

4) Onde Timóteo estava quando Paulo escreveu esta epístola? (1:3)
- Éfeso

5) Qual é o consenso geral sobre a data e o lugar que Paulo escreveu essa carta?
- Após ficar preso pela primeira vez em Roma, por volta do ano 63-64 d.C.
- Enquanto esteve na Macedônia, logo após sair de Éfeso

6) Qual propósito em dobro Paulo tem para escrever esta epístola?
- Para instruir Timóteo a respeito de como se conduzir enquanto ensinava sobre
vários assuntos da igreja
- Para encorajar Timóteo através do conselho a respeito de seu próprio
progresso espiritual

7) Qual é o tema desta epístola, como sugerido no material de introdução?
- A sã doutrina para uma congregação e seu pregador

8) Quais são os versículos chaves?
- 1 Timóteo 3:14-15

9) De acordo com o esboço proposto acima, quais são os pontos principais da
epístola?

- Responsabilidade a respeito da sã doutrina
- Instruções gerais a respeito da igreja
- Conselho para Timóteo
- Instruções a respeito de membros da igreja

PERGUNTAS DE REVISÃO PARA O CAPÍTULO 1

1) Quais são os pontos principais deste capítulo?
- Introdução (1-2)



- Ensinar a sã doutrina (3-11)
- Ação de graças pela misericórdia e graça do Senhor (12-17)
- A responsabilidade de Timóteo (18-20)

2) Como Paulo descreve Timóteo na sua saudação? (2)
- Meu verdadeiro filho na fé

3) Onde Paulo queria que Timóteo permanecesse? (3)
- Éfeso

4) Quais duas coisas ele queria que Timóteo admoestasse alguns a respeito? (3-
4)

- A não ensinar nenhuma outra doutrina
- Nem se ocuparem com fábulas e genealogias sem fim

5) A preocupação de Paulo era que tais ensinamentos causariam discussões em
vez de o quê? (4)

- O serviço de Deus, na fé

6) Qual era o propósito triplo deste mandamento? (5)
- Amor que procede de um coração puro
- Uma consciência boa
- Fé sem hipocrisia (5d)

7) Para o que alguns se desviaram? Por que? (6-7)
- Conversas frívolas
- Porque pretendiam tornar-se mestres da lei

8) Quando a lei é boa? Para quem a lei não foi feita? (8-9)
- Quando é usada de modo legítimo
- A pessoa justa

9) Quando algo é considerado a “sã doutrina”? (10-11)
- Quando está segundo “o evangelho da glória do Deus bendito”

10) Por que Paulo deu graças a Cristo Jesus? (12)
- Porque ele o fortaleceu, o considerou fiel e designou-o para o ministério

11) O que Paulo fora anteriormente? Por que ele obteve a graça? (13)
- Um blasfemo, perseguidor e um homem insolente
- Porque fez na ignorância, na incredulidade

12) O que é “fiel é a palavra e digna de aceitação”? (15)
- Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores

13) Como Paulo se enxergava? (15)
- Como o principal dos pecadores

14) Por que foi concedida a Paulo misericórdia e por que Cristo demonstrou a sua
completa longanimidade com ele? (16)

- Para que servisse de modelo para aqueles que crêem nele para a vida eterna



15) A quem Paulo atribui toda a honra e glória? (17)
- Ao Rei eterno, imortal e invisível
- Ao Deus único

16) De que dever Paulo encarrega Timóteo? O que requer que ele tenha? (18-19)
- Combate o bom combate
- Fé e boa consciência

17) Quem veio a naufragar em relação à fé? O que Paulo fez em retorno? Por que?
(19-20)

- Himeneu e Alexandre
- Entregou-os a Satanás
- Para que aprendessem a não blasfemarem

PERGUNTAS DE REVISÃO PARA O CAPÍTULO 2

1) Quais são os pontos principais deste capítulo?
- A prática da oração (1-8)
- Instruções para mulheres (9-15)

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

- Súplicas, orações, intercessões e ações de graças

3) Por quem mais devemos orar? Por que? (2)
- Reis e todos os que se acham investidos de autoridade
- Para que vivamos vida tranqüila e mansa, com toda piedade e respeito

4) O que Deus deseja para todos os homens? (4)
- Que sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade

5) Quem é o único Mediador entre Deus e os homens? (5)
- Cristo Jesus, homem

6) Por quem Jesus se deu como resgate? (6)
- Por todos

7) O que Paulo queria que os homens fizessem? (8)
- Orarem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e contenda

8) Como as mulheres devem se adornar? (9-10)
- Em traje decente, com modéstia e bom senso
- Não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso
- Com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas

9) Como as mulheres devem aprender? (11)
- Em silêncio (mansa, cf. 2:3), com toda a submissão

10) O que Paulo não permitiu que uma mulher fizesse? (12)
- Ensinar ou exercer autoridade sobre um homem



11) Quais duas razões Paulo dá para essas limitações para as mulheres? (13-14)
- Adão foi formado, depois Eva
- Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão

12) As mulheres são encorajadas a permanecer no quê? (15)
- Fé, amor e santificação, com bom senso

PERGUNTAS DE REVISÃO PARA O CAPÍTULO 3

1) Quais são os pontos principais deste capítulo?
- As qualificações dos bispos (1-7)
- As qualificações dos diáconos (8-13)
- O propósito de Paulo em escrever (14-16)

2) Como Paulo descreve a posição de um bispo? (1)
- Como uma boa obra

3) Quais são as qualificações positivas exigidas para um bispo? (2-7)
- Irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto,
hospitaleiro, apto para ensinar, cordato, alguém que governe bem a própria
casa, um bom testemunho dos de fora

4) Quais são as qualificações negativas exigidas para um bispo? (2-7)
- Não dado ao vinho, não violento, inimigo de contendas, não avarento, não seja
neófito

5) Quais são as qualificações positivas exigidas para um diácono? (8-12)
- Respeitáveis, de uma só palavra, conservando o mistério da fé com a
consciência limpa, experimentados, se mostrem irrepreensíveis, marido de uma
só mulher, governe bem seus filhos e a própria casa

6) Quais são as qualificações negativas exigidas para um diácono? (8-12)
- Não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância

7) Quais são as qualificações para as esposas de diáconos? (11)
- Respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo

8) O que é dito sobre os diáconos que servem bem? (13)
- Alcançarão a justa preeminência e intrepidez na fé em Cristo Jesus

9) Por que Paulo escreveu esta epístola? (14-15)
- Para que caso ele se demore em ir, Timóteo possa saber como se conduzir

10) O que Paulo chama de casa de Deus? (15)
- A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade

11) Quais são os fatos básicos do mistério da piedade? (16)
- Deus foi manifestado na carne
- Justificado em espírito
- Contemplado por anjos



- Pregado entre os gentios
- Crido no mundo
- Recebido na glória

PERGUNTAS DE REVISÃO PARA O CAPÍTULO 4

1) Quais são os pontos principais deste capítulo?
- A apostasia que se aproxima (1-5)
- Um bom servo de Jesus Cristo (6-16)

2) O que o Espírito revelou que aconteceria nos últimos dias? (1)
- Alguns se desviariam da fé

3) O que ou a quem tais pessoas obedeceriam? (1)
- A espíritos enganadores e a ensinos de demônios

4) O que falariam? Por que? (2)
- Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria
consciência

5) Cite dois exemplos dos tipos de doutrinas que ensinariam. (3)
- Proibir o casamento e exigir a abstinência de alimentos

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

- Nada é recusável se for recebido com ações de graças
- São santificados pela palavra de Deus e pela oração

7) O que garantiria que Timóteo seria um bom ministro de Jesus Cristo? (6)
- Se ele instruísse essas coisas aos irmãos

8) Como um bom ministro, do que ele se alimentaria? (6)
- Com as palavras de fé e da boa doutrina que tinha seguido

9) O que Timóteo devia rejeitar? No que ele devia se exercitar? (7)
- Fábulas profanas e de velhas caducas; na piedade

10) Qual é o valor da piedade? (8)
- Tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser

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

12) Em quais áreas Timóteo devia ser um exemplo para os fiéis? (12)
- Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza

13) A quais três coisas Timóteo devia se aplicar? (13)
- À leitura, à exortação e ao ensino

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



- O dom que havia nele; mediante profecia com a imposição das mãos do
presbitério (presbíteros)

15) Como Timóteo podia garantir que seu progresso seria manifesto a todos? (15)
- Meditando nestas coisas e nelas sendo diligente

16) Como Timóteo poderia salvar a si mesmo e aos seus ouvintes? (16)
- Tendo cuidado de si mesmo e da doutrina e continuando nestes deveres

PERGUNTAS DE REVISÃO PARA O CAPÍTULO 5

1) Quais são os pontos principais para este capítulo?
- Instruções a respeito dos membros (1-20)
- Mais instruções relacionadas a Timóteo (21-25)

2) Como Timóteo devia exortar os membros da congregação? (1-2)
- Os homens mais velhos como pais, os homens mais jovens como irmãos, as
mulheres mais velhas com mães e as mulheres mais jovens como irmãs, em
toda a pureza

3) Por que as viúvas que tenham filhos ou netos devem ser cuidadas pelos
mesmos? (4)

- Para que os filhos aprendam a exercer piedade e recompensar seus pais
- Isso é bom e aceitável diante de Deus

4) Quem é uma viúva verdadeira? (5)
- Alguém que não tem amparo, que espera no Senhor e que persevera em
súplicas e orações, noite e  dia

5) O que é dito sobre alguém que não cuida de sua própria família? (8)
- Ele tem negado a fé e é pior do que o descrente

6) Cite as qualificações para uma viúva ser “inscrita” (9-10)
- Não tenha menos de sessenta anos de idade
- Esposa de um só marido
- Recomendada pelo testemunho de boas obras
- Tenha criado filhos
- Tenha exercitado hospitalidade
- Tenha lavado os pés aos santos
- Se viveu na prática zelosa de toda boa obra
- Tenha socorrido a atribulados

7) O que as viúvas mais novas devem fazer? Por que? (14)
- Casar, ter filhos e ser boas donas de casa
- Para não dar ao adversário ocasião favorável de maledicência

8) Quais dois grupos de viúvas NÃO devem ser “inscritas”? (14,16)
- As viúvas mais jovens
- Viúvas com filhos crentes que possam sustentá-las



9) Como os presbíteros que presidem bem devem ser considerados,
especialmente se se afadigam na palavra e no ensino? (17)

- Merecedores de dobrados honorários

10) Que base Paulo dá pra recompensar os presbíteros? (18)
- As escrituras do Velho Testamento (Deuteronômio 25:4)
- As palavras de Jesus (Lucas 10:7)

11) O que é necessário para receber uma denúncia contra um presbítero? (19)
- Duas ou três testemunhas

12) O que deve ser feito com os presbíteros que estão pecando? (20)
- Devem ser repreendidos na presença de todos, para que os demais temam

13) Que responsabilidade solene foi dada a Timóteo perante Deus, o Senhor e os
anjos eleitos? (21)

- Guardar estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade

14) Quais palavras de conselho Paulo dá a Timóteo? (22)
- Não imponhas as mãos em ninguém precipitadamente
- Não te tornes cúmplice de pecados de outros
- Conserva-te a ti mesmo puro

15) Que conselho Paulo dá a Timóteo sobre seus problemas de estômago? (23)
- Não continues a beber somente água
- Use um pouco de vinho

16) O que é verdadeiro em relação tanto ao pecado quanto às boas obras? (24-25)
- Alguns são notórios, outros só descobriremos após o julgamento

PERGUNTAS DE REVISÃO PARA O CAPÍTULO 6

1) Quais são os pontos principais deste capítulo?
- Instruções a respeito de servos (1-2)
- Instruções a respeito de professores movidos pela ganância (3-10)
- Instruções a respeito do homem de Deus em si (11-16)
- Instruções a respeito dos ricos (17-19)
- Uma responsabilidade final para Timóteo (20-21)

2) Como os servos devem considerar seus senhores? Por que? (1)
- Dignos de toda honra
- Para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados

3) É avisado aos servos que tinha senhores fiéis que não fizessem o quê? (2)
- Que os tratassem com desrespeito porque são irmãos

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

- Enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de
palavras



5) O que é grande fonte de lucro? (6)
- A piedade com contentamento

6) Com o que devemos estar contentes? (8)
- Tendo sustento e com que nos vestir

7) O que acontece com aqueles que querem ser ricos? (9)
- Caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e
perniciosas

8) Qual é a raiz de todos os males? (10)
- O amor do dinheiro

9) O que alguns fizeram na sua cobiça? (10)
- Se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores

10) O que o homem de Deus deve seguir? (11)
- A justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão

11) O que o homem de Deus deve combater e do que ele deve tomar posse? (12)
- Ele deve combater o bom combate e tomar posse da vida eterna

12) O que Paulo exortou Timóteo a fazer? (13-14)
- Guardar o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso
Senhor

13) Como Paulo descreve nosso Senhor Jesus Cristo? (15-16)
- O bendito e único Soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores
- O único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível

14) O que Timóteo deveria ordenar aos ricos? (17-19)
- Não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da
riqueza, mas em Deus
- Que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos
a repartir
- Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a
fim de se apoderarem da verdadeira vida

15) O que Timóteo devia evitar? Por que? (20-21)
- Os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente
lhe chamam
- Pois alguns, professando-o, se desviaram da fé

16) Qual foi a bênção final para Timóteo nesta epístola? (21)
- A graça seja convosco
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