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A Primeira Epístola a Timóteo
Introdução

AUTOR
O apóstolo Paulo, como citado na saudação (1:1). A evidência interna certamente apoia Paulo
como o autor, principalmente referências a partes anteriores de sua vida (1:13), e a relação íntima
entre o autor e Timóteo (1:2; cf. Filipenses 2:22). Fontes antigas na história da igreja que
atribuem essa carta a Paulo incluem: Eusébio (300 d.C.), Orígenes (250 d.C.), Clemente de
Alexandria (200 d.C.), Tertuliano (200 d.C.), Ireneu (200 d.C.), o Cânon Muratoriano (180 d.C.).
Referências à epístola também são encontradas nas escritas de Teófilo de Antioquia (180 d.C.),
Justino Mártir (160 d.C.), Policarpo (135 d.C.) e Clemente de Roma (90 d.C.).

DESTINATÁRIO
Timóteo, o “verdadeiro filho na fé” de Paulo (1:2,18). Conhecemos Timóteo pela primeira vez em
Atos 16:1-3, onde ficamos sabendo que sua mãe era judia (cf. também 2 Timóteo 1:5; 3:14-15)
e seu pai era grego. Bem falado pelos irmãos de Listra e Icônio, Paulo queria que o jovem discípulo
viajasse com ele e por isso fez a circuncisão nele para se adaptar aos judeus que buscariam
evangelizar. Isso começou um longo relacionamento de serviço juntos no trabalho do Senhor, no
qual Timóteo serviu a Paulo como um filho serviria ao pai (Filipenses 2:19-24). Tais serviços
incluíam não só viajar com Paulo, mas também ficar com novas congregações que Paulo tinha que
deixar repentinamente (Atos 17:13-14), voltar para encorajar tais congregações (1
Tessalonicenses 3:1-3), e servir como o mensageiro particular de Paulo (1 Coríntios 16:10-11;
Filipenses 2:19-24). Ele teve a honra de juntar-se a Paulo na saudação de várias epístolas escritas
por Paulo (2 Coríntios 1:1; Filipenses 1:1; Colossenses 1:1; 1 Tessalonicenses 1:1; 2
Tessalonicenses 1:1), e através destas epístolas ficamos sabendo que Timóteo esteve com Paulo
durante o tempo que ele passou preso em Roma. Esse serviço fiel nos ajuda a apreciar por que
Paulo o deixaria em Éfeso (1:3)

O LUGAR E O TEMPO DA ESCRITA
Alguns comentaristas (como Barnes) acreditam que Paulo pode ter escrito 1 Timóteo após ficar um
longo período em Éfeso e partir para Macedônia na sua terceira viagem missionária (cf. Atos 19:141; 20:1-3). Isso colocaria sua composição por volta de 58-59 d.C. O consenso geral, no entanto,
é que Paulo escreveu a epístola da Macedônia, após ficar preso pela primeira vez em Roma (cf.
Atos 28:16, 30-31). Paulo foi solto e permitiram que viajasse durante vários anos antes de ser
preso novamente e finalmente morto por Nero. É possível supor de várias referências nas suas
epístolas que ele foi para lugares como Filipos (Filipenses 1:26; 2:24), Colossos (Filemon 22)
e até mesmo a Espanha (Romanos 15:24,28). Com mais certeza seus destinos incluíam Éfeso
(onde ele deixou Timóteo, 1 Timóteo 1:3), Macedônia (onde ele escreveu 1 Timóteo, 1 Timóteo
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1:3), Creta (onde ele deixou Tito, Tito 1:5), Mileto (2 Timóteo 4:20), Corinto (2 Timóteo 4:20),
e um inverno em Nicópolis (2 Timóteo 4:20). Qualquer tentativa de determinar a ordem exata
destas visitas é pura especulação. Se 1 Timóteo foi mesmo escrito durante esse período, a data
seria por volta de 63-64 d.C.

O PROPÓSITO DA EPÍSTOLA
Paulo havia deixado Timóteo em Éfeso com uma responsabilidade enorme: admoestar algumas
pessoas a fim de que não ensinassem “outra doutrina” que era “segundo o evangelho da glória do
Deus bendito” (1:3-11). Cumprir essa responsabilidade ficou mais difícil por causa da juventude
e timidez natural de Timóteo (4:11-12; cf. 2 Timóteo 1:7-8). Enquanto Paulo esperava ir ele
mesmo, ele escreve a Timóteo para guiá-lo enquanto ele não fosse (1 Timóteo 3:14-15). Por isso,
Paulo escreve:
 Para instruir Timóteo sobre como se conduzir enquanto administrava os assuntos da
igreja (3:14-15)
 Para encorajar Timóteo dando conselhos a respeito de seu próprio progresso espiritual
(4:12-16)

O TEMA DA EPÍSTOLA
Essa carta foi endereçada a um evangelista jovem encarregado com a responsabilidade de trabalhar
com a congregação e guiá-los na direção certa. Tudo que foi escrito tem a intenção de auxiliar ele
e a congregação na doutrina e conduta. Um tema apropriado para esta epístola então talvez poderia
ser:
“A SÃ DOUTRINA PARA UMA CONGREGAÇÃO E SEU PREGADOR”

VERSÍCULOS CHAVES: 1 Timóteo 3:14-15
“Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve; para que, se eu tardar,
fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus
vivo, coluna e baluarte da verdade.”

ESBOÇO
INTRODUÇÃO (1:1-2)
I.

ADMOESTAÇÃO A RESPEITO DA SÃ DOUTRINA (1:3-20)
A. ENSINANDO A SÃ DOUTRINA (1:3-11)
B. AÇÕES DE GRAÇA PELA MISERICÓRDIA E GRAÇA DO SENHOR (1:12-17)
C. A RESPONSABILIDADE DE TIMÓTEO (1:18-20)

II. INSTRUÇÕES GERAIS A RESPEITO DA IGREJA (2:1-3:13)
A. A PRÁTICA DA ORAÇÃO (2:1-8)
B. INSTRUÇÕES PARA MULHERES (2:9-15)
C. QUALIFICAÇÕES PARA MINISTROS DA IGREJA (3:1-13)
1. Para bispos (3:1-7)
2. Para diáconos (3:8-13)
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III. CONSELHO PARA TIMÓTEO (3:14-6:19)
A. O PROPÓSITO DE PAULO EM ESCREVER (3:14-16)
B. LEMBRE DO AVISO DO ESPÍRITO SOBRE A APOSTASIA (4:1-6)
C. EXERCITE-SE NA JUSTIÇA (4:7-16)
IV. INSTRUÇÕES A RESPEITO DOS MEMBROS DA IGREJA (5:1-6:19)
A. PRESERVE RELACIONAMENTOS CORRETOS (5:1-2)
B. A RESPEITO DAS VIÚVAS (5:3-16)
C. A RESPEITO DOS PRESBÍTEROS (5:17-25)
D. A RESPEITO DOS SERVOS (6:1-2)
E. A RESPEITO DE PROFESSORES MOTIVADOS PELA GANÂNCIA (6:3-10)
F. A RESPEITO DO HOMEM DE DEUS EM SI (6:11-16)
G. A RESPEITO DOS RICOS (6:17-19)
CONCLUSÃO DAS RESPONSABILIDADES DADAS A TIMÓTEO (6:20-21)

PERGUNTAS DE REVISÃO SOBRE A INTRODUÇÃO
1) Onde é o primeiro lugar que lemos sobre Timóteo?
2) Qual era o nome de sua avó e de sua mãe? (2 Timóteo 1:5)
3) Como Paulo via Timóteo afetivamente? (1:2)
4) Onde Timóteo estava quando Paulo escreveu esta epístola? (1:3)
5) Qual é o consenso geral sobre a data e o lugar que Paulo escreveu essa carta?
6) Qual foi o duplo propósito de Paulo nesta epístola?
7) Qual é o tema desta epístola, como sugerido no material de introdução?
8) Quais são os versículos chaves?
9) De acordo com o esboço proposto acima, quais são os pontos principais da
epístola?
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A Primeira Epístola a Timóteo
Capítulo 1

OBJETIVOS EM ESTUDAR ESTE CAPÍTULO
1) Observar dois tipos diferentes de ensinamento: um que daria lugar para disputas, e outro que
produz o serviço de Deus na fé
2) Considerar o que deve ser a meta de todos os ensinamentos: amor que procede de um
coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia
3) Apreciar o exemplo da conversão de Paulo em como Cristo é longânimo com aqueles que
crêem nele

RESUMO
Paulo começa sua epístola recomendando ao seu “verdadeiro filho na fé” que permanecesse em
Éfeso e ordenar a alguns que não ensinassem outras doutrinas, nem dessem atenção a fábulas e
genealogias que causam disputas em vez de serviço de Deus na fé. A meta de seu mandamento
é o amor que procede de um coração puro, uma consciência boa e fé sem hipocrisia, dos quais
alguns têm se afastado e voltado-se a conversas alheias no seu desejo de serem professores da lei.
Enquanto a lei é boa quando usada corretamente, não foi projetada para a pessoa justa, mas para
aqueles cuja conduta é contrária à “sã doutrina” que está de acordo com o evangelho de Deus, que
foi confiado a Paulo (1-11).
Falando daquilo que foi confiado a Paulo desperta uma expressão de ação de graça e louvor a
Cristo por considerá-lo fiel e habilitá-lo a servir. Sua gratidão aumenta quando lembra do que era
antes de receber a graça e misericórdia do Senhor. Mas Jesus veio ao mundo para salvar
pecadores, dos quais Paulo era o principal, e nele Cristo mostra um exemplo de sua longanimidade
com aqueles que crêem nele para a vida eterna (12-17).
Paulo então admoesta Timóteo a cumprir suas responsabilidades em guardar as profecias a
respeito dele. A admoestação é “combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa
consciência”. Paulo o lembra de dois homens, Himeneu e Alexandre, que rejeitaram tais coisas.
Como resultado naufragaram na fé e foram entregues por Paulo a Satanás, para que aprendessem
a não mais blasfemarem (18-20).

ESBOÇO
I.

INTRODUÇÃO (1-2)
A. O AUTOR (1)
1. Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo (1a)
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2. Pelo mandamento de Deus nosso Salvador e Jesus Cristo nossa esperança (1b)
B. O DESTINATÁRIO (2)
1. Timóteo (2a)
2. O verdadeiro filho na fé de Paulo (2b)
C. SAUDAÇÕES (2c)
1. Graça, misericórdia e paz
2. Da parte de Deus nosso Pai e Jesus Cristo nosso Senhor
II. ENSINANDO A SÃ DOUTRINA (3-11)
A. A ADMOESTAÇÃO DE PAULO PARA TIMÓTEO (3-7)
1. Permanecer em Éfeso e admoestar alguns... (3a)
a. A não ensinar nenhuma outra doutrina (3b)
b. Nem se ocuparem com fábulas e genealogias sem fim (4a)
1) Que promovem discussões (4b)
2) Em vez de serviço de Deus na fé (4c)
2. O propósito da admoestação é... (5a)
a. Amor que procede de um coração puro (5b)
b. Uma consciência boa (5c)
c. Fé sem hipocrisia (5d)
3. Pois alguns se desviaram... (6a)
a. Perdendo-se na conversa frívola (6b)
b. Pretendendo ser mestres da lei (7a)
1) Não compreendendo o que dizem (7b)
2) Nem os assuntos que afirmam (7c)

B. O USO CORRETO DA LEI (8-11)
1. É boa se utilizada de modo legítimo (8)
2. A lei não foi feita para o justo (9a)
a. Mas para todo tipo de pecadores (9b-10a)
b. E qualquer outra coisa que é contrária à sã doutrina (10b)
1) De acordo com o evangelho da glória do Deus bendito (11a)
2) Que foi encarregado a Paulo (11b)
III. AÇÃO DE GRAÇAS PELA GRAÇA E MISERICÓRDIA DO SENHOR (12-17)
A. GRATO A JESUS CRISTO (12-14)
1. Por fortalecê-lo (12a)
a. Porque o considerou fiel (12b)
b. Designando-o para o ministério (12c)
2. Apesar dele ter sido anteriormente... (13a)
a. Um blasfemo (13b)
b. Um perseguidor (13c)
c. Um homem insolente (13d)
...mas ele obteve misericórdia porque fez na ignorância, na incredulidade (13e)
3. A graça do Senhor transbordou, com fé e amor em Cristo Jesus (14)
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B. A MISERICÓRDIA DEMONSTRADA A ELE É UM PADRÃO PARA OUTROS (1517)
1. Cristo veio para salvar pecadores, e Paulo era um dos piores (15)
2. Mas foi concedida misericórdia a ele, que Cristo pudesse demonstrar sua
longanimidade com outros que crêem nele para vida eterna (16)
3. Paulo deseja que glória e honra sejam dadas pelos séculos dos séculos... (17c)
a. Ao Rei eterno, imortal, invisível (17a)
b. Ao Deus único (17b)
IV. A RESPONSABILIDADE DE TIMÓTEO (18-20)
A. PARA COMBATER O BOM COMBATE (18)
1. Essa é a responsabilidade que Paulo encarrega ao seu filho Timóteo (18a)
2. Segundo as profecias a respeito dele (18b)
B. PARA MANTER A FÉ E BOA CONSCIÊNCIA (19-20)
1. Que alguns rejeitaram, e a respeito da fé naufragaram (19)
2. Tais como Himeneu e Alexandre (20a)
a. Quem Paulo entregou a Satanás (20b)
b. Para que aprendessem a não blasfemarem (20c)

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)

Onde Paulo queria que Timóteo permanecesse? (3)

4)

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

5)

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

6)

Qual era o propósito triplo deste mandamento? (5)

7)

Para o que alguns se desviaram? Por que? (6-7)

8)

Quando a lei é boa? Para quem a lei não foi feita? (8-9)

9)

Quando algo é considerado a “sã doutrina”? (10-11)

10)

Por que Paulo deu graças a Cristo Jesus? (12)

11)

O que Paulo fora anteriormente? Por que ele obteve a graça? (13)

12)

O que é “fiel é a palavra e digna de aceitação”? (15)

13)

Como Paulo se enxergava? (15)
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14)

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

15)

A quem Paulo atribui toda a honra e glória? (17)

16)

De que dever Paulo encarrega Timóteo? O que requer que ele tenha? (18-19)

17)

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

A Primeira Epístola a Timóteo

8

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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A Primeira Epístola a Timóteo
Capítulo 3
OBJETIVOS EM ESTUDAR ESTE CAPÍTULO
1)

Examinar as qualificações necessárias para bispos e diáconos

2)

Apreciar a visão nobre que Paulo tem da igreja

RESUMO
Neste capítulo encontramos as qualificações necessárias para aqueles que serviriam como bispos
na congregação local (1-7). Uma lista parecida é inclusa para aqueles que seriam diáconos (8-13).
Paulo então explica o propósito de escrever esta epístola. Apesar de ir em breve para lá, ele escreve
para que Timóteo esteja bem instruído sobre como se conduzir na casa de Deus, que é a igreja,
coluna e baluarte da verdade (14-15). A menção “da verdade” sugere a soma ao “mistério da
piedade” que pertence à vinda de Cristo ao mundo (16).

ESBOÇO
I.

AS QUALIFICAÇÕES DOS BISPOS (1-7)
A.

A NATUREZA DO TRABALHO (1)
1. É uma posição (1a)
2. É uma excelente obra para um homem almejar (1b)

B.

O QUE UM BISPO TEM QUE SER (2-7)
1. Qualificações positivas
a. Irrepreensível (2a)
b. O esposo de uma só mulher (2b)
c. Temperante (2c)
d. Sóbrio (2d)
e. Modesto (2e)
f. Hospitaleiro (2f)
g. Apto para ensinar (2g)
h. Cordato (3d)
i. Alguém que governe bem a própria casa (4a)
1) Criando seus filhos sob disciplina, com todo o respeito (4b)
2) Pois, se ele não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja? (5)
j. Um bom testemunho dos de fora (7a)
1) A fim de não cair no opróbrio (7b)
2) E no laço do diabo (7c)
2. Qualificações negativas
a. Não dado ao vinho (3a)
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b.
c.
d.
e.

II.

III.

Não violento (3b)
Inimigo de contendas (3e)
Não avarento (3f)
Não seja neófito (6a)
1) Para não suceder que se ensoberbeça (6b)
2) E incorra na condenação do diabo (6c)

AS QUALIFICAÇÕES DOS DIÁCONOS (8-13)
A.

O QUE UM DIÁCONO TEM QUE SER (8-12)
1. Qualificações positivas
a. Respeitáveis (8a)
b. De uma só palavra (8b)
c. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa (9)
d. Experimentados (10a)
e. Se mostrem irrepreensíveis (10b)
f. O marido de uma só mulher (12a)
g. Governe bem seus filhos e a própria casa (12b)
2. Qualificações negativas
a. Não inclinados a muito vinho (8c)
b. Não cobiçosos de sórdida ganância (8d)
3. Sua esposas
a. Respeitáveis (11a)
b. Não maldizentes (11b)
c. Temperantes (11c)
d. Fiéis em tudo (11d)

B.

A HONRA DE SEU TRABALHO (13)
1. Aqueles que servem bem alcançarão a justa preeminência (13a)
2. Também muita intrepidez na fé em Cristo Jesus (13b)

O PROPÓSITO DE PAULO EM ESCREVER (14-16)
A.

O POR QUE PAULO ESTA ESCREVENDO ESTA EPÍSTOLA (14-15)
1. Ele espera ir em breve, mas escreve para caso ele se demore (14-15a)
2. Para que Timóteo possa saber como se conduzir na casa de Deus (15b)
a. Que é a igreja do Deus vivo (15c)
b. Que é coluna e baluarte da verdade (15d)

B.

O MISTÉRIO DA PIEDADE (16)
1. Sem controvérsia, é grande (16a)
2. Resumindo, os principais elementos são esses: Deus foi...
a. Manifestado na carne (16b)
b. Justificado em espírito (16c)
c. Contemplado por anjos (16d)
d. Pregado entre os gentios (16e)
e. Crido no mundo (16f)
f. Recebido na glória (16g)
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PERGUNTAS DE REVISÃO PARA O CAPÍTULO 3
1)

Quais são os pontos principais deste capítulo?

2)

Como Paulo descreve a posição de um bispo? (1)

3)

Quais são as qualificações positivas exigidas para um bispo? (2-7)

4)

Quais são as qualificações negativas exigidas para um bispo? (2-7)

5)

Quais são as qualificações positivas exigidas para um diácono? (8-12)

6)

Quais são as qualificações negativas exigidas para um diácono? (8-12)

7)

Quais são as qualificações para as esposas de diáconos? (11)

8)

O que é dito sobre os diáconos que servem bem? (13)

9)

Por que Paulo escreveu esta epístola? (14-15)

10)

O que Paulo chama de casa de Deus? (15)

11)

Quais são os fatos básicos do mistério da piedade? (16)
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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.
1.
2.
3.
4.
B.
1.
2.
3.
4.

C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A RESPEITO DA DOUTRINA (6-7a)
Instruía os irmãos a respeito de tais coisas como a apostasia (6a)
Será bom ministro de Jesus Cristo (6b)
Você será alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina (6c)
Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas (7a)
A RESPEITO DA PIEDADE (7b-10)
Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso
(7b-8a)
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)
Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação (9)
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)
CONSELHO PARA UM JOVEM PREGADOR (11-16)
Ordene e ensine as coisas previamente descritas (11)
Ninguém despreze a sua mocidade (12a)
Seja um exemplo para os fiéis (12b)
a. Na palavra, no procedimento, no amor
b. No espírito, na fé, na pureza
Aplica-te à leitura, a exortação, ao ensino (13)
Não negligencie o dom que há em ti (14a)
a. Concedido mediante profecia (14b)
b. Com a imposição de mãos do presbitério (14c)
Para que seu progresso seja evidente a todos...
a. Medita estas coisas (15a)
b. Seja diligente nelas (15b)
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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A Primeira Epístola a Timóteo
Capítulo 5
OBJETIVOS EM ESTUDAR ESTE CAPÍTULO
1)

Apreciar as responsabilidades que temos com nossas famílias, principalmente as viúvas

2)

Considerar sob quais circunstâncias as viúvas podem ser “inscritas”

3)

Observar a distinção entre o trabalho da igreja e a responsabilidade de cristãos individuais

4)

Rever nossas responsabilidades para com aqueles que servem como presbíteros

RESUMO
Este capítulo contém as instruções de Paulo para Timóteo a respeito de vários membros da
congregação. Ele começa com os membros em geral, aconselhando Timóteo a considerá-los como
família, e exortá-los de acordo (1-2). Uma grande parte então é devotada aos cuidados das viúvas,
nos quais algumas podem ser “inscritas”. À que esta frase se refere é incerto, mas pode incluir o
sustento da congregação por bastante tempo. Apenas aquelas que são verdadeiras viúvas (como
foi definido no versículo 5) e que têm certas qualificações (citadas nos versículos 9-10) devem
ser honradas de tal maneira. Viúvas mais jovens devem casar de novo e ter filhos, enquanto viúvas
com filhos e netos devem ser sustentadas pela sua própria família em vez de ser um peso para a
igreja (3-16).
Depois vários comentários são feitos a respeito dos anciões (não apenas cristãos mais velhos, mas
aqueles que servem como presbíteros). Presbíteros que governam bem são dignos de sustento
financeiro, principalmente se estão trabalhando na palavra e no ensino. Acusações contra um
presbítero não devem ser levadas em consideração a não ser que tenha duas ou três testemunhas.
Aqueles presbíteros que tiverem pecando precisam ser repreendidos publicamente para que os
demais temam (17-20).
Paulo então dá uma responsabilidade solene a Timóteo de estar livre da parcialidade conforme
cumpre seus deveres. Ele também deveria ser cauteloso sobre quem ele elogiasse, tomando
cuidado para conservar-se puro dos pecados dos outros. Esse capítulo é concluído com conselho
para o tratamento do estômago de Timóteo e de suas freqüentes enfermidades, e um lembrete de
que tanto pecados quanto boas obras uma hora ou outra se tornarão evidentes (21-25).

ESBOÇO
I.

INSTRUÇÕES A RESPEITO DOS MEMBROS (1-20)
A.

EXORTANDO OS MEMBROS (1-2)
1. Homens mais velhos como pais, e homens mais novos como irmãos (1)
2. Mulheres mais velhas como mães, e mulheres mais novas como irmãs, com toda a
pureza (2)
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B.

HONRANDO AS VIÚVAS (3-16)
1. Honra aquelas que são verdadeiramente viúvas (3)
2. Viúvas com filhos ou netos devem ser cuidadas pelos mesmos (4)
a. Que eles aprendam a exercer piedade e recompensar seus pais
b. Isso é bom e aceitável diante de Deus
3. Contrastes entre aquela que é verdadeiramente uma viúva e aquela que não é (5-6)
a. Uma viúva verdadeiramente viúva (5)
1) Alguém que não tem amparo (5a)
2) Alguém que espera no Senhor (5b)
3) Alguém que persevera em súplicas e orações, noite e dia (5c)
b. A que se entrega aos prazeres, mesma viva, está morta (6)
4. Prescreve estas coisas para que as pessoas sejam irrepreensíveis (7)
5. Alguém que não cuida dos seus, principalmente dos da própria casa...(8)
a. Tem negado a fé
b. É pior do que o descrente
6. A respeito da igreja sustentar as viúvas (9-16)
a. Qualificações para aquelas que podem ser inscritas (9-10)
1) Que não tenha menos de sessenta anos de idade
2) Esposa de um só marido
3) Recomendada pelo testemunho de boas obras
4) Tenha criado filhos
5) Tenha exercitado hospitalidade
6) Tenha lavado os pés aos santos
7) Tenha socorrido a atribulados
8) Se viveu na prática zelosa de toda boa obra
b. Razões para rejeitar as viúvas mais novas (11-13)
1) Quando se tornam levianas contra cristo, querem casar-se
2) Tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso
3) Aprendem a viver ociosas, andando de casa em casa como tagarelas e
intrigantes, falando o que não devem
c. Conselho para viúvas mais novas (14-15)
1) Casar, ter filhos e ser boas donas de casa
2) Não dar ao adversário ocasião favorável de maledicência
3) Pois algumas já se desviaram, seguindo Satanás
d. Aquelas viúvas com filhos crentes (16)
1) Os filhos devem socorrê-las
2) Não sobrecarrega a igreja para que esta possa socorrer as que são
verdadeiramente viúvas

C.
TRATAMENTO DOS PRESBÍTEROS (17-20)
1. Aqueles que presidem bem (17-18)
a. São considerados merecedores de dobrados honorários
b. Especialmente aqueles que se afadigam na palavra e no ensino
c. Base nas Escrituras para sustentar presbíteros :
1) “Não atarás a boca ao boi quando debulha”
2) “Porque digno é o trabalhador do seu salário”
2. Aqueles que não presidem bem (19-20)
a. Não aceites denúncia contra um presbítero, senão sob o depoimento de duas ou
três testemunhas (19)
b. Presbíteros que vivem no pecado (20)
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1) Devem ser repreendidos na presença de todos
2) Para que os demais temam
II.

MAIS INSTRUÇÕES RELACIONADAS A TIMÓTEO (21-25)
A.

A RESPONSABILIDADE DADA POR PAULO (21)
1. Dada perante Deus, o Senhor Jesus Cristo e os anjos eleitos
2. Guardar este conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade

B.

AVISOS CONTRA RECOMENDAÇÕES PRECIPITADAS (22)
1. Não imponhas as mãos em ninguém precipitadamente
2. Não te tornes cúmplice de pecados de outros
3. Conserva-te a ti mesmo puro

C.
CONSELHO PARA ALIVIAR SEUS PROBLEMAS DE ESTÔMAGO (23)
1. Não continues a beber somente água
2. Usa um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas freqüentes
enfermidades
D.
LEMBRETE A RESPEITO DO PECADO E DAS BOAS OBRAS (24-25)
1. Alguns pecados são notórios, outros só descobriremos após o julgamento (24)
2. O mesmo é verdade a respeito das boas obras (25)

PERGUNTAS DE REVISÃO PARA O CAPÍTULO 5
1)

Quais são os pontos principais para este capítulo?

2)

Como Timóteo devia exortar os membros da congregação? (1-2)

3)

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

4)

Quem é uma viúva verdadeira? (5)

5)

O que é dito sobre alguém que não cuida de sua própria família? (8)

6)

Cite as qualificações para uma viúva ser “inscrita” (9-10)

7)

O que as viúvas mais novas devem fazer? Por que? (14)

8)

Quais dois grupos de viúvas NÃO devem ser “inscritas”? (14,16)

9)

Como os presbíteros que presidem bem devem ser considerados, especialmente
se se afadigam na palavra e no ensino? (17)
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10)

Que base Paulo dá pra recompensar os presbíteros? (18)

11)

O que é necessário para receber uma denúncia contra um presbítero? (19)

12)

O que deve ser feito com os presbíteros que estão pecando? (20)

13)

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

14)

Quais palavras de conselho Paulo dá a Timóteo? (22)

15)

Que conselho Paulo dá a Timóteo sobre seus problemas de estômago? (23)

16)

O que é verdadeiro em relação tanto ao pecado quanto às boas obras? (24-25)
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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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