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A Segunda Epístola a Timóteo
Introdução

AUTOR
O apóstolo Paulo, como é citado na saudação (1:1). As referencias de natureza pessoas
também confirma isso, principalmente quando comparadas a outras epístolas de Paulo (cf.
4:9-12; Colossenses 4:7-14).

DESTINATÁRIO
Timóteo, o “amado filho” de Paulo (1:2; cf. 1 Timóteo 1:2,18). Somos apresentados a
Timóteo pela primeira vez em Atos 16:1-3, onde ficamos sabendo que sua mãe era judia
e seu pai grego. Desta epístola também descobrimos que sua mãe e sua avó eram crentes
em Cristo, que criaram Timóteo nas Escrituras (1:5; 3:14-15). Bem falado pelos irmãos
em Listra e Icônio, Paulo queria que Timóteo viajasse com ele e por isso o circuncidou para
se acomodar aos judeus que procuraria evangelizar.
Isso começou um longo relacionamento de serviço juntos no trabalho do Senhor, no qual
Timóteo serviu a Paulo como um filho serviria ao seu pai (Filipenses 2:19-24). Tais
serviços incluiriam não só viajar com Paulo, mas também permanecer em novas
congregações quando Paulo tinha que sair de repente (Atos 17:13-14), voltar para
encorajar tais congregações (1 Tessalonicenses 3:1-3) e servir como emissário pessoal
de Paulo (1 Coríntios 16:10-11; Filipenses 2:19-24). Ele teve a honra de juntar de a
Paulo na saudação de várias epístolas escritas pelo mesmo (2 Coríntios 1:1; Filipenses
1:1; Colossenses 1:1; 1 Tessalonicenses 1:1; 2 Tessalonicenses 1:1), e de tais
epístolas descobrimos que Timóteo esteve com Paulo enquanto estava preso em Roma.
Um serviço tão fiel também resultou em ser deixado em Éfeso como representante pessoal
de Paulo (1 Timóteo 1:3). Pode ser que ele ainda estava naquela região quando esta
epístola foi escrita.

O LUGAR E O TEMPO DA ESCRITA
O consenso geral é que após ficar preso pela primeira vez em Roma (cf. Atos 28:16,3031) Paulo foi solto e foi permitido que viajasse por vários anos antes de ser preso
novamente. Foi durante a segunda vez que ficou preso que Paulo escreveu esta epístola de
Roma (cf. 1:16-17). Tudo indica que ele não esperava ser solto (cf. 4:6-7) e pouco tempo
após escrever esta epístola ele foi morto por Nero. Como Nero foi morto em 68 d.C., Paulo
teria morrido pouco tempo antes. Por isso, esta carta pode receber a data de
aproximadamente 66-67 d.C.
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O PROPÓSITO DA EPÍSTOLA
Esta epístola contem as palavras inspiradoras de Paulo de encorajamento e instruções a
Timóteo, seu “amado filho”. Desejando vê-lo (1:4), Paulo escreve esta epístola para que
Timóteo fosse rapidamente à Roma, e levasse junto Marcos, uma capa que ele deixou em
Trôade e alguns livros e pergaminhos (4:9-13). No entanto, ele usa a ocasião para escrever
a respeito daquelas coisas que mais o preocupava a respeito do trabalho de Timóteo. Por
isso, Paulo escreve para encorajar Timóteo:
! A fortificar-se na graça que está em Cristo Jesus (2:1)
! A transmitir a outros o que Paulo havia lhe ensinado (2:2,14)
! A pregar a Palavra! (4:2)
! A suportar sofrimentos e aflições (2:3; 4:5)
! A cumprir seu ministério como evangelista (4:5)

O TEMA DA EPÍSTOLA
Como todas as exortações e instruções relacionadas a seu trabalho como ministro do
evangelho de Cristo, um tema apropriado para esta epístola talvez seja:
“CUMPRE CABALMENTE O TEU MINISTÉRIO!”

VERSÍCULO CHAVE: 2 Timóteo 4:5
“Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o
trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério.”

ESBOÇO
INTRODUÇÃO (1:1-5)
I. EXORTAÇÕES PARA UM SERVIÇO FIRME (1:6-2:26)
A. COM ZELO E CORAGEM (1:6-12)
B. COM FIRMEZA E LEALDADE (1:13-18)
C. TRANSMITINDO A VERDADE A OUTROS (2:1-2)
D. SUPORTANDO SOFRIMENTOS (2:3-13)
E. DILIGENTE COMO UM SERVO DO SENHOR (2:14-26)
II. EXORTAÇÕES PARA A SÃ DOUTRINA (3:1-4:5)
A. EM VISTA DOS TEMPOS DIFÍCEIS QUE SOBREVIRIAM (3:1-9)
B. LEMBRANDO DO EXEMPLO DO PRÓPRIO PAULO (3:10-13)
C. PERMANECENDO NAS ESCRITURAS (3:14-17)
D. PREGANDO A PALAVRA (4:1-5)
III. EXORTAÇÕES PARA IR RAPIDAMENTE (4:6-18)
A. O FIM DE PAULO ESTÁ PRÓXIMO (4:6-8)
B. AS CIRCUNSTÂNCIAS E OS PEDIDOS DE PAULO (4:9-18)
CONCLUSÃO (4:19-22)
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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) Qual é o consenso geral para o lugar e o tempo que Paulo escreveu esta
epístola?

5) Quais era as circunstâncias de Paulo em Roma? (4:6,10-11)

6) Quais dois propósitos Paulo tinha em escrever esta epístola?

7) Qual é o tema desta epístola, como sugerido no material de introdução?

8) Qual é o versículo chave?

9) De acordo com o esboço proposto acima, quais são os pontos principais
desta epístola?
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A Segunda Epístola a Timóteo
Capítulo 1
OBJETIVOS EM ESTUDAR ESSE CAPÍTULO
1) Observar o grande amor que existia entre Paulo e Timóteo
2) Examinar as exortações para serviço fiel dado por Paulo a Timóteo
3) Fazer contraste entre pessoas que abandonaram Paulo com amigos fiéis como
Onesíforo

RESUMO
O apóstolo Paulo começou esta epístola ao seu “amado filho” com uma oração para graça,
misericórdia e paz para ele. Grato a Deus das lembranças sem cessar que tem de Timóteo
nas suas orações, noite e dia, Paulo queria muito ver o jovem. Vendo ele de novo traria uma
grande alegria para Paulo, que estava ciente das lágrimas de Timóteo e da sua fé sem
fingimento (1-5).
O propósito de Paulo em escrever começa com uma série de exortações sobre o serviço
firme. Ele encoraja Timóteo reavivar o dom de Deus que estava nele pela imposição das
mãos de Paulo, a não se envergonhar do testemunho do Senhor nem de Paulo, seu
encarcerado, e a manter o padrão das sãs palavras que el e ouviu de Paulo, guardando-o
mediante o Espírito Santo que habitava nele. Timóteo então é lembrado sobre aqueles que
abandonaram Paulo, mas também de como Onesíforo provou ser um verdadeiro amigo e
irmão pela virtude de sua coragem, sua diligência e seu serviço (6-18).

ESBOÇO
I. INTRODUÇÃO (1-5)
A.

SAUDAÇÃO (1-2a)
1. De Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo (1)
a. Pela vontade de Deus
b. De conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus
2. Para Timóteo, seu amado filho (2a)
3. Graça, misericórdia e paz de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor (2b)

B.

AÇÕES DE GRAÇAS (3-5)
1. Graças dadas a Deus por Paulo (3)

A Segunda Epístola a Timóteo

4

a.
2.

A quem ele serve com consciência pura, assim como fizeram seus
antepassados
b. Porque, sem cessar ele lembra de Timóteo nas suas orações, noite e dia
Ansioso por ver Timóteo (4-5)
a. Está lembrado das lágrimas de Timóteo
b. Pois Paulo quer transbordar de alegria
c. Pois ele lembra da fé sem fingimento que habita em Timóteo
1) Que habitou primeiramente em sua avó Lóide e sua mãe Eunice
2) E que Paulo está certo que está em Timóteo também

II. EXORTAÇÃO AO ZELO E À CORAGEM (6-12)
A.

REAVIVAR O DOM DE DEUS (6-7)
1. Que estava nele pela imposição das mãos de Paulo (6)
2. Porque Deus tem dado um espírito não de covardia, mas de poder, de amor
e de moderação (7)

B.

NÃO TE ENVERGONHES (8-12)
1. Do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado Paulo (8a)
2. Participa com Paulo dos sofrimentos, a favor do evangelho, segundo o poder
de Deus (8b-12)
a. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação (9-10)
1) Não segundo as nossas obras
2) Mas conforme a sua própria determinação e graça
a) Que nos foi dada em Cristo, antes dos tempos eternos
b) E manifestada, agora, pelo aparecimento de nosso Salvador
Jesus Cristo
i. Que destruiu a morte
ii. E trouxe à luiz a vida e a imortalidade, mediante o evangelho
b. Para o evangelho Paulo foi designado pregador, apóstolo e mestre (1112)
1) Para estas coisas ele sofria
2) Mas ele não se envergonhou
a) Porque ele sabia em que tinha crido
b) E estava certo de que ele é poderoso para guardar o seu
depósito até aquele Dia

III. EXORTAÇÃO PARA FIRMEZA E LEALDADE (13-18)
A.

SEJA FIRME (13-14)
1. Mantém o padrão das sãs palavras (13)
a. Que ele ouviu de Paulo
b. Com fé e com amor que estava em Cristo Jesus
2. Guarda o bom depósito (14)
a. Mediante o Espírito Santo que habita em nós

B. SEJA LEAL (15-18)
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1.
2.

Todos da Ásia abandonaram Paulo, incluindo Fígelo e Hermógenes (15)
Em contraste, o exemplo de Onesíforo (16-18)
a. Que o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo
1) Porque, muitas vezes, deu ânimo a Paulo
2) Ele não se envergonhou das algemas de Paulo
3) Chegando em Roma, ele procurou Paulo solicitamente e o encontrou
4) Ele também prestou serviços a Paulo em Éfeso
b. Que o Senhor conceda misericórdia a Onesíforo naquele Dia

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) Como Paulo serviu a Deus? (3)
4) De quais duas coisas Paulo se lembrou quando pensou sobre Timóteo? (4-5)
5) Quais duas mulheres tinham aquela fé sem fingimento antes de Timóteo? (5)
6) O que Paulo admoestou Timóteo a reavivar? (6)
7) O que Deus havia dado a Paulo e Timóteo? (7)
8) De quais duas coisas Paulo não queria que Timóteo se envergonhasse? (8)
9) Como Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação? (10)
10) O que foi manifestada pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus?
(10-11)
11) Quais duas coisas Jesus fez de acordo com o versículo 10?
12) A quais três funções Paulo foi designado em relação ao evangelho? (11)
13) Apesar de Paulo ter sofrido, por que ele não se envergonhou? (12)
14) O que timóteo devia manter? (13)
15) Como ele podia guardar o bom depósito? (14)
16) Quem havia abandonado Paulo? (15)
17) Quais quatro coisas boas são ditas sobre Onesíforo? (16-18)
18) Quais duas coisas Paulo desejava do Senhor? (16,18)
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A Segunda Epístola a Timóteo
Capítulo 2
OBJETIVOS EM ESTUDAR ESSE CAPÍTULO
1) Apreciar a necessidade de ter perseverança e fidelidade à vontade de Cristo
2) Observar os avisos contra os falatórios inúteis e profanos, questões insensatas e
absurdas
3) Considerar como o servo do Senhor pode ser um utensílio de honra, útil para o Mestre
e preparado para toda boa obra

RESUMO
Paulo continua com exortações a Timóteo neste capítulo, com ênfase na perseverança e
diligência. Encorajando-o a ser forte na graça que está em Cristo Jesus, Paulo então manda
que Timóteo transmitisse ou que aprendeu a homens fiéis que podem instruir outros (1-2).
Usando a ilustração de um soldado, um atleta e um lavrador, Paulo exorta Timóteo a
perseverar nas dificuldades, ser fiel e trabalhar muito. Escrevendo sobre sua própria
perseverança na dificuldade, Paulo enfatiza a necessidade de ser leal ao Senhor (3-13).
O segunda metade do capítulo é dedicado a falar para Timóteo como ser “útil ao Mestre”,
um trabalhador que não precisa se envergonhar. Como avisos sobre evitar falatórios inúteis
e profanos e questões insensatas e absurdas, Paulo lembra a Timóteo as coisas das quais
ele deve fugir (paixões da mocidade) e quais ele deve seguir (justiça, fé, amor, paz).
Manejando bem a palavra da verdade e corrigindo outros com mansidão e humildade,
Timóteo pode verdadeiramente ser um servo do Senhor que é preparado para toda boa
obra, principalmente quando está lidando com aqueles que foram feitos cativos pelo diabo
(14-26).

ESBOÇO
I. EXORTAÇÃO PARA TRANSMITIR A VERDADE A OUTROS (1-2)
A.

UM APELO PARA SER FORTE (1)
1. Direcionado a Timóteo como seu filho (1a)
2. Ser forte na graça que está em Cristo Jesus (1b)

B.

TRANSMITIR O QUE ELE OUVIU A HOMENS FIÉIS (2)
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1.
2.

Aquelas coisas que ouviu de Paulo através de muitas testemunhas (2a)
Transmite a homens fiéis para instruírem a outros (2b)

II. EXORTAÇÃO PARA SUPORTAR AS DIFICULDADES (3-13)
A.

COMO UM SOLDADO, ATLETA E LAVRADOR (3-7)
1. Participa dos sofrimentos com um soldado de Jesus Cristo (3)
a. Não envolvido em negócios desta vida (4a)
b. Para satisfazer àquele que o arregimentou (4b)
2. Como um atleta, segue as regras da competição para ganhar (5)
3. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos (6)
4. Que o Senhor lhe dê compreensão enquanto pensa nas coisas que Paulo está
dizendo (7)

B.

O EXEMPLO DO PRÓPRIO PAULO (8-13)
1. Lembra-se que Jesus ressuscitou dos mortos, segundo o evangelho (8)
a. Pelo qual Paulo sofreu como malfeitor, até o ponto de ficar de algemas
(9a)
b. Contudo a palavra de Deus não ficou algemada (9b)
2. Paulo suportou tudo por causa dos eleitos (10a)
a. Para que eles pudessem obter a salvação em Cristo Jesus com eterna
glória (10b)
b. Uma palavra fiel para nos encorajar a suportar as dificuldades (11-13)
1) Se já morremos com Cristo, também vivermos com ele
2) Se perseveramos, também com ele reinaremos
3) Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará
4) Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode
negar-se a si mesmo

III. EXORTAÇÃO PARA APRESENTAR-SE APROVADO COMO OBREIRO DO
SENHOR (14-26)
A.

INSTRUÇÕES RELACIONADAS AO SEU TRABALHO (14-19)
1. Dá testemunho a todos, para que evitem contendas de palavras (14)
a. Palavra que para nada aproveitam
b. Palavras que apenas servem para a subversão dos ouvintes
2. Procura apresentar-se a Deus aprovado (15)
a. Como obreiro que não tem do que se envergonhar
b. Como obreiro que maneja bem a palavra da verdade
3. Evite os falatórios inúteis e profanos (16-18)
a. Pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior (16)
b. A linguagem deles corrói como câncer (17a)
1) Himeneu e Fileto são exemplos (17b)
2) Que se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se
realizou (18)
4. O firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo:
a. O Senhor conhece os que lhe pertencem (19a)
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b.
B.

Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor (19b)

INSTRUÇÕES PARA SER ÚTIL PARA O MESTRE (20-26)
1. Uma casa grande tem todo tipo de utensílios, alguns para honra e alguns para
a desonra (20)
2. Se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra (21)
a. Santificado e útil ao seu possuidor
b. Preparado para toda boa obra
3. Instruções que tornam a pessoa um servo útil para o Mestre:
a. Foge das paixões da mocidade (22a)
b. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro,
invocam o Senhor (22b)
c. Repele as questões insensatas e absurdas que só engendram contendas
(23)
d. Não viva a contender, seja brando para com todos, apto para instruir,
paciente (24)
e. Com mansidão discipline os que se opõem (25-26)
1) Talvez Deus lhes conceda o arrependimento, para conhecerem
plenamente a verdade (25)
2) Talvez torne à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo
sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade (26)

PERGUNTAS DE REVISÃO PARA O CAPÍTULO 2
1) Quais são os pontos principais deste capítulo?
2) No que Paulo queria que Timóteo se fortalecesse? (1)
3) O que Paulo queria que Timóteo fizesse com as coisas que havia lhe
ensinado? (2)

4) Quais três ilustrações Paulo usa para encorajar Timóteo a suportar as
dificuldade e trabalhar muito? (3-6)
5) O que Paulo queria que Timóteo lembrasse? (8)
6) O que Paulo sofreu por causa do evangelho? Prejudicou o evangelho? (9)
7) Por que Paulo estava disposto a suportar tudo? (10)
8) Que encorajamento é dado pela “fiel palavra”? (11,12a)
9) Qual aviso é dado pela “fiel palavra”? (12b)
10) Qual testemunho Timóteo devia dar aos outros? (14)
A Segunda Epístola a Timóteo

9

11) O que Timóteo devia fazer? (15)
12) O que ele devia evitar? Por que? (16)
13) Quais dois indivíduos eram culpados de espalhar tais coisas? (17)
14) O que eles ensinavam? Qual era o efeito de seus ensinamentos? (18)
15) Qual é o “selo” do fundamento firme de Deus? (19)
16) Como um “utensílio de honra será? (21)
17) Do que Timóteo devia fugir? O que ele devia seguir? (22)
18) O que ele devia repelir? Por que? (23)
19) Liste descrições de atitudes e procedimento de um verdadeiro servo do
Senhor. (24-25a)
20) Por que um servo do Senhor deve ser assim como aqueles que se opõem?
(25b-26)
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A Segunda Epístola a Timóteo
Capítulo 3

OBJETIVOS EM ESTUDAR ESSE CAPÍTULO
1) Aprender sobre o declínio moral que acontecerá nos últimos dias
2) Apreciar o valor de todas as Escrituras, inclusive o Velho Testamento

RESUMO
Após as exortações sobre o serviço firme nos primeiros dois capítulos, Paulo agora procede
para oferecer exortações sobre a sã doutrina neste capítulo e no próximo. Ele avisa sobre
tempos difíceis que sobreviriam nos últimos dias, descrevendo as condições das pessoas
durante aqueles tempos. Timóteo devia fugir de tais pessoas, pois seria como Janes e
Jambres que resistiram a Moisés no Velho Testamento (1-9).
Lembrando a Timóteo de como ele havia seguido de perto o ensino e a maneira de vida de
Paulo até aquele ponto, Paulo avisa da perseguição que cairá sobre todos quantos querem
viver piedosamente em Cristo Jesus. Enquanto os homens perversos e impostores irão de
mal a pior enganando (e sendo enganados), timóteo é exortado a continuar nas coisas que
ele tem aprendido. Paulo tem uma referência especial às Escrituras que Timóteo conhecia
desde criança, que como toda Escritura é inspirada por Deus e tem o valor de deixar algum
sábio para a salvação que é pela fé em Cristo, instruindo de tal maneira que torna a pessoa
completa e inteiramente equipada para toda boa obra (10-17).

ESBOÇO
I. TEMPOS DIFÍCEIS SOBREVIRÃO (1-9)
A.

B.

UMA DESCRIÇÃO DESTES TEMPOS DIFÍCEIS (1-5a)
1. Sobrevirão nos últimos dias (1)
2. Haverá tempos difíceis por causa das condições dos homens (2-5a)
a. Egoístas, avarentos
b. Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais,
c. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis
d. Caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem
e. Traidores, atrevidos, enfatuados
f. Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus
g. Tendo forma de piedade, negando-lhe o poder
RAZÕES PARA FUGIR DE PESSOAS DIFÍCEIS ASSIM (5b-9)
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1.
2.

Um aviso para fugir de tais pessoas (5b)
Razões para fazer isso (6-9)
a. Pois estes conseguem cativar pessoas sobrecarregadas de pecados
b. Pois estes são os que aprendem sempre e jamais podem chegar ao
conhecimento da verdade
c. Assim como Janes e Jambres que resistiram a Moisés...
1) Estes resistem à verdade
2) São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé
3) Eles, todavia, não irão avante; porque a sua insensatez será a todos
evidente

II. UMA LEMBRANÇA DO EXEMPLO DE PAULO (10-13)
A.

TIMÓTEO HAVIA SEGUIDO DE PERTO O ENSINO E A VIDA DE PAULO
(10-11)
1. Seu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança
(11)
2. Até suas perseguições e seus sofrimentos em Antioquia, Icônio e Listra (11a)
3. Entretanto, de todos o Senhor o livrou (11b)

B. ESPERE PELA PERSEGUIÇÃO (12-13)
1. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão
perseguidos (12)
2. Os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo
enganados (13)
III. EXORTAÇÃO PARA PERMANECER NAS ESCRITURAS (14-17)
A.

CONTINUE NAS COISAS QUE ELE APRENDEU (14-15)
1. Coisas de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste (14)
2. Especialmente o que ele aprendeu na infância, as sagradas letras (15a)
3. Porque podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus (15b)

B.

A TODA-SUFICIÊNCIA DAS ESCRITURAS (16-17)
1. Toda a Escritura é inspirada por Deus (16a)
2. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na
justiça (16b)
3. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para
toda boa obra (17)

PERGUNTAS DE REVISÃO PARA O CAPÍTULO 3
1) Quais são os pontos principais deste capítulo?
2) Quando os tempos difíceis sobreviriam? (1)
3) Durante esses tempos difíceis, quais três coisas os homens amariam? (2-4)
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4) Que tipo de piedade teriam? (5)
5) Como tais homens conseguiriam seguidores? (6)
6) O que é dito sobre o que aprendem? (7)
7) Esses indivíduos seriam como quais dois homens nos tempos difíceis? (8)
8) O que Timóteo seguia de perto em relação a Paulo? (10-11)
9) O que Paulo disse sobre todos quantos querem viver piedosamente em Cristo
Jesus? (12)
10) O que acontecerá em relação aos homens perversos e impostores? (13)
11) No Que Timóteo devia permanecer? (14)
12) O que ele conhecia desde a infância? (15)
13) Qual era o valor daquelas coisas que ele conhecia desde a infância? (15)
14) Quais duas coisas são citadas sobre toda a Escritura? (16)
15) O que as Escrituras foram desenhadas para produzirem? (17)
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A Segunda Epístola a Timóteo
Capítulo 4
OBJETIVOS EM ESTUDAR ESSE CAPÍTULO
1) Ver a necessidade de ter diligência na pregação da Palavra de Deus
2) Observar a satisfação que Paulo tinha ao olhar para seu serviço a Cristo, o confiança
que possuía conforme olhava para o Dia do Juízo e para o reino celestial

RESUMO
O capítulo final começa com uma ordem pata Timóteo pregar a palavra o tempo inteiro.
Estava chegando a hora em que as pessoas não ouviriam a são doutrina, mas em vez disso
seguiriam professores que lhes diriam o que queriam ouvir. Por isso, Timóteo devia tomar
cuidado, para suportar as aflições que poderia enfrentar e fazer a obra como evangelista
para cumprir seu ministério (1-5).
Sabendo que seu fim estava próximo, Paulo expressa satisfação pessoal, pois ele combateu
o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Ele tinha certeza que havia guardada
para ele uma coroa da justiça que o Senhor dará naquele dia a todos quantos amam a sua
vinda (6-8).
Então, é dito para timóteo ir ter com Paulo depressa. Somente Lucas está com Paulo
enquanto ele escreve, pois o Demas o abandonou e os outros sairiam para irem para outros
lugares. Pedidos são feitos, um relacionado com chamar o Marcos e levar ele junto, seguido
de um aviso sobre Alexandre, o latoeiro. Uma referência é feita a respeito daqueles que
abandonaram Paulo na sua primeira defesa, pelos quais Paulo ora que isso não seja posto
em conta para eles. Durante aquele tempo, o Senhor assistiu Paulo, e ele está confiante de
que o Senhor o livraria de toda obra maligna e o levaria salvo para seu reino celestial (9-18).
Depois Paulo pede que Timóteo repasse saudações aos seu amigos queridos. Referências
rápidas são feitas sobre Erasto e Trófimo, seguido de um apelo para Timóteo ir ter com
Paulo antes do inverno. Finalmente, Paulo manda saudações de vários irmãos e termina
a carta com uma oração de que o Senhor esteja com Timóteo (19-22).

ESBOÇO
I. EXORTAÇÃO PARA PREGAR A PALAVRA (1-5)
A.

UMA RESPONSABILIDADE SOLENE (1-2)
1. Perante Deus e Cristo Jesus (1)
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2.

a. Que há de julgar vivos e mortos
b. Pela sua manifestação e pelo seu reino
Pregue a palavra! (2)
a. Insta, quer seja oportuno, quer não
b. Corrige, repreende, exorta
c. Com toda a longanimidade e doutrina

B.

O MOTIVO DESTA RESPONSABILIDADE (3-4)
1. O tempo está chegando em que as pessoas não suportarão a sã doutrina (3)
a. Segundo as suas próprias cobiças, cercar-se-ão de mestres
b. Como que sentindo coceira nos ouvidos
2. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas (4)

C.

EXORTAÇÕES RELACIONADAS (5)
1. Sê sóbrio em todas as coisas
2. Suporta as aflições
3. Faze o trabalho de um evangelista
4. Cumpre cabalmente o seu ministério

II. EXORTAÇÃO PARA VIR DEPRESSA (6-18)
A.

O TEMPO DE SUA PARTIDA É CHEGADO (6-8)
1. Já sendo oferecido por libação, o tempo da sua partida é chegado (6)
2. Expressões de sua fidelidade (7)
a. Ele combateu o bom combate
b. Ele completou a carreira
c. Ele guardou a fé
3. Sua certeza a respeito do futuro (8)
a. Uma coroa da justiça está guardada para ele
b. A qual será lhe dada pelo Senhor, o reto juiz
1) Dada para ele naquele Dia (do juízo)
2) Dada a todos quantos amam a sua vinda

B.

UM APELO PARA VIR RAPIDAMENTE (9-16)
1. Porque Demas o abandonou, tendo amado o presente século (9-10a)
2. Crescente e Tito saíram, indo para vários outros lugares (10b)
3. Somente Lucas está com ele (11a)
4. Traga Marcos, pois ele é útil para Paulo para o ministério (11b)
5. Tíquico fora mandado para Éfeso (12)
6. Traga a capa e os livros, especialmente os pergaminhos (13)
7. Um aviso contra Alexandre o latoeiro (14-15)
8. Ele foi abandonado na sua primeira defesa, mas ora que isso não será posto
em conta contra eles (16)

C.

A FIDELIDADE AO SENHOR (17-18)
1. O Senhor o assistiu e o revestiu de forças (17)
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a.
2.

Para que, por intermédio dele, a pregação fosse plenamente cumprida e
todos os gentios a ouvissem
b. E ele foi libertado da boca do leão
O Senhor o livrará e o levará salvo (18)
a. Livrará-o de toda obra maligna
b. Levará-lo salvo para o seu reino celestial
– A ele, glória pelos séculos dos séculos!

III. COMENTÁRIOS FINAIS (19-22)
A.

VÁRIAS SAUDAÇÕES E INSTRUÇÕES FINAIS (19-21)
1. Saúda Prisca e Áqüila, e a casa de Onesíforo (19)
2. Erasto ficou em Corinto, Trófimo foi deixado doente em Mileto (20)
3. Timóteo deve apressar-se para ir antes do inverno (21a)
4. Saudações de Êubulo, Prudente, Lino, Cláudia, e os irmãos todos (21b)

B.

BÊNÇÃO (22)
1. O Senhor Jesus Cristo seja com o seu espírito
2. A graça esteja com ele. Amém.

PERGUNTAS DE REVISÃO PARA O CAPÍTULO 4
1) Quais são os pontos principais deste capítulo?
2) Quando Jesus julgará os vivos e os mortos? (1)
3) Como Timóteo devia cumprir a obrigação de pregar a palavra? (2)
4) O que alguns não suportariam? O que fariam em vez disso? (3)
5) A que se recusariam a dar ouvidos? A que se entregariam? (4)
6) Quais são as quatro partes da exortação dada a Timóteo tendo tais coisas em
vista? (5)
7) O que Paulo sabia que estava chegando? (6)
8) Quais três frases Paulo usa para descrever sua vida como um cristão? (7)
9) O que Paulo esperava receber do Senhor? Quem mais receberia a mesma
coisa? (8)
10) O que Paulo pede a Timóteo? (9)
11) Quem havia abandonado Paulo e por que? (10)
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12) Somente quem estava com Paulo quando ele escreveu esta epístola? (11)
13) Por que Paulo queria que Timóteo tomasse Marcos e o levasse com ele? (11)
14) O que mais Paulo queria que Timóteo levasse? (13)
15) Paulo alertou Timóteo a guardar-se de quem? (14-15)
16) O que Paulo desejava para todos aqueles que o abandonaram na sua
primeira defesa? (16)
17) Quem assistiu a Paulo durante sua primeira defesa e o revestiu de forças?
(17)
18) Quais duas coisas Paulo tinha certeza que o Senhor faria por ele? (18)
19) Quem Paulo queria que Timóteo saudasse por ele? (19)
20) Quando Paulo queria que Timóteo fosse ter com ele? (21)
21) Quem mandou saudações a Timóteo por meio de Paulo? (21)
22) O que Paulo pediu em sua oração a favor de Timóteo ao terminar esta carta?
(22)
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