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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. Aquelas coisas que ouviu de Paulo através de muitas testemunhas (2a)
2. 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. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor (19b)

B. 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)
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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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