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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. 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

B. RAZÕES PARA FUGIR DE PESSOAS DIFÍCEIS ASSIM (5b-9)
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1. Um aviso para fugir de tais pessoas (5b)
2. 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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