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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