
PERGUNTAS DE REVISÃO SOBRE A INTRODUÇÃO

1) Onde é o primeiro lugar que lemos sobre Timóteo?
- Atos 16:1-3

2) Qual era o nome de sua avó e de sua mãe? (2 Timóteo 1:5)
- Lóide (avó) e Eunice (mãe)

3) Como Paulo via Timóteo afetivamente? (1:2)
- Como seu amado filho

4) Qual é o consenso geral para o lugar e o tempo que Paulo escreveu esta
epístola?
- Aproximadamente 66-67 d.C., em Roma pouco antes de sua morte

5) Quais era as circunstâncias de Paulo em Roma? (4:6,10-11)
- Aproximava-se a hora de sua morte
- Abandonado por Demas, outros se foram, somente Lucas estava com ele

6) Quais dois propósitos Paulo tinha em escrever esta epístola?
- Para pedir que Timóteo fosse ter com ele rapidamente
- Para exortar Timóteo no seu serviço como evangelista

7) Qual é o tema desta epístola, como sugerido no material de introdução?
- Cumpre seu Ministério!

8) Qual é o versículo chave?
- 2 Timóteo 4:5

9) De acordo com o esboço proposto acima, quais são os pontos principais desta
epístola?
- Exortações para serviço firme
- Exortações para a sã doutrina
- Exortações para ir rapidamente

PERGUNTAS DE REVISÃO PARA O CAPÍTULO 1

1) Quais são os pontos principais deste capítulo?
- Introdução (1-5)
- Exortações ao zelo e à coragem (6-12)
- Exortações para a firmeza e lealdade (13-18)

2) Como Paulo descreve Timóteo na sua saudação? (2)
- Meu amado filho 

3) Como Paulo serviu a Deus? (3)



- Com a consciência pura, assim como seus antepassados

4) De quais duas coisas Paulo se lembrou quando pensou sobre Timóteo? (4-5)
- Suas lágrimas
- A sua fé sem fingimento

5) Quais duas mulheres tinham aquela fé sem fingimento antes de Timóteo? (5)
- Sua avó Lóide e sua mãe Eunice

6) O que Paulo admoestou Timóteo a reavivar? (6)
- O dom de Deus que estava nele pela imposição das mãos de Paulo

7) O que Deus havia dado a Paulo e Timóteo? (7)
- Não espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação

8) De quais duas coisas Paulo não queria que Timóteo se envergonhasse? (8)
- Do testemunho de nosso Senhor
- De Paulo seu encarcerado

9) Como Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação? (10)
- Não segundo nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça

10) O que foi manifestada pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus?
(10-11)
- A determinação e a graça de Deus que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos
eternos

11) Quais duas coisas Jesus fez de acordo com o versículo 10?
- Destruiu a morte
- Trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o evangelho

12) A quais três funções Paulo foi designado em relação ao evangelho? (11)
- Pregador, apóstolo e mestre

13) Apesar de Paulo ter sofrido, por que ele não se envergonhou? (12)
- Ele sabia que quem tinha crido
- Ele estava certo de que ele é poderoso para guardar o seu depósito até aquele Dia

14) O que timóteo devia manter? (13)
- O padrão das palavras sãs que ouviu de Paulo

15) Como ele podia guardar o bom depósito? (14)
- Mediante o espírito que habita nele

16) Quem havia abandonado Paulo? (15)
- Todos os da Ásia
- Incluindo Fígelo e Hermógenes



17) Quais quatro coisas boas são ditas sobre Onesíforo? (16-18)
- Ele, muitas vezes, deu ânimo a Paulo
- Ele não se envergonhou das algemas de Paulo
- Chegando em Roma, ele procurou Paulo solicitamente até o encontrar
- Ele também prestou serviços a Paulo em Éfeso
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1) Quais são os pontos principais deste capítulo?
- Exortação para transmitir a verdade a outros (1-2)
- Exortação para suportar as dificuldades (3-13)
- Exortação para apresentar-se aprovado como obreiro do Senhor (14-26)

2) No que Paulo queria que Timóteo se fortalecesse? (1)
- Na graça que está em Cristo Jesus

3) O que Paulo queria que Timóteo fizesse com as coisas que havia lhe
ensinado? (2)
- Transmitisse a homens fiéis para instruírem a outros

4) Quais três ilustrações Paulo usa para encorajar Timóteo a suportar as
dificuldade e trabalhar muito? (3-6)
- De um soldado, de um atleta e de um lavrador

5) O que Paulo queria que Timóteo lembrasse? (8)
- Que Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos

6) O que Paulo sofreu por causa do evangelho? Prejudicou o evangelho? (9)
- Sofreu até algemas como malfeitor; não

7) Por que Paulo estava disposto a suportar tudo? (10)
- Por causa dos eleitos, para que também eles obtivessem a salvação que está em
Cristo Jesus com eterna glória

8) Que encorajamento é dado pela “fiel palavra”? (11,12a)
- Se morrermos com Cristo, também viveremos com ele
- Se perseveramos, também com ele reinaremos

9) Qual aviso é dado pela “fiel palavra”? (12b)
- Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará

10) Qual testemunho Timóteo devia dar aos outros?  (14)
- Que evitassem contendas de palavras que para nada aproveitam

11) O que Timóteo devia fazer? (15)
- Apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar,
que maneja bem a palavra da verdade



12) O que ele devia evitar? Por que? (16)
- Os falatórios inúteis e profanos; pois os que deles usam passarão a impiedade ainda
maior

13) Quais dois indivíduos eram culpados de espalhar tais coisas? (17)
- Himeneu e Fileto

14) O que eles ensinavam? Qual era o efeito de seus ensinamentos? (18)
- Que a ressurreição já se realizou
- Perverteu a fé a alguns

15) Qual é o “selo” do fundamento firme de Deus? (19)
- “O Senhor conhece os que lhe pertencem”
- “Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor”

16) Como um “utensílio de honra será? (21)
- Santificado e útil para seu possuidor
- Preparado para toda boa obra

17) Do que Timóteo devia fugir? O que ele devia seguir? (22)
- Fugir das paixões da mocidade
- Seguir a justiça, a fé, o amor e a paz

18) O que ele devia repelir? Por que? (23)
- As questões insensatas e absurdas
- Elas só engendram contendas

19) Liste descrições de atitudes e procedimento de um verdadeiro servo do
Senhor. (24-25a)
-  Não viva a contender
- Seja brando para com todos
-Apto para instruir
- Paciente
- Com mansidão discipline os que se opõem

20) Por que um servo do Senhor deve ser assim como aqueles que se opõem?
(25b-26)
- Talvez Deus lhes conceda o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade
- Talvez torne à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos
por ele para cumprirem a sua vontade
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1) Quais são os pontos principais deste capítulo?
- Tempos difíceis sobrevirão (1-9)
- Uma lembrança do exemplo de Paulo (10-13)
- Exortação para permanecer nas Escrituras (14-17)



2) Quando os tempos difíceis sobreviriam? (1)
- Nos últimos dias

3) Durante esses tempos difíceis, quais três coisas os homens amariam? (2-4)
- A si mesmos, ao dinheiro e ao prazer

4) Que tipo de piedade teriam? (5)
- Apenas uma forma de piedade, negando-lhe o poder

5) Como tais homens conseguiriam seguidores? (6)
- Cativando mulherinhas conduzidas de várias paixões

6) O que é dito sobre o que aprendem? (7)
- Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade

7) Esses indivíduos seriam como quais dois homens nos tempos difíceis? (8)
- Janes e Jambres, que resistiram a Moisés

8) O que Timóteo seguia de perto em relação a Paulo? (10-11)
- Seu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança,
perseguições e sofrimentos

9) O que Paulo disse sobre todos quantos querem viver piedosamente em Cristo
Jesus? (12)
- Eles serão perseguidos

10) O que acontecerá em relação aos homens perversos e impostores? (13)
- Irão de mal a pior, enganando e sendo enganados

11) No Que Timóteo devia permanecer? (14)
- Naquilo que aprendeste e de que foste inteirado

12) O que ele conhecia desde a infância? (15)
- As sagradas letras (isto é, o Velho Testamento)

13) Qual era o valor daquelas coisas que ele conhecia desde a infância? (15)
- Podia torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus

14) Quais duas coisas são citadas sobre toda a Escritura? (16)
- É inspirada por Deus
- É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça

15) O que as Escrituras foram desenhadas para produzirem? (17)
- O homem de Deus que é perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra



PERGUNTAS DE REVISÃO PARA O CAPÍTULO 4

1) Quais são os pontos principais deste capítulo?
- Exortação para pregar a palavra (1-5)
- Exortação para vir depressa (6-18)
- Comentários finais (19-22)

2) Quando Jesus julgará os vivos e os mortos? (1)
- Pela sua manifestação e pelo seu reino

3) Como Timóteo devia cumprir a obrigação de pregar a palavra? (2)
- Insta, quer seja oportuno, quer não
- Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina

4) O que alguns não suportariam? O que fariam em vez disso? (3)
- A sã doutrina
- Cercar-se-iam de mestres segundo as suas próprias cobiças

5) A que se recusariam a dar ouvidos? A que se entregariam? (4)
- A verdade; fábulas

6) Quais são as quatro partes da exortação dada a Timóteo tendo tais coisas em
vista? (5)
- Sê sóbrio em todas as coisas - Faze o trabalho de um evangelista
- Suporta as aflições - Cumpre cabalmente o seu ministério

7) O que Paulo sabia que estava chegando? (6)
- O tempo da sua partida

8) Quais três frases Paulo usa para descrever sua vida como um cristão? (7)
- Combati o bom combate
- Completei a carreira
- Guardei a fé

9) O que Paulo esperava receber do Senhor? Quem mais receberia a mesma
coisa? (8)
- A coroa da justiça
- Todos quantos amam a sua vinda

10) O que Paulo pede a Timóteo? (9)
- Que fosse ter com ele depressa

11) Quem havia abandonado Paulo e por que? (10)
- Demas, porque ele amou o presente século

12) Somente quem estava com Paulo quando ele escreveu esta epístola? (11)
- Lucas



13) Por que Paulo queria que Timóteo tomasse Marcos e o levasse com ele? (11)
- Porque ele era útil para Paulo para o ministério

14) O que mais Paulo queria que Timóteo levasse? (13)
- Uma capa que ele deixou em Trôade, e alguns livros e pergaminhos

15) Paulo alertou Timóteo a guardar-se de quem? (14-15)
- Alexandre, o latoeiro

16) O que Paulo desejava para todos aqueles que o abandonaram na sua
primeira defesa? (16)
- Que isto não lhes fosse posto em conta

17) Quem assistiu a Paulo durante sua primeira defesa e o revestiu de forças?
(17)
- O Senhor

18) Quais duas coisas Paulo tinha certeza que o Senhor faria por ele? (18)
- Livraria o de toda obra maligna
- Levaria-o salvo para o seu reino celestial

19) Quem Paulo queria que Timóteo saudasse por ele? (19)
- Prisca e Áqüila, e a casa de Onesíforo

20) Quando Paulo queria que Timóteo fosse ter com ele? (21)
- Antes do inverno

21) Quem mandou saudações a Timóteo por meio de Paulo? (21)
- Êubulo, Prudente, Lino, Cláudia, e os irmãos todos

22) O que Paulo pediu em sua oração a favor de Timóteo ao terminar esta carta?
(22)
- O Senhor Jesus Cristo seja com seu espírito
- A graça seja convosco
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