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A Primeira Epístola a Timóteo

Capítulo 1

OBJETIVOS EM ESTUDAR ESTE CAPÍTULO

1) Observar dois tipos diferentes de ensinamento: um que daria lugar para disputas, e outro que
produz o serviço de Deus na fé

2) Considerar o que deve ser a meta de todos os ensinamentos: amor que procede de um
coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia

3) Apreciar o exemplo da conversão de Paulo em como Cristo é longânimo com aqueles que
crêem nele

RESUMO

Paulo começa sua epístola recomendando ao seu “verdadeiro filho na fé” que permanecesse em
Éfeso e ordenar a alguns que não ensinassem outras doutrinas, nem dessem atenção a fábulas e
genealogias que causam disputas em vez de serviço de Deus na fé. A meta de seu mandamento
é o amor que procede de um coração puro, uma consciência boa e fé sem hipocrisia, dos quais
alguns têm se afastado e voltado-se a conversas alheias no seu desejo de serem professores da lei.
Enquanto a lei é boa quando usada corretamente, não foi projetada para a pessoa justa, mas para
aqueles cuja conduta é contrária à “sã doutrina” que está de acordo com o evangelho de Deus, que
foi confiado a Paulo (1-11).

Falando daquilo que foi confiado a Paulo desperta uma expressão de ação de graça e louvor a
Cristo por considerá-lo fiel e habilitá-lo a servir. Sua gratidão aumenta quando lembra do que era
antes de receber a graça e misericórdia do Senhor. Mas Jesus veio ao mundo para salvar
pecadores, dos quais Paulo era o principal, e nele Cristo mostra um exemplo de sua longanimidade
com aqueles que crêem nele para a vida eterna (12-17). 

Paulo então admoesta Timóteo a cumprir suas responsabilidades em guardar as profecias a
respeito dele. A admoestação é “combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa
consciência”. Paulo o lembra de dois homens, Himeneu e Alexandre, que rejeitaram tais coisas.
Como resultado naufragaram na fé e foram entregues por Paulo a Satanás, para que aprendessem
a não mais blasfemarem (18-20).

ESBOÇO

I. INTRODUÇÃO (1-2)

A. O AUTOR (1)
1. Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo (1a)
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2. Pelo mandamento de Deus nosso Salvador e Jesus Cristo nossa esperança (1b)

B. O DESTINATÁRIO (2)
1. Timóteo (2a)
2. O verdadeiro filho na fé de Paulo (2b)

C. SAUDAÇÕES (2c)
1. Graça, misericórdia e paz
2. Da parte de Deus nosso Pai e Jesus Cristo nosso Senhor

II. ENSINANDO A SÃ DOUTRINA (3-11)

A. A ADMOESTAÇÃO DE PAULO PARA TIMÓTEO (3-7)
1. Permanecer em Éfeso e admoestar alguns... (3a)

a. A não ensinar nenhuma outra doutrina (3b)
b. Nem se ocuparem com fábulas e genealogias sem fim (4a)

1) Que promovem discussões (4b)
2) Em vez de serviço de Deus na fé (4c)

2. O propósito da admoestação é... (5a)
a. Amor que procede de um coração puro (5b)
b. Uma consciência boa (5c)
c. Fé sem hipocrisia (5d)

3. Pois alguns se desviaram... (6a)
a. Perdendo-se na conversa frívola (6b)
b. Pretendendo ser mestres da lei (7a)

1) Não compreendendo o que dizem (7b)
2) Nem os assuntos que afirmam (7c)

B. O USO CORRETO DA LEI (8-11)
1. É boa se utilizada de modo legítimo (8)
2. A lei não foi feita para o justo (9a)

a. Mas para todo tipo de pecadores (9b-10a)
b. E qualquer outra coisa que é contrária à sã doutrina (10b)

1) De acordo com o evangelho da glória do Deus bendito (11a)
2) Que foi encarregado a Paulo (11b)

III. AÇÃO DE GRAÇAS PELA GRAÇA E MISERICÓRDIA DO SENHOR (12-17)

A. GRATO A JESUS CRISTO (12-14)
1. Por fortalecê-lo (12a)

a. Porque o considerou fiel (12b)
b. Designando-o para o ministério (12c)

2. Apesar dele ter sido anteriormente... (13a)
a. Um blasfemo (13b)
b. Um perseguidor (13c)
c. Um homem insolente (13d)

...mas ele obteve misericórdia porque fez na ignorância, na incredulidade (13e)
3. A graça do Senhor transbordou, com fé e amor em Cristo Jesus (14)
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B. A MISERICÓRDIA DEMONSTRADA A ELE É UM PADRÃO PARA OUTROS (15-
17)
1. Cristo veio para salvar pecadores, e Paulo era um dos piores (15)
2. Mas foi concedida misericórdia a ele, que Cristo pudesse demonstrar sua

longanimidade com outros que crêem nele para vida eterna (16)
3. Paulo deseja que glória e honra sejam dadas pelos séculos dos séculos... (17c)

a. Ao Rei eterno, imortal, invisível (17a)
b. Ao Deus único (17b)

IV. A RESPONSABILIDADE DE TIMÓTEO (18-20)

A. PARA COMBATER O BOM COMBATE (18)
1. Essa é a responsabilidade que Paulo encarrega ao seu filho Timóteo (18a)
2. Segundo as profecias a respeito dele (18b)

B. PARA MANTER A FÉ E BOA CONSCIÊNCIA (19-20)
1. Que alguns rejeitaram, e a respeito da fé naufragaram (19)
2. Tais como Himeneu e Alexandre (20a)

a. Quem Paulo entregou a Satanás (20b)
b. Para que aprendessem a não blasfemarem (20c)

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) Onde Paulo queria que Timóteo permanecesse? (3)

4) Quais duas coisas ele queria que Timóteo admoestasse alguns a respeito? (3-4)

5) A preocupação de Paulo era que tais ensinamentos causariam discussões em vez
de o quê? (4)

6) Qual era o propósito triplo deste mandamento? (5)

7) Para o que alguns se desviaram? Por que? (6-7)

8) Quando a lei é boa? Para quem a lei não foi feita? (8-9)

9) Quando algo é considerado a “sã doutrina”? (10-11)

10) Por que Paulo deu graças a Cristo Jesus? (12)

11) O que Paulo fora anteriormente? Por que ele obteve a graça? (13)

12) O que é “fiel é a palavra e digna de aceitação”? (15)

13) Como Paulo se enxergava? (15)
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14) Por que foi concedida a Paulo misericórdia e por que Cristo demonstrou a sua
completa longanimidade com ele? (16)

15) A quem Paulo atribui toda a honra e glória? (17)

16) De que dever Paulo encarrega Timóteo? O que requer que ele tenha? (18-19)

17) Quem veio a naufragar em relação à fé? O que Paulo fez em retorno? Por que?
(19-20)


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

