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A Primeira Epístola a Timóteo
Capítulo 3

OBJETIVOS EM ESTUDAR ESTE CAPÍTULO

1) Examinar as qualificações necessárias para bispos e diáconos

2) Apreciar a visão nobre que Paulo tem da igreja

RESUMO

Neste capítulo encontramos as qualificações necessárias para aqueles que serviriam como bispos
na congregação local (1-7). Uma lista parecida é inclusa para aqueles que seriam diáconos (8-13).

Paulo então explica o propósito de escrever esta epístola. Apesar de ir em breve para lá, ele escreve
para que Timóteo esteja bem instruído sobre como se conduzir na casa de Deus, que é a igreja,
coluna e baluarte da verdade (14-15). A menção “da verdade” sugere a soma ao “mistério da
piedade” que pertence à vinda de Cristo ao mundo (16).

ESBOÇO

I. AS QUALIFICAÇÕES DOS BISPOS (1-7)

A. A NATUREZA DO TRABALHO (1)
1. É uma posição (1a)
2. É uma excelente obra para um homem almejar (1b)

B. O QUE UM BISPO TEM QUE SER (2-7)
1. Qualificações positivas

a. Irrepreensível (2a)
b. O esposo de uma só mulher (2b)
c. Temperante (2c)
d. Sóbrio (2d)
e. Modesto (2e)
f. Hospitaleiro (2f)
g. Apto para ensinar (2g)
h. Cordato (3d)
i. Alguém que governe bem a própria casa (4a)

1) Criando seus filhos sob disciplina, com todo o respeito (4b)
2) Pois, se ele não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja? (5)

j. Um bom testemunho dos de fora (7a)
1) A fim de não cair no opróbrio (7b)
2) E no laço do diabo (7c)

2. Qualificações negativas
a. Não dado ao vinho (3a)
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b. Não violento (3b)
c. Inimigo de contendas (3e)
d. Não avarento (3f)
e. Não seja neófito (6a)

1) Para não suceder que se ensoberbeça (6b)
2) E incorra na condenação do diabo (6c)

II. AS QUALIFICAÇÕES DOS DIÁCONOS (8-13)

A. O QUE UM DIÁCONO TEM QUE SER (8-12)
1. Qualificações positivas

a. Respeitáveis (8a)
b. De uma só palavra (8b)
c. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa (9)
d. Experimentados (10a)
e. Se mostrem irrepreensíveis (10b)
f. O marido de uma só mulher (12a)
g. Governe bem seus filhos e a própria casa (12b)

2. Qualificações negativas
a. Não inclinados a muito vinho (8c)
b. Não cobiçosos de sórdida ganância (8d)

3. Sua esposas
a. Respeitáveis (11a)
b. Não maldizentes (11b)
c. Temperantes (11c)
d. Fiéis em tudo (11d)

B. A HONRA DE SEU TRABALHO (13)
1. Aqueles que servem bem alcançarão a justa preeminência (13a)
2. Também muita intrepidez na fé em Cristo Jesus (13b)

III. O PROPÓSITO DE PAULO EM ESCREVER (14-16)

A. O POR QUE PAULO ESTA ESCREVENDO ESTA EPÍSTOLA (14-15)
1. Ele espera ir em breve, mas escreve para caso ele se demore (14-15a)
2. Para que Timóteo possa saber como se conduzir na casa de Deus (15b)

a. Que é a igreja do Deus vivo (15c)
b. Que é coluna e baluarte da verdade (15d)

B. O MISTÉRIO DA PIEDADE (16)
1. Sem controvérsia, é grande (16a)
2. Resumindo, os principais elementos são esses: Deus foi...

a. Manifestado na carne (16b)
b. Justificado em espírito (16c)
c. Contemplado por anjos (16d)
d. Pregado entre os gentios (16e)
e. Crido no mundo (16f)
f. Recebido na glória (16g)
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PERGUNTAS DE REVISÃO PARA O CAPÍTULO 3

1) Quais são os pontos principais deste capítulo?

2) Como Paulo descreve a posição de um bispo? (1)

3) Quais são as qualificações positivas exigidas para um bispo? (2-7)

4) Quais são as qualificações negativas exigidas para um bispo? (2-7)

5) Quais são as qualificações positivas exigidas para um diácono? (8-12)

6) Quais são as qualificações negativas exigidas para um diácono? (8-12)

7) Quais são as qualificações para as esposas de diáconos? (11)

8) O que é dito sobre os diáconos que servem bem? (13)

9) Por que Paulo escreveu esta epístola? (14-15)

10) O que Paulo chama de casa de Deus? (15)

11) Quais são os fatos básicos do mistério da piedade? (16)
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