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A Primeira Epístola a Timóteo
Capítulo 5

OBJETIVOS EM ESTUDAR ESTE CAPÍTULO

1) Apreciar as responsabilidades que temos com nossas famílias, principalmente as viúvas

2) Considerar sob quais circunstâncias as viúvas podem ser “inscritas”

3) Observar a distinção entre o trabalho da igreja e a responsabilidade de cristãos individuais

4) Rever nossas responsabilidades para com aqueles que servem como presbíteros

RESUMO

Este capítulo contém as instruções de Paulo para Timóteo a respeito de vários membros da
congregação. Ele começa com os membros em geral, aconselhando Timóteo a considerá-los
como família, e exortá-los de acordo (1-2). Uma grande parte então é devotada aos cuidados das
viúvas, nos quais algumas podem ser “inscritas”. À que esta frase se refere é incerto, mas pode
incluir  o sustento da congregação por bastante tempo. Apenas aquelas que são verdadeiras viúvas
(como foi definido no versículo 5) e que têm certas qualificações (citadas nos versículos 9-10)
devem ser honradas de tal maneira. Viúvas mais jovens devem casar de novo e ter filhos, enquanto
viúvas com filhos e netos devem ser sustentadas pela sua própria família em vez de ser um peso
para a igreja (3-16).

Depois vários comentários são feitos a respeito dos anciões (não apenas cristãos mais velhos, mas
aqueles que servem como presbíteros). Presbíteros que governam bem são dignos de sustento
financeiro, principalmente se estão trabalhando na palavra e no ensino. Acusações contra um
presbítero não devem ser levadas em consideração a não ser que tenha duas ou três testemunhas.
Aqueles presbíteros que tiverem pecando precisam ser repreendidos publicamente para que os
demais temam (17-20).

Paulo então dá uma responsabilidade solene a Timóteo de estar livre da parcialidade conforme
cumpre seus deveres. Ele também deveria ser cauteloso sobre quem ele elogiasse, tomando
cuidado para conservar-se puro dos pecados dos outros. Esse capítulo é concluído com conselho
para o tratamento do estômago de Timóteo e de suas freqüentes enfermidades, e um lembrete de
que tanto pecados quanto boas obras uma hora ou outra se tornarão evidentes (21-25).

ESBOÇO

I. INSTRUÇÕES A RESPEITO DOS MEMBROS (1-20)

A. EXORTANDO OS MEMBROS (1-2)
1. Homens mais velhos como pais, e homens mais novos como irmãos (1)
2. Mulheres mais velhas como mães, e mulheres mais novas como irmãs, com toda a

pureza (2)
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B. HONRANDO AS VIÚVAS (3-16)
1. Honra aquelas que são verdadeiramente viúvas (3)
2. Viúvas com filhos ou netos devem ser cuidadas pelos mesmos (4)

a. Que eles aprendam a exercer piedade e recompensar seus pais
b. Isso é bom e aceitável diante de Deus

3. Contrastes entre aquela que é verdadeiramente uma viúva e aquela que não é (5-6)
a. Uma viúva verdadeiramente viúva (5)

1) Alguém que não tem amparo (5a)
2) Alguém que espera no Senhor (5b)
3) Alguém que persevera em súplicas e orações, noite e  dia (5c)

b. A que se entrega aos prazeres, mesma viva, está morta (6)
4. Prescreve estas coisas para que as pessoas sejam irrepreensíveis (7)
5. Alguém que não cuida dos seus, principalmente dos da própria casa...(8)

a. Tem negado a fé
b. É pior do que o descrente

6. A respeito da igreja sustentar as viúvas (9-16)
a. Qualificações para aquelas que podem ser inscritas (9-10)

1) Que não tenha menos de sessenta anos de idade
2) Esposa de um só marido
3) Recomendada pelo testemunho de boas obras
4) Tenha criado filhos
5) Tenha exercitado hospitalidade
6) Tenha lavado os pés aos santos
7) Tenha socorrido a atribulados
8) Se viveu na prática zelosa de toda boa obra

b. Razões para rejeitar as viúvas mais novas (11-13)
1) Quando se tornam levianas contra cristo, querem casar-se
2) Tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso
3) Aprendem a viver ociosas, andando de casa em casa como tagarelas e

intrigantes, falando o que não devem
c. Conselho para viúvas mais novas (14-15)

1) Casar, ter filhos e ser boas donas de casa
2) Não dar ao adversário ocasião favorável de maledicência
3) Pois algumas já se desviaram, seguindo Satanás

d. Aquelas viúvas com filhos crentes (16)
1) Os filhos devem socorrê-las
2) Não sobrecarrega a igreja para que esta possa socorrer as que são

verdadeiramente viúvas

C. TRATAMENTO DOS PRESBÍTEROS (17-20)
1. Aqueles que presidem bem (17-18)

a. São considerados merecedores de dobrados honorários
b. Especialmente aqueles que se afadigam na palavra e no ensino
c. Base nas Escrituras para sustentar presbíteros :

1) “Não atarás a boca ao boi quando debulha”
2) “Porque digno é o trabalhador do seu salário”

2. Aqueles que não presidem bem (19-20)
a. Não aceites denúncia contra um presbítero, senão sob o depoimento de duas ou

três testemunhas (19)
b. Presbíteros que vivem no pecado (20)
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1) Devem ser repreendidos na presença de todos
2) Para que os demais temam

II. MAIS INSTRUÇÕES RELACIONADAS A TIMÓTEO (21-25)

A. A RESPONSABILIDADE DADA POR PAULO (21)
1. Dada perante Deus, o Senhor Jesus Cristo e os anjos eleitos
2. Guardar este conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade

B. AVISOS CONTRA RECOMENDAÇÕES PRECIPITADAS (22)
1. Não imponhas as mãos em ninguém precipitadamente
2. Não te tornes cúmplice de pecados de outros
3. Conserva-te a ti mesmo puro

C. CONSELHO PARA ALIVIAR SEUS PROBLEMAS DE ESTÔMAGO (23)
1. Não continues a beber somente água
2. Usa um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas freqüentes

enfermidades

D. LEMBRETE A RESPEITO DO PECADO E DAS BOAS OBRAS (24-25)
1. Alguns pecados são notórios, outros só descobriremos após o julgamento (24)
2. O mesmo é verdade a respeito das boas obras (25)

PERGUNTAS DE REVISÃO PARA O CAPÍTULO 5

1) Quais são os pontos principais para este capítulo?

2) Como Timóteo devia exortar os membros da congregação? (1-2)

3) Por que as viúvas que tenham filhos ou netos devem ser cuidadas pelos mesmos?
(4)

4) Quem é uma viúva verdadeira? (5)

5) O que é dito sobre alguém que não cuida de sua própria família? (8)

6) Cite as qualificações para uma viúva ser “inscrita” (9-10)

7) O que as viúvas mais novas devem fazer? Por que? (14)

8) Quais dois grupos de viúvas NÃO devem ser “inscritas”? (14,16)

9) Como os presbíteros que presidem bem devem ser considerados, especialmente
se se afadigam na palavra e no ensino? (17)
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10) Que base Paulo dá pra recompensar os presbíteros? (18)

11) O que é necessário para receber uma denúncia contra um presbítero? (19)

12) O que deve ser feito com os presbíteros que estão pecando? (20)

13) Que responsabilidade solene foi dada a Timóteo perante Deus, o Senhor e os
anjos eleitos? (21)

14) Quais palavras de conselho Paulo dá a Timóteo? (22)

15) Que conselho Paulo dá a Timóteo sobre seus problemas de estômago? (23)

16) O que é verdadeiro em relação tanto ao pecado quanto às boas obras? (24-25)
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