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Tempos 

difíceis virão 
Paulo quer enfatizar é que a 

oposição à verdade não é uma 

situação passageira, mas uma 

característica permanente da 

presente era, ou dos últimos 

dias como ele diz, uma 

expressão que faz referência ao 

tempo entre a ressurreição e 

segunda vinda de Jesus. 

Para quem você abre a 
porta de sua casa? 
Paulo nos alertou ao longo do estudo que, nos 
últimos dias, os homens serão: egoístas, 
avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, 
desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem 
amor pela família, irreconciliáveis, 
caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, 
inimigos do bem, traidores, precipitados, 
soberbos, mais amantes dos prazeres do que 
amigos de Deus. Chamou minha atenção a 
informação de que essas pessoas serão 
aparentemente piedosas, ou seja, religiosas. 
Existem muitas seitas espalhando suas mentiras 
de porta em porta, dentre as quais destaco os 
Mórmons e as Testemunhas de Jeová, que entre 
outras heresias, negam a divindade de Jesus. 
Para essas pessoas, não abra a porta de sua casa. 

Como andam suas convicções? 
Nesses tempos de pandemia e 

isolamento social, mais do que nunca, 

parece que estamos expostos a muitas 

doutrinas e ensinamentos que nem 

sempre estão de acordo com a verdade. 

Sendo assim, o alerta de Paulo a 

Timóteo deve valer para nós: 

mantenha-se firme a suas convicções. 

Mas é importante saber onde estão 

firmadas suas convicções. Segundo 

Paulo, elas devem ser fruto do ensino de 

pessoas confiáveis e devem estar 

firmadas nas Escrituras. Lembre-se que 

enganoso é o coração. Não confie no seu 

próprio entendimento. 

Divisão do estudo 
2ª Timóteo 3 e 4 

1. A corrupção dos últimos dias (3.1-9) 

2. A proteção do cristão: perseverança na 

sã doutrina (3.10-17) 

3. Uma exortação solene (4.1-5) 

4. Perspectivas de Paulo (4.6-8) 

5. Recomendações pessoais (4.9-18) 

6. Saudações finais (4.19-22) 

 
 

 

A Bíblia: Uma carta de amor de 

Deus para a humanidade 

 

Mais de quarenta autores 

diferentes, ao longo de 1.500 anos 

de história, foram influenciados 

por Deus para explicar o plano da 

salvação. A bíblia não é um livro de 

ciências ou um livro de histórias, 

mas um livro sobre o amor de Deus 

pelos homens, e é centrada em 

Jesus Cristo. O Antigo Testamento 

prenuncia e prefigura Cristo de 

muitas e diferentes maneiras; os 

evangelhos contam a história do 

seu nascimento, da sua vida, das 

suas palavras e obras, da sua morte 

e ressurreição.  Atos descreve o que 

ele continuou fazendo e ensinando 

através dos apóstolos que 

escolhera, as epístolas expõem a 

ilimitada glória da pessoa e da obra 

de Cristo, aplicando-a à vida do 

cristão e da Igreja; o Apocalipse, 

por sua vez, descreve Cristo agora 

no trono de Deus, prestes a vir para 

consumar a sua salvação e o seu 

julgamento.  

 

 

 

Toda a Escritura é 

inspirada por Deus 

e útil para o ensino, 

para a repreensão, 

para a correção e 

para a instrução na 

justiça, para que o 

homem de Deus seja 

apto e plenamente 

preparado para 

toda boa obra. 

(2Tm3:16-17) 

As Escrituras são a fonte de 

toda a inteligência espiritual e 

conduzem à salvação quando 

Cristo Jesus é recebido 

mediante a fé. Duas verdades 

fundamentais a respeito das 

Escrituras são afirmadas aqui. 

A primeira, concerne à sua 

origem (de onde ela provém) e 

a segunda, ao seu propósito (o 

que ela pretende). Homens 

dirigidos por Deus foram 

usados para que este manual 

da salvação chegasse até nós.  

 

  

Perguntas para reflexão 
1. Como podemos fugir da maldade dos últimos dias? É uma recomendação para vivermos em comunidades isoladas entre irmãos?  

2. Por que muitas pessoas rejeitam a Palavra de Deus e acreditam em mitos, fábulas e outras invenções? Como podemos ajudá-las?  

3. O que devemos fazer quando formos abordados por pessoas que vendem literaturas e oferecem estudos, que só parecem ser bíblicos? 

4. O que mais lhe chamou atenção no estudo destes capítulos? 

 


