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Atenção, pais! 

Influenciem 

seus filhos 
Ninguém pode herdar a fé de 

seus pais, do mesmo modo 

como herda traços de 

personalidade, mas uma 

criança pode ser conduzida à fé 

pelo ensino, pelo exemplo e 

pelas orações de seus pais. Pais, 

não se esqueçam disso. 

Como deve ser o ministro ou obreiro 
cristão em seu trabalho de ensinar e 
transmitir a fé? 
A recomendação de Paulo é que Timóteo deve 
ser como um obreiro, ou operário, que não 
tem do que se envergonhar. A obra executada 
pelo obreiro cristão é o ensino, e seu 
instrumento de trabalho é a palavra da 
verdade, ou o bom depósito, que deve ser 
muito bem manejada. O retrato na mente de 
Paulo pode ter sido o de um pedreiro 
buscando a simetria perfeita no seu trabalho, 
o que justifica esse apelo à exegese correta e 
equilibrada das Escrituras Sagradas. Essa é a 
única resposta às conversas vazias e maldosas 
condenadas aqui, e é o único corretivo contra 
as heresias a que essas conversas conduzem. 

Vasos de ouro e prata ou 

vasos de madeira e barro? 
Toda casa é normalmente equipada 

com vasilhas de diferentes tipos. Umas 

são mais chiques, mais bonitas, 

usados em ocasiões especiais, 

enquanto outros são mais comuns. 

Essa escolha cabe a cada um de nós. 

Para que sejamos vasos de honra, 

úteis para o Senhor e preparados para 

toda boa obra, a condição é estarmos 

limpos.  Pureza, pureza de doutrina e 

pureza de vida, é a condição essencial 

para ser útil a Cristo. 

Divisão do estudo 
2ª Timóteo 1 e 2 
1. Reacender o dom (1.3-7) 

2. Compartilhar no sofrimento (1.8-14) 

3. Prestar atenção em exemplos, bons e 

maus (1.15-18) 

4. O chamado à perseverança (2.1-13) 

5. O chamado à concentração no que é 

essencial (2.14-26) 

 
 

 

Timóteo, suporte comigo 

os meus sofrimentos 

 
 

São conhecidos ainda por sua 

dedicação exclusiva ao serviço 

público militar e por sua lealdade e 

compromisso, devoção que deve 

ser imitada por aqueles que 

chamam Jesus Cristo de Senhor. 

Os atletas são pessoas 

disciplinadas, dispostos a seguir 

rígidas rotinas de exercícios e 

alimentação em busca dos 

melhores resultados nas 

competições. E finalmente os 

agricultores, que conhecem a terra, 

as sementes e o clima. São 

diligentes e dedicam suas vidas a 

suas lavouras. Quando leio este 

texto, logo me vem à mente o 

exemplo de alguém rapidamente 

mencionado no VT. Hananias, 

comandante da fortaleza, indicado 

por Neemias para governar 

Jerusalém depois da construção do 

muro, porque era integro e temia a 

Deus mais do que a maioria dos 

homens. (Ne 7:2) Que grande 

inspiração a nós. 

 

 

 

O apóstolo Paulo 

gostava de fazer 

comparações para 

que suas palavras 
fossem bem 

compreendidas. Nesta 

carta ele usa os 

soldados, os atletas e 

os agricultores para 

ilustrar como devem 

ser os que se engajam 

no serviço cristão 

O evangelho deveria continuar a 

ser pregado e ensinado. Para 

isso, Timóteo deveria buscar 

homens fieis que fossem capazes 

de fazê-lo. Esses homens em 

especial, e todos os cristãos em 

geral, devem estar prontos para 

seguir padrões desafiadores. 

Como exemplo, ele cita os 

soldados, os atletas e os 

agricultores. Soldados são 

conhecidos pelo rigor dos 

treinamentos que nos preparam 

para o árduo serviço, sob 

condições que a maioria das 

pessoas   jamais   se   sujeitaria. 

 

  

Perguntas para reflexão 
1. Por que Paulo fez questão de mencionar a mãe e a avó de Timóteo em sua carta? Que aplicação podemos fazer disso? 

2. “Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel.” (2:13) Esses versos não são contraditórios? Explique.  

3. Paulo não está se acovardando quando diz que devemos evitar controvérsias ... corrigir com mansidão? Justifique sua resposta. 

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

 

“Procure apresentar-se a Deus 
aprovado, como obreiro que não 
tem do que se envergonhar e 
que maneja corretamente a 
palavra da verdade.” 
2 Timóteo 2:15 


