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O que Paulo 

quer dizer com 

dupla honra? 
Que ele fala de remuneração 

adequada parece ser evidente. 

No entanto, outro sentido 

parece ter sido a intenção do 

apóstolo: os presbíteros que 

atuassem bem deveriam 

receber tanto o respeito como 

uma remuneração, ou seja, as 

duas coisas: honra e 

honorários. 

Alguém de pouca idade pode exercer 
liderança eclesiástica? 
Nem sempre uma jovem liderança é recebida 
com alegria pelos mais velhos em uma igreja, 
seja pelo preconceito da pouca idade, seja pela 
inveja de sua posição. O que fazer nesses 
casos? Paulo dá a resposta: seja um exemplo!  
As pessoas não o desprezarão por sua 
juventude se puderem admirar o seu exemplo. 
As críticas são silenciadas de forma 
satisfatória somente pela conduta, e a 
verdadeira autoridade no âmbito espiritual 
não surge meramente de anos que passam, 
mas de uma genuína vida espiritual saudável. 
“Um ministro garante o respeito não 
pelo uso arbitrário da autoridade, mas 
ao se tornar exemplo.” (Charles Barrett) 

Cuide bem de quem já fez 

muito por você 
O homem idoso precisa ser tratado 

com a deferência devida a um pai. As 

mulheres idosas devem ser 

consideradas com o respeito e afeição 

que uma mãe tem direito. As 

recomendações são feitas a Timóteo, 

mas nós também devemos aplicá-las. 

Primeiro, porque é a vontade de Deus 

e, depois, porque quem hoje cuida, 

amanhã será cuidado. Demonstre 

amor e carinho por aqueles que 

acumulam mais experiências de vida.  

Divisão do estudo 
1ª Timóteo 4:11 – 5:25 
1. O ensino verdadeiro e o papel de 

Timóteo (4:11-16) 

2. Responsabilidades sociais – para com 

os idosos (5:1-2) 

3. Para com as viúvas (5:3:-16) 

4. Para com os presbíteros da igreja (5: 

17-25) 

 
 

 

Não negligencie o dom 

que foi dado a você!

 
 

Seja através de nossas vidas, seja 

através do ministério, líderes 

cristãos devem mostrar não 

apenas o que são, mas também o 

que eles estão se tornando, 

dando evidências de que estão 

crescendo na maturidade em 

Cristo, de maneira dinâmica e 

progressiva. Esta era a intenção 

de Paulo: lembrar a Timóteo que 

ele era uma pessoa escolhida e 

capacitada por Deus para 

realizar uma tarefa especial. 

Ainda que não tenhamos o exato 

conhecimento deste dom, 

sabemos que certamente essa 

graça era necessária, já que 

Timóteo era um rapaz tímido e 

estava enfrentando uma situação 

particularmente difícil em Éfeso. 

Deus sempre nos prepara e nos 

dá os equipamentos que 

precisamos para que o seu 

propósito seja realizado. Nós só 

precisamos obedecer. 

 

 

 

Um dom é uma 

habilidade 

especial, concedida 

por Deus para seu 

usado em sua 

igreja, de modo que 

o nome do Senhor 

seja glorificado e 

pessoas sejam 

abençoadas. 

Timóteo tinha um dom, assim 

como eu e você também. O 

dom que recebemos é sempre 

concedido em benefício da 

igreja, para o aperfeiçoamento 

dos santos e edificação da 

Igreja, como o próprio Paulo 

explica em Efésios 4:12. Deus 

nos dá o dom, mas nós 

precisamos desenvolvê-lo e 

isso vai exigir que sejamos 

diligentes, ou seja, que nos 

dediquemos intencionalmente 

a isso. Esse esforço 

concentrado vai resultar num 

progresso evidente. 

 

  

Perguntas para reflexão 
1. Você sabe qual o seu dom? Como você tem exercitado seu dom neste tempo de pandemia? 

2. É pecado fazer acusação contra os líderes da igreja? Como devemos agir nesses casos? 

3. Leia novamente 1 Tm 5: 17-25 e veja se você consegue identificar as 5 virtudes dos líderes cristãos citadas por Paulo neste texto. 

4. O que mais lhe chamou atenção no estudo deste capítulo? 

 

Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos 

de dupla honra, especialmente aqueles cujo 

trabalho é a pregação e o ensino. 1 Timóteo 5:17 


