
 

13/SET/2020 

 

 

 

 

ESCOLA BÍBLICA 

DOMINICAL 
Cartas de Paulo a Timóteo (Parte 5/7) 

 

 

Sejam minhas 

testemunhas ... 

até os confins 

da terra 
Quando trabalhamos bem, 

estamos testemunhando de 

Jesus. Houve um tempo em que 

se dizer evangélico, era garantia 

de admiração na sociedade, 

sinônimo de alguém em quem 

se podia confiar. Onde foi que 

erramos? (1Tm 6;1-2) 

Falsos mestres são caracterizados 
por três coisas: orgulho, contenda e 
avareza 
Paulo diz claramente que essas pessoas não 
entendem nada. É uma linguagem forte, mas 
não há meio termo: ou nos humilhamos 
diante da Palavra de Deus ou endurecemos o 
coração e a rejeitamos. Além de ser arrogante 
e ignorante, o falso mestre é alguém que 
promove divisões. Isso surge de um interesse 
doentio por controvérsias. O termo doentio 
está em intenso contraste com a saudável 
doutrina, ensinada por Paulo; esse espírito de 
contenda produz: inveja, brigas, suspeitas 
malignas, e atritos constantes, e caracterizam 
aqueles que têm a mente corrompida, e 
também seus relacionamentos. 

Não basta fugir daquilo que 

não agrada a Deus, virtudes 

precisam ser buscadas 
Como homens e mulheres de Deus, 

assim como Timóteo, devemos fugir 

do amor ao dinheiro e de todos os 

males que com ele vêm, dos desejos 

malignos da juventude e de tudo o que 

é incompatível com a perfeita vontade 

de Deus. Ao invés disso devemos 

buscar a justiça, a piedade, a fé, o 

amor, a perseverança e a mansidão, 

assim estaremos preparados para 

combater o bom combate. 

Divisão do estudo 
1ª Timóteo 6:1-21 
1. Responsabilidades sociais – para com 

os escravos (6:1-2) 

2. Instruções quanto aos falsos mestres 

(6:3:-5) 

3. Quanto aos mais pobres (6: 6-10) 

4. O homem de Deus (6:11-16) 

5. Quanto aos mais ricos (6:17-19) 

6. Apelo final (6:20-21) 

 
 

 

O amor ao dinheiro é a 

raiz de todos os males

 
 

Não estamos proibidos de buscar 

melhores condições de vida, e 

nem devemos concordar com 

injustiças sociais. O ensino de 

Paulo é claro: a cobiça é um mal 

que destrói a própria pessoa, ao 

passo que a simplicidade de vida 

e o contentamento são virtudes 

que nos assemelham a Cristo. 

Segundo ele, as riquezas são um 

meio para que o bem seja feito. 

Contra o materialismo, ele 

estabelece o estilo de vida 

simples. Contra o ascetismo, ele 

estabelece a gratidão por tudo o 

que Deus criou. Contra a cobiça, 

ele estabelece o contentamento 

com o que temos. Contra o 

egoísmo, ele estabelece a 

generosidade como uma 

imitação de Deus. Simplicidade, 

gratidão, contentamento e 

generosidade constituem um 

quadrilátero saudável da vida 

cristã. 

 

 

 

O cristianismo exige 

duas coisas: exige 

que se tenha em 

conta que as coisas 

materiais não têm o 

poder de trazer 

felicidade, e exige a 

concentração nas 

coisas que o homem 

pode levar consigo 

no final, quando 

morrer. 

O cristianismo exija a pobreza. 

Não há nenhuma virtude 

especial em ser pobre. É 

preciso deixar bem claro que a 

Bíblia não diz que o dinheiro 

é a raiz de todos males. O 

amor ao dinheiro é a raiz 

de todos os males. O 

dinheiro em si não é bom nem 

ruim. Tudo depende do uso 

que fazemos ou deixarmos de 

fazer dele. O que Paulo nos 

ensina é que o dinheiro não é 

mau, mas traz consigo grande 

responsabilidade. 

 

  

Perguntas para reflexão 
1. Houve um tempo em que ser cristão evangélico era sinônimo de honestidade e dedicação. Você concorda com essa afirmativa? 

2. Em um tempo de tanta informação, como nos precaver quanto aos falsos mestres e seus ensinos? 

3. É possível ser salvo e ser rico? Como entender as palavras de Jesus em Lucas 18:24-25? 

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

 


