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1 TIMÓTEO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                    

Autor: Paulo. 

Data: Aproximadamente entre 62-65. 

Momento histórico de Roma: 

• Paulo ganha a sua liberdade da prisão domiciliar como esperava. (Atos 28.30; Filipenses 

2.24) 

• Forte perseguição aos cristãos por parte do imperador Nero.  

• Incêndio de Roma em 64 – Nero põe a culpa nos cristãos.  

“uma grande multidão foi condenada não apenas pelo crime de incêndio, mas por ódio contra 

a raça humana. E, em suas mortes, eles foram feitos objetos de esporte, pois foram amarrados 

nos esconderijos de bestas selvagens e feitos em pedaços por cães, ou cravados em cruzes, ou 

incendiados, e, ao fim do dia, eram queimados para servirem de luz noturna” 

• Paulo possivelmente passa nas seguintes cidades/locais: 

o Espanha (Romanos 15.24)  

o Colossos (Filemom 22) 

o Filipos (Filipenses 2.24) 

o Éfeso (1 Timóteo 1.3) 

o Ilha de Creta (Tito 1.5) 

• Paulo escreve 1 Timóteo e Tito provavelmente da região da                     . 

• As 3 últimas cartas que estudaremos (1 e 2 Timóteo e Tito) são cartas                  , com 

instruções acerca do ministério que Paulo tanto zela.  

Propósito: Paulo escreveu a Timóteo para encorajá-lo em sua responsabilidade de supervisionar 
o trabalho da igreja de Éfeso e, possivelmente, as outras igrejas na província da Ásia (1 Timóteo 
1:3). Esta carta estabelece as bases para a ordenação de presbíteros (1 Timóteo 3:1-7) e fornece 
orientação para a ordenação de pessoas em funções da igreja (1 Timóteo 3:8-13). Em essência, 
1 Timóteo é um manual de liderança para a organização e administração da igreja. 
 

BIOGRAFIA DE TIMÓTEO: 

Quem foi, onde nasceu, onde conheceu Paulo, seu ministério, etc. 

• Natural de Listra, região da Galácia (Atos 16.1) 

• Conhece Paulo possivelmente na sua 2 viagem (Atos 14.19-20) Paulo é apedrejado em 

Listra.  

• Mãe              convertida (Atos 16.1) 

• Pai              (Atos 16.1) 

• Tinha um bom testemunho perante os irmãos (Atos 16.2) 

• Foi circuncidado por Paulo e passou a fazer parte em suas viagens.  

• Temos 3 características de Timóteo: 1-              (2 Timóteo 1.7), 2-                (1 Timóteo 

4.12), 3-                   , tinha alguma doença no estômago, que Paulo indica ele a tomar um 

pouco de vinho. (1 Timóteo 5.23) 

• Possivelmente se torna o pastor de               ! (1 Timóteo 1.3) 

CARTAS DE PAULO  2 
 



 

Principais Temas da carta 

 

•                                                                . 

1 Timóteo 1.3-4 → Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para 

ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e que deixem de dar atenção a 

mitos e genealogias intermináveis, que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de 

Deus, que é pela fé. 

•                                                         ? 

1 Timóteo 1.12-16 → ‘a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente; mas 

alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância; contudo, a graça de nosso Senhor transbordou 

sobre mim. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação: Cristo Jesus veio ao mundo para 

salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo alcancei misericórdia, para 

que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, 

usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna.’ 

 

• Salvação só por meio de Jesus 

1 Timóteo 2.1-2 → Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens: o homem 

Cristo Jesus. 

•                                                     . 

1 Timóteo 3.1-3 → Esta afirmação é digna de confiança: se alguém deseja ser bispo, deseja uma 

nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, 

sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar; não deve ser apegado ao vinho, 

nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. 

 

•                                                                . 

1 Timóteo 4.1 → O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e 

seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 

 

• Sendo um bom exemplo: Palavra, procedimento, amor, fé e pureza 

1 Timóteo 4.12 → Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para 

os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 

 

•                                                            . 

1 Timóteo 6.10 → pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por 

cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos 

sofrimentos. 

 

• A batalha da fé. 

1 Timóteo 6.12 → Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você 

foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. 

 

 

 
AVALIAÇÃO 

- Limite de 2 faltas. Mais de 2 faltas está reprovado.    
- Se o aluno faltar por motivo de escala de ministério no horário do SENIB a falta será abonada.  
- Em caso de falta no dia da avaliação, o aluno deverá entrar em contato com a secretaria logo na semana 
seguinte para marcar dia e hora da segunda chamada.  
- Média para aprovação no SENIB: 6,0 
Avaliação: APOSTILAS PREENCHIDAS (1,0) + PRESENÇA (1,0) + TAREFAS (4,0) + PROVA (4,0) – TOTAL: 10,0 

 
      
 


