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2 Timóteo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autor: Paulo. 

Data: Aproximadamente 67. 

Propósito: Aprisionado em Roma mais uma vez, o apóstolo Paulo se sentiu sozinho e abandonado. Paulo 

percebeu que a sua vida terrena provavelmente estaria em breve chegando ao fim. O livro de 2 Timóteo é 

essencialmente as "últimas palavras" de Paulo. Paulo olhou além da sua própria situação para expressar 

preocupação com as igrejas e especificamente com Timóteo. Paulo queria usar suas últimas palavras para 

encorajar Timóteo, e todos os outros crentes, a perseverar na fé (2 Timóteo 3:14) e proclamar o evangelho 

de Jesus Cristo (2 Timóteo 4:2). 

Versículos-chave: 

2 Timóteo 1:7: “Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de 

moderação.” 

2 Timóteo 3:16-17: “Toda a ___________ é inspirada por Deus e ______ para o ensino, para a 

repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e 

perfeitamente habilitado para toda boa obra.” 

2 Timóteo 4:2: “...prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com 

toda a longanimidade e doutrina.“ 

2 Timóteo 4:7-8: “Combati o bom __________, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da 

justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele Dia; e não somente a mim, mas 

também a todos quantos amam a sua vinda.” 

Objetivos da carta:  

Paulo estava preso por causa da fé em Cristo, aguardando sua execução pelo crime de pregar o 
evangelho de Jesus. As palavras que Paulo dirigiu a Timóteo refletem os sentimentos de um soldado velho 
prestes a morrer no campo de batalha incentivando outro soldado a continuar firme na luta contra o 
inimigo. 
 

2ª prisão em Roma 
 

• Possivelmente em _________na casa de ________.  

 

Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Trôade, e os meus livros, 
especialmente os pergaminhos. 2 Tim 4.13 

 

• Possivelmente _____________ o entrega aos Romanos que queriam saber onde ele estava.  

 

Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. 

Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. 2 Tim 4.14-15 

 

Principais Temas da carta 

 

2 Timóteo 1:  Exemplo de ____________. 

• Em 2 Timóteo 1, Paulo expressa grande alegria, por causa da vida de seu filho na fé: Timóteo. 
Ele destaca a forma como a fé do jovem é consistente e como ele deve perseverar em servir 
a Jesus Cristo. Ele nos mostra como o Espírito Santo nos conduz em vitória, triunfo e energia 
para anunciar o Evangelho. Paulo incentiva Timóteo a seguir nesta linha. Embora enfrente 
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muitas lutas, o apóstolo mostra como se sente honrado por anunciar o Evangelho e esforça o 
Jovem pastor a fazer o mesmo. 

 

“Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você 
mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de 
amor e de equilíbrio”. (2 Timóteo 1.6,7) 

 

2 Timóteo 2:  O ___________________Por Deus 

• Em 2 Timóteo 2, Paulo exorta Timóteo a dedicar-se inteiramente a prática do Evangelho 
de Jesus. Ele dá o exemplo do soldado, do atleta e do lavrador. Paulo mostra como estas três 
classes de pessoas, só recebem a recompensa mediante dedicação e trabalho árduo. Ele 
prossegue falando sobre seu próprio sofrimento e como tem suportado tudo, por causa 
de Cristo e do Reino de Deus. Assim ele mostra que para Timóteo ser aprovado ele precisa 
dedicar-se ao conhecimento e a prática da Palavra de Deus. Em seguida, ele distingue que em 
uma casa há vasos de honra e de desonra e como devemos glorificar a Deus. 
 

“Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu 
dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de 
ensinar a outros”. (2 Timóteo 2.1,2) 

 
2 Timóteo 3:  A ____________ dos últimos dias 

• Em 2 Timóteo 3, Paulo dá uma descrição profética de como será o comportamento da 
humanidade nos últimos dias. Ele apresenta uma lista detalhada das características malignas 
que habitarão o coração da humanidade. Ele alerta para o comportamento dos impostores da fé, 
e se alegra pelo fato de Timóteo seguir de perto o seu exemplo. Por fim, ele mostra como 
devemos nos apegar as Escrituras Sagradas. Elas são suficientes para o crescimento, 
desenvolvimento e amadurecimento do cristão. Ela é a voz de Deus, ministrada pelo Espírito 
Santo nos dias atuais. 
 

“Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis”. (2 Timóteo 3:1) 

 
2 Timóteo 4: ____________ da Fé e o bom combate 

• Em 2 Timóteo 4, Paulo abre o coração de uma forma mais intensa. Este é com certeza um dos 
textos mais profundos do cristianismo. O apóstolo dos gentios está prestes a sofrer o martírio 
pelas mãos do maligno Imperador Nero. 
 

Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. 
Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 
Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo Juiz, me dará naquele dia; e não somente 
a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Tim 4.6-8 

 

AVALIAÇÃO 
- Orientações gerais para todas as matérias 
- 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, com o limite de uma 
falta por este motivo, por rodada. 
- 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 
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