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TITO 
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Autor: Paulo. 

Data: Aproximadamente 65-66. 

Propósito: A Epístola a Tito é conhecida como uma das Epístolas Pastorais, assim como as duas cartas a 

Timóteo. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo para incentivar o seu irmão na fé, Tito, o qual havia sido 

deixado em Creta para liderar a Igreja que Paulo havia estabelecido em uma de suas viagens missionárias 

(Tito 1:5). Esta carta aconselha Tito a respeito de quais qualificações deve-se buscar nos líderes da igreja. 

Ele também alerta Tito acerca da reputação daqueles que viviam na ilha de Creta (Tito 1:12). 

Objetivos da carta:  
Paulo escreveu a carta quando esteve na Macedônia, pouco antes de chegar a Nicópolis, cidade 
localizada na Acaia, ao sul da Grécia. 
A carta foi enviada pelos evangelistas _______e _______. Isto aconteceu por meio de uma viagem 
missionária que colocou Creta no roteiro (3.13). 
O objetivo de Paulo é fortalecer a autoridade pastoral de ______. Visto que há uma oposição muito forte 
por parte dos líderes locais, a sua presença. 

 razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse 

presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Tito 1.5 

Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada 

lhes falte. Tito 3.13 
 

BIOGRAFIA DE TITO: 

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

• Tito era _______, possivelmente de Icônio segundo os pais da igreja. 
 

Catorze anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também 

Tito comigo. Gálatas 2.1 
 

• Esteve com Paulo desde o início das suas viagens. 

• Foi a _________receber as doações.  
 

Agradeço a Deus, que pôs no coração de Tito o mesmo cuidado que tenho por vocês, 

pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês, com muito entusiasmo e por 

iniciativa própria. Com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por 

seu serviço no evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos 

acompanhar quando formos ministrar esta doação, o que fazemos para honrar o próprio Senhor e 

mostrar a nossa disposição. 

Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de ministrar essa generosa oferta.  

2 Coríntios 8.16-20 

Recomendei a Tito que os visitasse, acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? 

Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? 2 Coríntios 12.18 

• Tinha um bom testemunho 

Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês; quanto a nossos irmãos, eles são 

representantes das igrejas e uma honra para Cristo. 2 Coríntios 8.23 

Creta 

• Uma ______ 

• Aproximadamente 260 km de extensão 

• A Igreja em Creta – O provável início dela.  
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tanto judeus como convertidos ao judaísmo; cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as 

maravilhas de Deus em nossa própria língua! " Atos 2.11 

• Paulo passa pela ilha quando vai a Roma como prisioneiro. 

• Aproximadamente 100 cidades 

• Fama ___________– mistura de várias crenças. (lutavam entre si, mas se defendiam quando vinha 

inimigos externos) 

Principais Temas da carta 
 

_________________________________________________________ 
Tito 1.5 → A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e 

constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. 
 

Tito precisa ter pulso firme. Olha a fama deles!  
Tito 1.9-13 → E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja 

capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Pois há muitos 

insubordinados, que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. 

É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que 

não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: "Cretenses, sempre 

mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos". Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os 

severamente, para que sejam sadios na fé 
 

________________. (Não pode, não toque, não jogue, não, não, não!)  
Tito 1.15-16 → Para os puros, todas as coisas são puras; mas para os impuros e descrentes, nada é puro. 

De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, 

mas por seus atos o negam; são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. 
 

______________. Traz saúde!  
Tito 2.1→ Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. 
 

Ensinos Gerais aos (Velhos, jovens, mulheres, escravos, senhores, etc...) 
 

Tito 2.2-10 → Ler 

O ensino que Paulo quer que Tito dê  
Tito 2.11-15→ Ler 
 

Ensinos Gerais (Obediência as autoridades, mansidão etc...) 
Tito 3.1-2 → Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, 

estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis e 

mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. 
 

Não por nossa justiça, mas pela sua graça!  
Tito 3.5-7 → Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos 

salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, 

por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos 

seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. 
 

Evitar __________ que não levam a nada!  
Tito 3.9-11 → Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, 

porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma e duas 

vezes. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado; por si mesma 

está condenada. 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

Orientações específicas para esta matéria 

• Valor do teste desta matéria: 6,0             Tarefas: 2,0  

• Apostilas preenchidas: 1,0                       Presença: 1,0 
 

 

      


