
Reflexões em 2ª 

Timóteo Introdução 

 

“As Epístolas paulinas se caracterizam 

pela defesa da ortodoxia doutrinária, 

em um contexto onde uma onda 

herética ameaçava as verdades do 

Evangelho” (Ozias). 



Visão Panorâmica da 2ª 

Epístola á Timóteo  

Fonte: Curso da EETAD 

1. Tema da Carta: A palavra de Deus e sua 

aplicação no Ministério. 

2. Guarda a palavra ( Capítulo 1). 

3. Ensina a Palavra ( Capítulo 2). 

4. Permanece na Palavra ( Capítulo 3). 

5. Prega a Palavra ( Capítulo 4). 



Guarda a Palavra 

 Quatro qualidades de um bom mestre 

das Escrituras:( 1.7). 

1. Coragem                     

2. Poder                             Para que? 

3. Amor 

4. Autodisciplina 



Não se envergonhar do Evangelho (1.8-12) 

A certeza de que tudo valerá a pena no final (1.12). 

Guardar o bom depósito ( Conteúdo 1.13-

14).Evangelho Genuíno protegido de dois ataques: 

a) Aquele que provem de qualquer fonte procurando 

mudar o Evangelho da graça de Deus.b)O que 

provoca desencorajamento e medo ameaças. 

 

Para aceitar a rejeição (1.15) No Sagrado Ministério 

da Palavra haverá sempre: Figelos e Hermógenes e 

Onesíforo (v. 16) 



Ensina a Palavra 

Cinco metáforas representam o exímio 

ensinador 

 Soldado 

 Atleta 

 Lavrador 

 Obreiro 

 Vaso 



Permanece na Palavra 

Os últimos dias 

 A miscelânea da fé marca os últimos dias 

 A nuvem negra que pairava sobre o 
espírito do velho Apóstolo tinha 
procedência. 

 Quando o terreno da fé se torna 
movediço, quem pode oferecer 
segurança? 

 A Palavra de Deus ainda é o catalisador 
da comunhão entre os crentes e a luz do 
fim do túnel para os perdidos. 



Prega a Palavra 

 “ Conjuro-te, perante Deus e Cristo Jesus, que há 

de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e 

pelo seu reino: prega a Palavra, insta, quer seja 

oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com 

toda a longanimidade e doutrina. Pois, haverá 

tempo em que não sofrerão a sã doutrina; pelo 

contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas 

próprias cobiças, e como que sentindo coceira nos 

ouvidos; e se recusarão a dar ouvidos á verdade, 

entregando-se ás fábulas. Tu, porem, sê sóbrio em 

todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho 

de um evangelista, cumpre cabalmente o teu 



O som do solene apelo 

 Cristo juiz de vivos e mortos: Como estamos 

desempenhando as nossas funções no reino? 

 Paulo apela em nome da manifestação de 

Cristo (Gr Epiphaneia) 

 Como um megafone:Prega a Palavra! Aponta para 

o que se deve fazer imediatamente diante da presente 

situação; O mensageiro de Deus fala com plena consciência de 

urgência. 

 Insta ou insista.no original é:no tempo oportuno e no 

inoportuno 

 



 Corrige.Conduza de volta ao caminho refutando os 

argumentos contrários pela Palavra de Deus. 

 Repreenda.A Bíblia de Jerusalém traz “ameaça”, isto é, 

quando a censura se torna necessária. 

 Exorta.A tradução mais apropriada é encorajar ao 

arrependimento e á perseverança.A) não basta manter a linha 

dura da disciplina, é preciso motivar o rebanho. 

 Longanimidade É a elasticidade que leva o ânimo até ás 

últimas conseqüências mesmo sofrendo dura resistência. 

 O pregoeiro da fé não deve temer o sofrimento 

ou aflição por amor a Jesus. 

 O evangelista lida com questões de eternidade. 



O Tempo do fim 

 A urgência de um ensino destemido 

 Como depurar a sã doutrina? 

 Homens e mulheres estão achando o 

Evangelho desagradável ao paladar. 

 Paulo já vivia o prenuncio de algo que só 

pioraria com o tempo. 

 Hoje é notório entre nós pessoas que tem o 

seu pregador preferido. Porquê? 



 Uma psicologia religiosa mórbida: Coceira 

nos ouvidos. 

 Recusar a ouvir a verdade é no original “o 

seu ouvir”. 

 Desejam antes ouvir coisas que apenas 

excitem sua imaginação e agucem sua 

curiosidade religiosa. 

 Acharão satisfação nas fábulas. 

 O ensinador cristão deve estar longe da 

embriaguez que entorpece o herético. 



conclusão 

 Não há como fugir da realidade triste que 
estamos vivendo. 

 Não bastasse a incredulidade que envolve o 
mundo, os ouvidos dos servos de Deus 
parecem obstruídos diante da verdade. 

 Se tu és um combatente fiel ao teu comandante 
tu não terás aplauso aqui. Você se importa? 

 Nada mudará! Mas a palavra de Deus ainda 
tem o eficaz poder transformador.Creiamos! 

 


