


Agenda 

A vida de Timóteo 

Introdução à 1ª Epístola a Timóteo 

A verdadeira Doutrina e os Falsos 
Mestres 

O Devido Culto a Deus 

Escolha dos Líderes da Igreja 



A vida de Timóteo 

Nasceu em Listra 

Filho de pai grego e mãe e avó 
judias crentes  

Eunice (mãe) 

Lóide (avó) 

Aceitou a Jesus na primeira viagem 
missionária de Paulo 



A vida de Timóteo 

Paulo o convidou para acompanhá-
lo a partir da 2ª viagem missionária 

Timóteo foi circuncidado por Paulo 
para prosseguir seu ministério (At. 
16.3) 

Timóteo foi ordenado presbítero 
em Derbe e Listra (I Tm 4.14) pela 
imposição de mãos 



A vida de Timóteo 

Era fraco fisicamente (doente); 

Mas foi um grande herói da fé; 

Foi apedrejado em 97 d.C pelo 
imperador Dioclesiano por se opor 
a um ritual em honra a Diana dos 
Efésios. 

  



Introdução à Epístola 

• 1ª  Timóteo, 2ª Timóteo e Tito são as 
epístolas conhecidas como: EPÍSTOLAS 
PASTORAIS; 

• Escrita por Paulo em 63 d.C na cidade de 
Filipos depois de sua primeira prisão em 
Roma para corrigir erros doutrinários e 
combater os falsos mestres. 

• Paulo deixou Timóteo para cuidar da 
Igreja em Éfeso. 



Autor: Paulo 

Data: Cerca de 63 d.C. 
Tema: Instrução para um Líder de 
Igreja sobre o seu Ministério” 

Local: Filipos 

Versículo Chave: I Tm 3.14,15 e 
4.6  

Introdução à Epístola 



Tema: 

“Instrução para um Líder de Igreja sobre  

o seu Ministério” 

 

I Tm 3.14,15 e 4.6 



Instrução sobre a Igreja (1-3) 

Instrução sobre o líder da 
Igreja (4-6) 

Tipos de Instrução 



Verdadeira Doutrina 

• O propósito da Lei não é salvar, mas mostrar 
nossa necessidade de salvação, levando-nos 
a Cristo. 

• O espelho não limpa mas mostra a sujeira! 

• Os falsos mestres usavam fábulas, “estórias” 

• A melhor forma de combater a heresia é 
ensinando a verdade! 



Adoração 

Posição do Corpo Fundamento 

De pé Lc 18.11; 18.13 

Mão levantadas, estendidas Sl 134.2; 1Rs 8.22 

Cabeça curvada 2 Cr 29.30; Ex 12.27 

Olhando para cima Sl 25.15; 121.1 

De joelhos 2 Cr 6.13; Is 45.23 

De rosto junto ao chão  Gn 17.3; Nm 14.5 

Deitado 2 Rs 20.1-2 
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