


Timóteo,
um jovem fiel 



Alvo da lição
O aluno será capaz de

saber ter convicção da importância do compartilhar 
as verdades bíblicas aprendidas; 

sentir confiar na Palavra do Senhor; 

agir perseverar em estudar a Bíblia e compartilhar 
com outros o que aprendeu. 



Timóteo
Quem foi?



Ao estudarmos a trajetória de Timóteo veremos que
ele se limitou a essa verdade, reconhecendo que o
princípio de superioridade ensinado por Jesus é a
humildade; basta ao cristão resolver ser servo e, nessa
condição, fiel.

Introdução



Sabemos que sua mãe era judia e seu pai grego, por
isso ele não foi circuncidado ainda bebê.
Possivelmente, enfrentava rejeição por parte dos
judeus. Não era prosélito do judaísmo. Se fosse não
precisaria ter sido circuncidado por orientação de Paulo
(At 16.3), pois já teria sido antes. Sua mãe, Eunice, e
sua avó, Lóide, ensinaram a Timóteo nas Sagradas
Escrituras do AT (2Tm 1.5; 3.15).

I. Seu nascimento (At 16.1)



aplicação

Não é fácil para uma mãe casada com
incrédulo criar o filho no caminho do Senhor.



É provável que Timóteo tenha se convertido por
ocasião da primeira viagem missionária de Paulo (At
14.8-21). Quando ainda era adolescente, Paulo o
chamou de “amado filho Timóteo” (2Tm 1.2) e
“verdadeiro filho na fé” (1Tm 1.2).

II. Sua conversão (2Tm 1.3-5)



aplicação

Atente! Os irmãos da igreja falam bem de sua
fé?



Paulo levou Timóteo em sua companhia por ocasião da
sua segunda viagem missionária (At 16.3) junto com
Silas, quando ainda era bem jovem. Parece que Silas
substituiu Barnabé e Timóteo substituiu João Marcos.

III. Seu ministério                      
(2Tm 1.19; 1Tm 1.3-5)



aplicação

Que privilégio temos, como servos do Senhor,
em cooperar com nossos irmãos no
Evangelho!



Paulo deixou transparecer que Timóteo tinha um
espírito tímido, por isso disse: “Não te faças
negligente para com o dom que há em ti” (1Tm 4.14;
6.20). Parece que o rapaz sofria de problemas
estomacais, pois Paulo orientou-o a tomar um pouco
de vinho (1Tm 5.23). Paulo exorta-o: “Fortifica-te na
graça que está em Cristo Jesus” (2Tm 2.1).

IV. Seu temperamento 
(1Co 16.10-11)



aplicação

Não dê seu temperamento como desculpa
para não fazer o que precisa e deve ser feito,
nem use o texto de 1Timóteo 5.23 para
justificar o uso de bebidas alcoólicas. Ele foi
autorizado para corrigir alguma deficiência
física.



O serviço prestado por Timóteo ao evangelho foi
marcado por abnegação pessoal, isto é, tinha em
vista exclusivamente o trabalho do Senhor. Ele se
preocupava em propagar o evangelho, o que fez com
fidelidade (Fp 2.22).

V. Sua fidelidade (Fp 2.19-22)



Devemos muito a Timóteo pelo exemplo de fidelidade
a Deus em circunstâncias difíceis e de muita
perseguição. Ele, ainda jovem, foi receptivo ao ensino e
ao exemplo de vida do crente mais experiente – o
apóstolo Paulo. Acatava os desejos lícitos das igrejas e
trabalhou bem para onde foi enviado.

Conclusão



aplicação

Timóteo é um exemplo de servo fiel a ser
imitado!



aplicação

1. Dependo da fidelidade dos outros para ser 
fiel? Ou de Deus? 

2. Meu serviço está sendo executado com 
fidelidade e amor?


