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1Timóteo

Instruções a Timóteo concernentes ao seu 
trabalho na igreja em Éfeso

O apoio formal do apóstolo a Timóteo, tendo 
em vista uma possível contestação (4.2)

A necessidade de esclarecimento do 
evangelho (a presença de imitações e falsos 

mestres — 1.3-11)



Saudação pessoal (1.1-2)

As imitações do evangelho 
(1.3-11)

O evangelho exemplificado 
na experiência de Paulo 
(1.12-17)

Uma advertência adicional a 
Timóteo (1.18-20)



O evangelho exemplificado 
na experiência de Paulo 
(1.12-17)

Um modelo ou exemplo
(v. 16 — hypotypōsis)

Do evangelho
Também de liderança



Objetivos gerais
Destacar pontos 
essenciais da experiência 
de Paulo
Sublinhar que suas crenças 
e práticas decorriam de 
séria reflexão



Qual é o lugar do
pensamento na

experiência do
líder cristão?



É proibido pensar
João Alexandre

Procuro alguém pra resolver meu problema
Pois não consigo me encaixar neste esquema

São sempre variações do mesmo tema
Meras repetições

A extravagância vem de todos os lados
E faz chover profetas apaixonados

Morrendo em pé rompendo a fé dos cansados
Com suas canções



Estar de bem com vida é muito mais que renascer
Deus já me deu sua Palavra

E é por ela que ainda guio o meu viver



Reconstruindo o que Jesus derrubou
Recosturando o véu que a cruz já rasgou

Ressuscitando a lei pisando na graça
Negociando com Deus

No show da fé milagre é tão natural
Que até pregar com a mesma voz é normal

Nesse evangeliquês universal
Se apossando do céus



Estão distantes do trono, caçadores de Deus
Ao som de um shofar

E mais um ídolo importado dita as regras
Pra nos escravizar

É proibido pensar (5x)



O duplo chamado de Paulo1

O pastorado pensado de Paulo2

O pastorado praticado por Paulo3



A liderança cristã é 
duplamente chamada1



Um chamado duploUm chamado duplo

Para a 
salvação

Para o 
serviço



Sou grato para com aquele 
que me fortaleceu, Cristo 
Jesus, nosso Senhor [...]

(v. 12)

   Chamado para a salvação



Cristo o “fortaleceu”
Uma nova motivação e 
dinâmica espiritual 
proporcionada por meio do 
perdão divino (HIEBERT)



Cristo Jesus, o Senhor
O registro de sua relação 
com o Redentor

Um escravo diante de 
seu proprietário 
“Senhor” (kyrios)



[...] que me considerou fiel 
[...] (v. 12)

Uma fidelidade que resulta do que Deus 
deu a Paulo por meio de Jesus Cristo



O estado de Paulo antes de sua 
conversão (v. 13)

Um quadro triste e decepcionante

Um fariseu distante de Deus

blasfemo • perseguidor • insolente



Alcançado ela graça (v. 13-14)

“Obtive misericórdia” (v. 13)

Paulo experimentou o 
acolhimento gracioso de 
Deus



A declaração geral do 
evangelho (v. 15)

Fiel é a palavra e digna de 
toda aceitação: que Cristo 
Jesus veio ao mundo para 
salvar os pecadores



Paulo diante do evangelho 
(v. 15)

Ele é o “principal” (prōtos, 
“o primeiro”) dos pecadores

A razão de seu chamado (v. 16)

Tornar-se “exemplo”



[...] designando-me para o 
ministério [...] (v. 12)

   Chamado para o serviço

diakonia



O pastor ou líder 
cristão é um 

crente



Liderança cristã não é mero 
exercício de cargo ou função, 

mas uma resposta a um 
chamado para pertencer a 

Deus e, em seguida, por 
amor inspirado pela graça, 

trabalhar para ele



A liderança cristã exige o 
pastoreio pensado2



Eis um crente que revela seu 
compromisso de amar a 

Deus integralmente, com 
seu coração e sua 

inteligência (Lc 10.27)



A tônica da Bíblia
O povo de Deus perece 
quando diminui o 
“entendimento” e a 
“inteligência”
(Sl 32.9; 119.34, 144; Pv 2.11; 7.4; 
9.6; 19.8; Jr 5.21; Os 4.14; Rm 10.2; 
Ef 4.18; Cl 1.9; 1Pe 1.13)



A profecia de Jeremias
Dar-vos-ei pastores 
segundo o meu coração, 
que vos apascentem com 
conhecimento e com 
inteligência (Jr 3.5)



O ensino de Jesus
Mt 6.26: “Observai”
(emblepō) » “olhai direto 
para”; “pensai”
Mt 6.28: “Considerai”
(katamanthanō) » “examinai 
de perto”; “pensai sobre...”



É preciso pensar. Isso é 
fundamental para nossa 

integridade cristã, humana 
e pastoral — e para a 

saúde da igreja



Pragmatismo, o 
cavalo de Tróia 
da igreja atual



Descaso com a ortodoxia
Resultados rápidos
Ataque à igreja institucional



Denigre o ato 
de pensar e 
quem pensa



Quando vieres, traze a capa 
que deixei em Trôade, em 
casa de Carpo, bem como 
os livros, especialmente os 
pergaminhos (2Tm 4.13)



A liderança pensada 
biblicamente produz 
prática abençoada3



Aquilo que praticamos é 
influenciado por aquilo que 

cremos e pensamos



Resultados do evangelho
Gratidão (v. 12)

Mudança de caráter e 
procedimento (cf. v. 13-14)

Culto (v. 17)



Teologia Prática
versus

teologia Prática



Concluindo...



Os perigos dos extremos

Aridez teológica Prática desmiolada



Um convite ao exercício de 
uma liderança que integra 

mente e coração, com 
busca de fruto abundante 
na dependência completa 

do Senhor
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