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INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO NOVO TESTAMENTO 

 

DÉCIMA SÉTIMA PARTE: A CARTA DE PAULO A TITO 

 

O destinatário desta carta de Paulo, Tito, foi um cristão grego enviado por Paulo para 

divulgar o Evangelho junto à comunidade cristã situada na ilha de Creta. No original grego o 

título é, literalmente, “A Tito”. 

Paulo escreveu a Tito para orientá-lo a respeito de sua posição de liderança na comunidade 

cristã, pois sabia que este era fiel e bem preparado para o ministério do Evangelho. Paulo 

confiava no entendimento e nas convicções teológicas de Tito (1:5). Paulo se refere a Tito 

como “meu irmão” (2Co 2:13) e como “meu companheiro e cooperador” (2Co 8:23). 

A carta a Tito foi escrita entre 62-64 d.C., entre a primeira e a segunda prisão de Paulo em 

Roma, provavelmente em Corinto ou Nicópolis (3:12). Acredita-se que Tito tenha 

acompanhado Paulo na segunda e na terceira viagem missionária do Apóstolo. A última 

menção de Paulo a Tito (2Tm 4:10) relata que ele havia ido ministrar o Evangelho na 

Dalmácia. Esta carta fora, provavelmente, entregue por Zenas e Apolo (3:13). 

Tito, a exemplo de Timóteo, tornou-se um discípulo muito caro a Paulo (1:4) e grande 

colaborador na divulgação do Evangelho (2Co 8:23). Tito é citado treze vezes nos livros do 

Novo Testamento (Tt 1:4; Gl 2:1,3; 2Tm 4:10; 2Co 2:13; 7:6,13-14; 8:6,16,23; 12:18). Esta 

carta e as duas cartas a Timóteo compõe as chamadas “epístolas pastorais”. 

Não obstante Lucas não mencionar Tito no Livro de Atos, é provável que Tito, um gentio (Gl 

2:3), tenha travado contato com o Evangelho por meio de Paulo e por ele levado à fé (1:4) 

antes ou durante a sua primeira viagem missionária. Mais tarde, Tito ministrou por um 

período de tempo com Paulo na ilha de Creta e foi deixado nela com a missão de fortalecer 

a obra (1:5). Depois da chegada de Ártemas ou Tíquico (3:12) para dirigir o ministério ali, 

Paulo desejou que Tito se unisse a ele na cidade de Nicópolis, na província grega de Acaia 

e lá ficasse durante o inverno (3:12). 

Paulo (1:1—3:15) e Tito (1:4—3:15) são os principais personagens desta carta e nela vários 

temas importantes estão presentes: obras (1:16; 2:7,14; 3:1,5,8,14); fé e doutrinas sãs 

(1:4,9,13; 2:1-2,7-8,10; 3:15); e, salvação (1:3-4; 2:10,13; 3:4,6). 

Em Tito, Deus: é bondoso (3:4-6); é amoroso (3:4-7); é misericordioso (1:18; 3:5); cumpre 

suas promessas (1:2); é verdadeiro (1:2). 

A carta a Tito pode ser dividida em quatro partes: a primeira, a saudação (1:1-4); a segunda, 

os fundamentos para o evangelismo eficaz (1:5—3:11), quais sejam: a identificação dos 

presbíteros (1:5-16), a repreensão dos falsos mestres 91:10-16), a vida santa (2:1-10; 3:1-4) 

e a sã doutrina (2:11-15; 3:5-11); a terceira, a conclusão (3:12-14); e, quarta, a benção final 

(3:15). 
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