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INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO NOVO TESTAMENTO 

 

DÉCIMA QUARTA PARTE: A SEGUNDA CARTA DE PAULO A TIMÓTEO 

 

2Timóteo é a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé (1:2;2:1), 

pouco antes de ser morto por volta do ano 67 d.C. 

Quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo ele estava, mais uma vez, preso 

em Roma (1:16;2:9), acredita-se que, desta feita, em razão da perseguição de Nero aos 

cristãos. Diferentemente da primeira vez em que esteve preso em Roma – numa prisão 

domiciliar – desta vez Paulo estava numa cela fria (4:13), algemado (2:9) e sem 

esperança de ser libertado (4:6). 

Abandonado pelos que lhe eram próximos em função da perseguição (1:15;4:9-12,16) – o 

único que permanece ao lado de Paulo durante a segunda prisão em Roma foi Lucas 

(4:11) –, Paulo escreve a Timóteo pedindo a este que fosse às pressas para Roma para 

uma última visita (4:9,21). Desta feita Paulo não foi liberto. Foi executado conforme havia 

previsto (4:6). 

Nesta carta Paulo entregou a Timóteo o manto do ministério (2:2) e exortou-o a 

permanecer fiel em seus deveres (1:6), a manter-se apegado à sã doutrina (1:13-14), 

evitar o erro (2:15-18), aceitar a perseguição pela causa do Evangelho (2:3-4; 3:10-12), 

depositar sua confiança na escritura e pregá-la incansavelmente (3:15—4:5). 

Nesta carta Paulo ainda convida Timóteo a manter viva a chama do seu dom (1:6), a 

substituir o medo pelo poder, pelo amor e pelo equilíbrio (1:7), a não se envergonhar dele, 

Paulo, e do Senhor, mas sofrer voluntariamente pelo Evangelho (1:8) e a manter-se 

apegado à verdade (1:13-14). 

Os principais personagens desta carta são o próprio Paulo (1:1—4:22), Timóteo (1:2—

4:22), Lucas (4:11) e Marcos (4:11). No entanto, outras pessoas são também citadas por 

Paulo: Fígelo e Hermógenes (1:15), Onesíforo (1:16;4:19), Himeneu e Fileto (2:17-18), 

Janes e Jambres (3:8) e Alexandre (4:14). 

O ministério de Timóteo pode assim ser compreendido: deve suportar com Paulo os seus 

sofrimentos pelo Evangelho (1:8;2-3) porque pessoas serão salvas por meio disso (2:10); 

deve reter o modelo da sã doutrina (1:13;2:15) porque a falsa doutrina se espalha e 

conduz à impiedade (2:16-17); deve fugir dos desejos malignos da juventude (2:22) 

porque ele deve se purificar dessas coisas e ser santificado e útil para o Senhor (2:21); 

deve evitar controvérsias tolas e inúteis (2:23-25) porque ele deve levar as pessoas ao 

conhecimento da verdade, com amor e paciência (2:24-26); e, deve pregar a palavra, 

repreender, corrigir e exortar com toda a paciência e doutrina (4:2) porque a grande 

apostasia é iminente (4:3-4). 
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As principais doutrinas presentes em 2Timóteo são: a salvação será alcançada por meio 

de Jesus Cristo (1:9-10;2:10); a pessoa do Cristo como Juiz Divino sobre o mundo e o 

Messias descendente de Davi (2:8;4:1,8); a perseverança – os cristãos que perseveram 

dão prova de autenticidade de sua fé – (2:11,13); e, a inspiração da Escritura – Deus usa 

a mente, o vocabulário e as experiências dos escritores bíblicos para produzir sua Palavra 

(3:16-17). 

Nesta carta os atributos da divindade são: Deus é poderoso (1:8); Deus cumpre suas 

promessas (1:1); e, Deus é sábio (2:19). 

A segunda carta a Timóteo pode ser dividida em sete partes: a primeira, a saudação e a 

ação de graças (1:1-5); a segunda, a perseverança (1:6-18); a terceira, os padrões do 

crente (2:1-26); a quarta, os perigos iminentes (3:1-17); a quinta, a pregação (4:1-5); a 

sexta, os comentários finais (4:6-18); e, sétima, as saudações finais de Paulo (4:19-22). 
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