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INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO NOVO TESTAMENTO 

 

DÉCIMA TERCEIRA PARTE: A PRIMEIRA CARTA DE PAULO A TIMÓTEO 

 

1Timóteo é a primeira de duas cartas que Paulo escreveu a Timóteo, seu amado filho na fé. 

Timóteo, cujo nome significa “aquele que honra a Deus”, era filho de Eunice e neto de 

Lóide, judias devotas que convertem à Boa Nova (2Tm 1:5). 

Timóteo era natural de Listra (At 16:1-3), uma cidade localizada na província romana da 

Galácia, hoje parte do território da Turquia. 

Paulo conheceu Timóteo quando o Apóstolo pregava em Listra em sua primeira viagem 

missionária (At 14:6-23). Quando Paulo retorna a Listra, em sua segunda viagem 

missionária, escolhe Timóteo para acompanha-lo (At 16:1-3). Embora muito jovem, Timóteo, 

àquele tempo, já gozava da reputação de ser muito piedoso (At 16:2). 

A partir de então Timóteo se tornaria discípulo, amigo e colaborador de Paulo pelo resto da 

vida do Apóstolo, tendo ministrado com ele em Bereia (At 17:14), Atenas (At 17:15), Corinto 

(At 18:5; 2Co 1:19) e o acompanhado em sua viagem a Jerusalém (At 20:4); esteve com 

Paulo em sua primeira prisão em Roma e foi para Filipos (Fp 2:19-23) depois da libertação 

de Paulo. Ademais, Paulo várias vezes menciona Timóteo em suas epístolas (Rm 16:21; 

2Co 1:1; Fp 1:1; Cl 1:1; 1Ts 1:1; 2Ts 1:1; Fm 1). Com frequência Paulo enviou Timóteo 

como seu representante às suas amadas igrejas (1Co 4:17, 16:10; Fp 2:19; 1Ts 3:2). Aqui, 

em 1Timóteo, o encontraremos servindo como pastor na igreja de Éfeso (1:3). Segundo Hb 

13:23, Timóteo teria sido preso em algum lugar e depois libertado. 

Evidências dão conta de que Paulo teria escrito 1Timóteo (e também Tito) pouco tempo 

depois de haver sido libertado em Roma, por volta de 62-64 d.C. e 2Timóteo durante o 

tempo em que esteve preso pela segunda vez em Roma, por volta de 66-67 d.C., pouco 

antes de sua morte. 

Os principais personagens desta carta são os próprios Paulo (1:1—6:21), que encorajou 

Timóteo em seu ministério em Éfeso, e Timóteo (1:2—6:21). 

Nesta primeira carta a Timóteo Paulo apresenta a Timóteo orientações práticas (pastorais) 

(3:14-15), visto que este era bem versado em Teologia. 

As principais doutrinas presentes em 1Timóteo são: primeiro, a salvação vem por meio de 

Jesus Cristo (1:14-16; 2:4-6); segundo, a queda em decorrência do “pecado original” (2:13-

14); terceiro, da pessoa do Cristo (3:16: 6:15-16); quarto, a eleição (antes do início do 

tempo, Deus conhecia de modo íntimo a vida e o futuro de seus filhos) (6:12); e, quinto, a 

segunda vinda do Cristo (6:14-15). 

Em 1Timóteo, Deus é eterno (1:17); Deus é imortal (1:17; 6:16); Deus é invisível (1:17); 

Deus é longânimo (1:16); Deus é misericordioso (1:2,13); Deus cumpre suas promessas 

(4:8); Deus é único (2:5); e, Deus é sábio (1:17). 
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O Cristo em 1Timóteo é “manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, 

pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória” (3:16). Paulo também fala das 

ações de Jesus, O Cristo, como resgate por todos e salvador da humanidade (2:6; 4:10) e 

encoraja Timóteo a manter a fé em Jesus (1:14) e a combater “o bom combate da fé” (6:12). 

A primeira carta a Timóteo pode ser dividida em seis partes: a primeira, a saudação inicial 

(1:1-2); a segunda, as orientações a respeito da falsa doutrina (1:3-20); a terceira, as 

orientações a respeito da igreja (2:1—3:16); a quarta, as orientações a respeito dos falsos 

mestres (4:1-16); a quinta, as orientações a respeito das responsabilidades pastorais; e, a 

sexta, as orientações a respeito do “homem de Deus”. 
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