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1 TIMÓTEO
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Lição 1: 1 Timóteo 1.1-11 - Cuidado Com Mestres Falsos
Abertura:
Você já recebeu uma carta de alguém incentivando você e encorajando você? Como
foi?
Examinando as Escrituras: 1 Timóteo 1.1-11
1. Quem é Timóteo? Vamos ler Atos 16.1-3; Romanos 16.21; Filipenses 2.19-22
2. Quem mandou esta carta para Timóteo?
3. O que Timóteo deveria fazer na cidade de Éfeso? 1.3,4
4. Qual é o resultado das fábulas de homens? 1.4
5. Que Paulo visava com este mandamento? 1.5
6. Que leva alguns irmãos de se desviarem da fé? 1.6
7. Por que é tão importante olhar bem para aqueles que se apresentam como
mestres? 1.7
8. A lei é boa? Explique. 1.8
9. Por que a lei existe? 1.9-11
10. Que é mais valioso do que a lei? 1.11
Aplicação:
1. Qual é o irmão que você pode incentivar esta semana com uma carta ou um
telefonema?
2. Quais são alguns ensinos falsos que existem nas igrejas hoje?
3. Como devemos usar a lei de Deus hoje?
4. Como a lei de Deus deve mudar as nossas vidas?
5. Como podemos saber qual é o ensinamento verdadeiro?
6. Qual a tarefa que Deus tem dado a você?
7. Que você pode fazer para ter sempre um coração puro, uma consciência limpa e
uma fé verdadeira?
Oração:
Senhor, nosso Deus, queremos seguir Sua palavra santa e o evangelho de Jesus
Cristo. Proteja-nos, Pai santo, das fábulas de mestres falsos. Ajude-nos a crescer
sempre no amor, para que possamos ter sempre um coração puro, e uma consciência
limpa. Amém.
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Lição 2: 1 Timóteo 1.12-20 - A Graça Do Senhor
Abertura:
Fale um pouco sobre sua conversão a Cristo. Como a sua vida foi transformada?
Examinando as Escrituras: 1 Timóteo 1.12-20
1. Por que Paulo dá graças a Jesus? 1.12
2. Como era a vida de Paulo? 1.13
3. Por que Jesus veio ao mundo? 1.15
4. Como é possível receber a vida eterna? 1.16
5. Qual a descrição de Deus em 1.17?
6. Qual o conselho que Paulo dá a Timóteo em 1.18,19?
7. Que significa "naufragar na fé"? 1.19
- Como isto pode acontecer?
Aplicação:
1. Você acredita que você, como Paulo, foi chamado por Deus?
2. Qual tarefa que Deus tem dado a você?
3. Como é que sua vida pode ser um exemplo para aquele que ainda não conhece
Jesus?
4. Que significa, "combater o bom combate"?
- Como você pode se empenhar neste combate?
5. Como é que alguns irmãos se desviam da fé?
6. Que você está fazendo hoje para ficar firme no Senhor?
7. Vamos agradecer a Deus por Sua grande misericórdia.
- Como você tem visto a misericórdia de Deus em sua vida?
Oração:
Deus único, a Ti damos toda a honra e glória hoje e para sempre. Obrigado, Senhor
por Sua grande misericórdia. Sou um pecador salvo pela morte de Cristo na cruz.
Quero servir o Senhor com firmeza todos os dias da minha vida. Fortaleça a minha fé.
Amém.

Estudo disponível no site: projetotimoteo.org.br

Lição 3: 1 Timóteo 2.1-15 - Orando A Deus
Abertura:
Qual é o fator mais importante para você chegar na presença de Deus?
Examinando as Escrituras: 1 Timóteo 2.1-15
1. Para quem devemos orar? 2.1-2
2. Por que é tão importante orar pelas autoridades? 2.2
3. Que Deus deseja? 2.4
4. Quem é o único Mediador entre Deus e os homens? 2.5
5. Qual deve ser o trabalho do pregador? 2.6,7
6. Como deve ser a nossa oração? 2.8
7. Que diz a Bíblia sobre as roupas das mulheres? 2.9
8. Que é muito mais importante do que roupas bonitas e caras? 2.10
9. Quem deve ensinar na igreja? 2.11-14
10. Qual deve ser a preocupação das mulheres? 2.15
Aplicação:
1. Que você precisa mudar em suas orações?
2. Deus quer salvar todas as pessoas. Que diferença este fato faz na sua vida?
3. Qual é a única maneira que você pode chegar a Deus?
4. Por que sua maneira de vestir é importante para Deus?
5. Que tipo de liderança precisa existir na igreja de Jesus Cristo?
6. Que está faltando para ter uma liderança que agrada a Deus nesta igreja?
7. Que você pode fazer para agradar a Deus com suas orações e com sua adoração?
Oração:
Somos gratos a Ti, Senhor, por ter enviado Jesus para nos salvar de nossos pecados.
Reconhecemos que só há salvação em Jesus. Pedimos hoje, Senhor, pelos líderes de
nosso país. Esteja com as autoridades para que haja paz nesta nação e para que Sua
palavra possa ser divulgada cada vez mais. Ajude-nos, Senhor, a permanecer firmes
na fé, no amor, na santificação e nas boas obras. Amém.
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Lição 4: 1 Timóteo 3.1-16 - Quem Serve Para Cuidar Do Povo de Deus?
Abertura:
Que tipo de empregado os patrões estão procurando hoje?
Examinando as Escrituras: 1 Timóteo 3.1-16
Na Bíblia "bispo, pastor, ancião e presbítero" são a mesma coisa. Leia Atos 20.17,28
1. Que tipo de irmão pode ser um bispo ou presbítero? 3.2-7
2. Por que é importante que o presbítero saiba governar bem sua própria família?
3. Por que um novo convertido a Cristo não pode ser um presbítero?
4. Por que é importante que o presbítero seja respeitado na sociedade (o mundo)?
5. Quais as qualidades que o irmão precisa ter para ser um diácono? 3.8-10, 12
6. Que tipo de irmã pode ser uma diaconisa? 3.11
7. Qual é a recompensa que o diácono vai receber? 3.13
8. Leia novamente o hino ou verso em 3.16.
- Por que estas verdades são tão importantes para nós?
Aplicação:
1. Como você pode servir a igreja hoje?
2. Como você pode se preparar para ser usado por Deus no futuro?
3. De todas as qualidades que o presbítero deve ter, qual para você é a mais
importante? Por que?
4. Olhando para esta lista de qualificações, onde você precisa melhorar mais?
5. Que podemos fazer aqui nesta congregação para ter presbíteros no futuro?
6. Vamos falar todos juntos: 3.16. Por que Jesus merece todo o nosso louvor?
Oração:
Faça de mim, Senhor, um homem (uma mulher) santo e puro, que ninguém possa
culpar de nada. Quero ser usado por Ti. Use-me, Senhor, para servir o meu próximo e
para ensinar aqueles que não Te conhecem. Pai Nosso, abençoe a Sua igreja. Que
nós possamos ficar firmes até o dia da volta de Jesus, nosso Salvador! Amém.
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Lição 5: 1 Timóteo 4.1-16 - Uma Vida Saudável
Abertura:
É bom cuidar da sua saúde? Quais são algumas regras básicas para quem quer ter
boa saúde?
Examinando as Escrituras: 1 Timóteo 4.1-16
1. Que afirma o Espírito sobre os últimos tempos? 4.1
2. Quais são algumas das mentiras que estes homens vão divulgar? 4.2,3
3. Que diz a Bíblia sobre os alimentos? 4.4,5
4. Que faz o bom ministro? 4.6
5. Que significa, " Exercita-te na piedade." 4.7
6. O exercício físico é bom? 4.8 Que é mais importante ainda?
7. Qual a dica que Paulo dá para o jovem Timóteo em 4.12?
8. Por que a leitura pública das Escrituras e o ensino são tão importantes? 4.13
9. Que Timóteo deve fazer para salvar a si mesmo e seus ouvintes? 4.16
Aplicação:
1. Quais são algumas mentiras hoje que levam irmãos a se desviarem de Cristo?
2. Que devemos fazer para ter uma vida saudável em Cristo?
3. Que você pode fazer para ter uma vida que serve de exemplo tanto para irmãos
quanto para seus amigos que estão no mundo?
4. Nós devemos dar mais importância a leitura bíblica em nossa congregação?
5. Que você precisa fazer no seu dia a dia para crescer cada vez mais no Senhor?
6. Paulo disse para Timóteo ser um "padrão" para os irmãos, "na palavra, no
procedimento, no amor, na fé, na pureza".
- Qual destas áreas você precisa melhorar na sua vida?
- Que você vai fazer a partir de hoje para fazer estas mudanças?
Oração:
Proteja-nos, Senhor, das mentiras e dos ensinos de demônios. Ajude-nos a ficarmos
firmes na oração. Sabemos que esta vida é passageira e que só o Senhor pode nos
dar a vida eterna. Por isso ó Pai Eterno, queremos viver de uma maneira que lhe
agrada em tudo. Mude, Senhor, nossa maneira de falar e de agir. Queremos ser puros
e demonstrar o amor verdadeira em nosso dia a dia. Sabemos que andando segundo
Sua palavra vamos alcançar a salvação eterna. Amém.
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Lição 6: 1 Timóteo 5.1-6.2 - Agradando A Deus
Abertura:
O que você pode fazer para honrar a Deus hoje?
Examinando as Escrituras: 1 Timóteo 5.1-6.2
1. Como Timóteo deve tratar os homens, as mulheres e os jovens da igreja? 5.2
2. Quais são as viúvas que deveriam receber ajuda da igreja? 5.3-10
3. Por que é tão importante sustentar nossa família? 5.8,16
4. Que Paulo disse sobre as viúvas mais novas? 5.11-15
5. Quem é "digno de seu salário"? 5.17,18 Por que?
6. Quando é que um presbítero deve ser corrigido? 5.19,20
7. Como os escravos devem tratar os seus donos? 6.1,2
Aplicação:
1. Que nossa igreja precisa fazer para ajudar irmãos necessitados?
2. Leia 5.13: Dizem que "a mente vazia é oficina do diabo". Que devemos fazer para
evitar o pecado em nossas vidas?
3. Leia 5.20: Quando foi que você aprendeu com um erro de outro irmão?
4. Leia 5.21: Por que o preconceito é tão perigoso?
5. Leia 5.25: É verdade que nossos pecados e as boas ações são vistas claramente
não poderão ficar escondidas para sempre?
6. Que você precisa fazer para ter uma vida pura?
7. Por que é mais importante agradar a Deus do que as pessoas?
Oração:
Senhor, nosso Deus, fazemos parte de Sua família. Ajude-nos, Senhor, a pensar nas
necessidades de cada irmão e cada irmã. Sabemos que cada irmão é importante.
Queremos ser usados por Ti para servir e encorajar nossos irmãos. Queremos ser
puros e agradar o Senhor em tudo que fazemos. Este é nosso pedido que fazemos
agora por meio de Jesus nosso Redentor. Amém.
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Lição 7: 1 Timóteo 6.3-21 - Confiando Em Deus E Não Nas Riquezas
Abertura:
Por que a maioria das pessoas não está satisfeita com aquilo que tem?
Examinando e Aplicando as Escrituras: 1 Timóteo 6.3-21
1. Que leva pessoas a ensinar doutrinas falsas? 6.3-5
2. Onde podemos encontrar o verdadeiro lucro? 6.6
3. Por que muita gente esquece que ninguém pode levar nada desta vida? 6.7
4. Que acontece com as pessoas que estão sempre pensando em dinheiro? 6.9-10
5. O que é que o servo de Deus deve buscar? 6.11
6. O que significa "combate o bom combate da fé" ? 6.12
7. O que é a " manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo"? 6.14
8. Por que a riqueza não pode dar segurança? 6.17
9. Em quem devemos colocar toda a nossa esperança? 6.17
10. Como podemos ter certeza de um tesouro celestial? 6.18-19
11. Como é que nós podemos encontrar o contentamento?
12. Numa escala de 1 a 10, fale sobre a importância que o dinheiro tem na sua vida.
13. Como é que a vida cristã é uma luta?
14. Leia 6.15,16. Por que nosso Deus merece o nosso louvor?
15. Por que muita gente confia no dinheiro ou em suas capacidades, ao invés de
confiar em Deus?
16. Que você pode fazer hoje para não se desviar da fé em Cristo?
Oração:
Aumente, Senhor a nossa fé! Reconhecemos que nada neste mundo vai durar. Por
isso queremos servir o Senhor e praticar a justiça, o amor e a mansidão. Ó Deus
Soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores; o único que possui imortalidade, que
habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver; a Ti
honra e poder para sempre. Amém!
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