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No meu entendimento, a minha tarefa é falar sobre quatro palavras que aparecem 
numa lista num livro que especializa-se em listas. Na nossa história, a lista de 
qualificações para presbíteros em 1 Timóteo e Tito tem sido muito importante. Não temos 
muito problemas de interpretação com a lista, mas a segunda na lista tanto em  1 Timóteo 
como em Tito – “esposo de uma só mulher” nos dá grandes problemas. Parece ser 
bastante ambígua. E para um povo que quer ser fiel às Escrituras, muito depende da 
nossa própria interpretação. 

É apenas um item numa lista, como já notei. Fazemos bem considerar as 
possíveis funções de uma lista. Se eu trabalho baseado numa lista de instruções para 
operar meu computador, devo presumir que cada item é uma exigência no processo. É 
esperado de alunos que estão se preparando para se formarem que sigam a lista de 
matérias exatamente. Mas, às vezes, fazemos listas para indicar os nossos ideais. 
Quando fazemos uma lista de qualificações para um trabalho, nem todo item na lista 
carrega o mesmo peso. Listas funcionam de maneiras diferentes. É bom perguntar como 
os itens na lista em 1 Timóteo e Tito deveriam funcionar. 

1. Não podemos começar nosso estudo com um exame daquela frase singular 
“esposo de uma só mulher”. Ela deveria ser considerada no seu contexto maior. 
Devemos perguntar, em primeiro lugar, como esta lista funciona. Em segundo 
lugar, devemos notar as outras palavras na lista. 

2. A maior preocupação expressa em 1 Timóteo e Tito também está refletida em 
Atos 20. A preocupação, articulada claramente em Atos e Tito, é pôr as coisas 
valiosas da igreja nas mãos de homens que continuarão o trabalho de Paulo na 
sua ausência. Presbíteros protegem a igreja contra os lobos, seguindo seu 
mentor. Paulo chama aqueles que foram escolhidos para agirem como mestres. 
A preocupação central no discurso de Paulo em Mileto e nas Epístolas 
Pastorais é estabelecer estruturas pelas quais a igreja pode resistir sem o que 
iniciou a obra. Heréticos estão fazendo coisas maldosas, e a igreja precisa das 
pessoas que funcionam como mestres. Os heréticos são conhecidos aqui pelas 
más idéias e pelo mau comportamento. Note alguns dos comentários sobre 
eles em 1 Timóteo 4:1-6; 6:3; 2 Timóteo 3:1-10. 

3. No cristianismo primitivo, como em praticamente todas as culturas pré-
industrializadas, homens mais velhos são as figuras patriarcais que guiam a 
comunidade. O conselho de presbíteros era conhecido por sua sabedoria. Aqui 
sua tarefa é “administrar” a casa de Deus. Eram mestres com autoridade. 

4. Qual o primeiro ponto nas listas de 1 Timóteo e Tito? 

a. Temos sempre notado que sua maior preocupação é com cará ter e hábitos, 
um tema que é constante no PE. 
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i. Note mais uma vez o caráter. Em 2 Timóteo 3:2, “egoístas, avarentos, 
jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, 
ingratos, irreverentes”. De acordo com Tito 1:10-11, eles ensinam por 
ganância o que não têm direito de ensinar. Com certeza, refletem a 
cultura cretense. 

ii. Comparando com este histórico, é esperado que todos os cristãos 
exibam qualidades de caráter. Paulo é um modelo de conduta (1 Timóteo 
1:12-17). Timóteo é um modelo de “palavra, procedimento, amor, fé e 
pureza” (1 Timóteo 4:12). Todos os cristãos têm responsabilidades 
específicas. Note especialmente as instruções para toda a comunidade 
em Tito 2: homens mais velhos, mulheres mais velhas, mulheres mais 
novas, homens mais novos, escravos. Veja 1 Timóteo 6:1-2 (escravos); 
6:17 (os ricos). 

iii. Em 1 Timóteo 5, há uma lista de qualificações envolvendo viúvas, que a 
igreja “honra” ou “inscreve”. Note as qualificações: 60 anos de idade, 
esposa de um marido; recomendada pelas boas obras; tenha criado 
filhos; exercitado hospitalidade; lavado os pés aos santos; socorrido a 
atribulados; se viveu na prática zelosa de toda boa obra. 

Depois, tem o problema do que fazer com as viúvas mais novas. Elas 
devem se casar de novo e ter filhos! Senão, acabam difamando o nome 
da igreja (5:14-15). 

b. Este histórico fornece o contexto para olhar as qualificações para 
presbíteros em 1 Timóteo e Tito: o ponto focal é o impacto da história cristã 
sobre vidas. Presbíteros devem ser: 1) o que os heréticos não são; 2) 
modelos da fé cristã. 

i. Note o tom geral das qualificações. Nada é dito sobre o fruto do Espírito, 
etc. 

ii. No topo da lista tanto em 1 Timóteo como em Tito é o termo “inculpável/
irrepreensível”. Ninguém pode achar falta. Não de integridade 
questionável. Não pode ser atacado pela oposição. Veja qualificações 
para viúvas em 5:7. Note a última coisa na lista (v. 7): boa reputação 
com os de fora. Ponha isso no contexto da reputação da igreja. A igreja 
está preocupada sobre a sua reputação. 

iii. As qualificações têm o efeito cumulativo ao falar de “respeitabilidade” na 
comunidade. Veja sóbrio, sensível, honrável... não dado a muito vinho, 
não violento, mas gentil, não brigão e não avarento. 

iv. Uma antiga lista de qualificações para um bom general é parecida. 

c. Um dos valores envolvidos era “valores familiares”. 

i. O relacionamento do líder para com seus filhos é indicado em 3:4-5. 
Obviamente, ele é uma figura patriarcal que faz para a igreja o que faz 
na família. 
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ii. O segundo item nas duas listas fala sobre ser “esposo de uma só 
mulher”,  uma expressão muito ambígua. O que isso significa? Mesmo 
nos tempos antigos, havia incerteza. 

(1) Alguns entendem isso como uma proibição ao celibato, à luz dos 
heréticos em 4:3. Duvidamos se isso era um grande problema, 
especialmente por causa do fato que tanto Paulo como Timóteo eram 
solteiros. 

(2) Alguns entendem isso como uma proibição do segundo casamento 
de viúvos. Veja 1 Coríntios 7:8. Note também a referência às viúvas 
em 5:9. Era muito valorizado nos dias dos romanos o fato de a viúva 
nunca se casar novamente. No entanto, isso não parece ser muito 
lógico comparado com 1 Timóteo 5:14. 

(3) Alguns na igreja primitiva entendiam isso como uma proibição de 
casar depois de se divorciar. Provavelmente é a concepção 
predominante. Mas poderia ser mais claro. Deve-se perguntar 
também se isso envolveria uma exigência especial que não é feita a 
todos os membros da igreja. 

(4) Uma interpretação mais genérica enxerga isso como uma exigência 
para que o líder cristão reflita os mais altos valores da comunidade e 
do cristianismo. É uma exigência para que a pessoa não viva em 
promiscuidade; que não haja poligamia sequencial. Assim é esperado 
que ele cumpra as normas esperadas de todos os cristãos. Marido e 
mulher são uma só carne. Veja Towner, 232: “Mais plausível é o 
ponto de vista que a frase expressava a exigência de fidelidade no 
casamento. A ordem de pensamento na lista muda do menor ao 
maior – do pessoal à vida da igreja, do doméstico às funções oficiais 
– de forma que o que alguém é ou faz na sua vida particular tem, 
como já vimos em outros lugares, conseqüências inevitáveis para a 
igreja. Nesta ligação, o foco numa vida familiar normal e filhos bem 
disciplinados sugere que é presumido que terá relacionamentos 
sociais normais, isto é, um casamento aceitável aos olhos da 
comunidade dos fiéis e do mundo – seja qual for a constituição. 
Então, uma lista enunciando as qualidades pessoais e domésticas 
necessárias para satisfazer as exigências de anepilemptos e martyria 
kale seria muito mais provável de incluir uma referência à fidelidade 
no casamento; o ponto não é quantas fezes a pessoa casou, nem 
precisamente o que constitui um casamento legítimo, mas como o 
homem se conduz no seu casamento”. 

(5) Voltamos ao maior ponto da lista: líderes que demonstram através de 
suas vidas o poder do Evangelho; mentores que mostram o caminho; 
aqueles que demonstram valores cristãos e não danificam a 
reputação da igreja pela vida dentro ou de fora da igreja.
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