
Primeira Carta a

Tim�teo
Introdução 

1 De Paulo, ap�stolo* de Cristo Jesus por ordem de Deus, nosso Salvador, e de
Jesus Cristo, nossa esperan�a, 2a Tim�teo, meu verdadeiro filho na f�. 

Que Deus Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe d�em gra�a*, miseric�rdia e paz.
3Como j� pedi, quando estava prestes a partir para a Maced�nia, quero que

voc� fique em �feso para poder repreender algumas pessoas que est�o ensinando
doutrinas falsas. 4Diga a elas que n�o se ocupem com lendas e genealogias sem
fim, as quais s� resultam em discuss�es e n�o contribuem para o trabalho de
Deus, que � realizado pela f�. 5A finalidade desta ordem � o amor que procede de
um cora��o puro, de uma consci�ncia limpa e de uma f� sem fingimento. 6Alguns
homens se desviaram disto e falam de coisas que n�o t�m nenhum valor. 7Eles
querem ser professores da lei*, mas n�o compreendem o que dizem e nem enten-
dem os assuntos sobre os quais discutem com tanta certeza. 

8N�s sabemos que a lei* � boa, se ela for usada corretamente. 9Devemos reco-
nhecer que a lein�o foi feita para os que fazem o bem. A lei foi feita para aqueles
que est�o contra a lei, para os rebeldes, para os que s�o contra a religi�o, para os
pecadores, para os impuros, para os que n�o t�m respeito por Deus, para os que
matam pais e m�es, ou para os assassinos. 10A lei tamb�m foi feita para os que
cometem imoralidade sexual, para os homossexuais, para os que exploram os ou-
tros, para os que fazem juramentos falsos e para todos aqueles que s�o contra o ver-
dadeiro ensino de Deus. 11E este verdadeiro ensino est� de acordo com as gloriosas
Boas Novas* que procedem do Deus Bendito, as quais fui encarregado de anunciar. 

Gratidão pela misericórdia de Deus 
12Agrade�o a Cristo Jesus, nosso Senhor, que � aquele que me tem fortalecido,

pois Ele me considerou fiel e me escolheu para servi-lo. 13Ele me fez tudo isto
apesar de eu ter falado mal dele no passado e de t�-lo perseguido e insultado.
Mas eu obtive miseric�rdia, pois agi sem saber o que estava fazendo, uma vez
que n�o tinha f�. 14A gra�a* de nosso Senhor foi muito grande para comigo e, com
esta gra�a, vieram a f� e o amor que est�o em Cristo Jesus. 

15Isto � verdade, e deve ser completamente aceito: Cristo Jesus veio ao mundo
para salvar os pecadores. Eu sou o pior de todos eles, 16mas foi por esse mesmo
motivo que fui perdoado, para que por meio de mim, o pior dos pecadores, Cristo
Jesus pudesse mostrar toda a sua paci�ncia. Cristo queria que eu servisse de
exemplo para todos aqueles que viessem a crer nele, para que assim pudessem
receber a vida eterna. 

17Ao Rei eterno, imortal, invis�vel e Deus �nico, sejam dadas honra e gl�ria
para sempre! Am�m! 
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ap�stolo(s) Os homens
que Jesus ensinou e
escolheu para serem seus
seguidores e para o
ajudarem.

gra�a A bondade divina.

lei Provavelmente a lei
que Deus deu a Mois�s no
Monte Sinai. Leia æxodo
19-20.

Boas Novas As not�cias
de que Deus abriu um
caminho por meio de
Cristo para que as pessoas
possam ter seus pecados
perdoados e vivam com
Deus. Quando as pessoas
aceitam esta verdade, Deus
as aceita.
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18Tim�teo, meu filho, este � o dever de que eu o encarrego, de acordo com as
profecias* que h� muito tempo foram feitas sobre voc�: Siga essas profecias e
empenhe-se na batalha do Senhor. 19Combata com f� e com a consci�ncia limpa,
pois alguns rejeitaram a consci�ncia limpa e por isso tiveram a sua f� destru�da.
20Entre eles est�o Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satan�s para que
aprendam a n�o falar mal de Deus. 

Devemos orar por todas as pessoas 

2 Em primeiro lugar, pe�o que sejam feitas s�plicas, ora��es, pedidos e a��es
de gra�a a favor de todas as pessoas. 2Fa�am isso especialmente a favor

daqueles que governam e de todas as autoridades, para que possamos viver uma
vida tranq�ila e cheia de paz, com toda devo��o e respeito a Deus. 3Isto � bom e
agrad�vel a Deus, nosso Salvador, 4o qual deseja que todas as pessoas sejam sal-
vas e cheguem a conhecer a verdade. 5Pois existe somente um Deus e somente
um intermedi�rio entre Deus e os homens: o homem Cristo Jesus. 6Foi Ele quem
deu a sua pr�pria vida para pagar pelos pecados de todas as pessoas. Desta forma,
no momento oportuno, Jesus provou que Deus quer que todas as pessoas se sal-
vem. 7Eu fui escolhido para proclamar essa mensagem e para servir de ap�stolo*.
(N�o estou mentindo; estou falando a verdade). Tamb�m fui escolhido para ensi-
nar a f� e a verdade aos que n�o s�o judeus. 

8Portanto, quero que os homens orem em todo lugar e, ao orarem, eles devem
levantar m�os que sejam dedicadas a Deus, sem raiva ou sem discuss�es. 9Da
mesma maneira, quero que as mulheres se vistam de maneira decente, com sim-
plicidade e bom senso. Elas n�o deveriam se enfeitar com penteados exagerados,
com ouro, com p�rolas, nem com vestidos caros. 10Por�m, deveriam se enfeitar
com boas a��es, como � pr�prio �s mulheres que s�o reverentes a Deus. 11A mu-
lher deve aprender ouvindo em sil�ncio e com todo o respeito. 12N�o permito
que a mulher ensine ou tenha autoridade sobre o homem. Ela deve ficar em
sil�ncio, 13pois primeiro foi criado Ad�o e, depois, Eva. 14N�o foi Ad�o quem foi
enganado, e sim a mulher, que foi iludida e caiu no pecado. 15Mas a mulher, cum-
prindo com suas obriga��es de m�e, ser� salva se continuar na f� e no amor e se
mantiver pura e com bom senso. 

Como devem ser os bispos da igreja 

3 Isto � verdade: Se algu�m deseja ser bispo*, deseja um �timo trabalho. 2O
bispo deve viver de tal maneira que ningu�m possa acus�-lo de nada. Ele

deve ter somente uma esposa e deve ser s�brio, prudente e respeit�vel. Ele deve
tamb�m ser hospitaleiro e competente para ensinar. 3Ele n�o deve ser dado ao
vinho nem violento, mas gentil e pac�fico. Ele tamb�m n�o deve ter amor ao di-
nheiro. 4Ele deve governar bem a sua pr�pria casa; deve criar seus filhos de
maneira que estes lhe obede�am com todo o respeito. 5(Pois se algu�m n�o sabe
governar a sua pr�pria casa, como ser� capaz de cuidar da igreja de Deus?) 6Ele
n�o deve ser uma pessoa que se converteu recentemente, para que n�o fique
cheio de orgulho e receba a mesma condena��o que o Diabo recebeu. 7� neces-
s�rio tamb�m que seja bem respeitado por aqueles que n�o pertencem � igreja,
para que n�o venha a ser criticado por todos e apanhado pelo Diabo. 

profecias Ensinamentos
de Deus dados por pessoas
que falam por Deus.

ap�stolo(s) Os homens
que Jesus ensinou e
escolheu para serem seus
seguidores e para o
ajudarem.

bispo(s) Um grupo de
homens escolhidos para
liderar a igreja. Eles
tamb�m eram chamados de
presb�teros e pastores. O
trabalho deles � cuidar do
povo de Deus (Atos 20.28;
Ef�sios 4.11).
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Como devem ser os diáconos 
8Do mesmo modo, os di�conos* devem ser respeit�veis e suas palavras devem

merecer confian�a. Eles n�o devem beber muito vinho nem ser pessoas que quei-
ram ficar ricas por meios desonestos. 9Eles devem conservar a verdade da f� que
Deus nos revelou, e faz�-lo com a consci�ncia limpa. 10Estes homens tamb�m,
{assim como os bispos,} devem ser colocados � prova primeiro. Ent�o, se n�o hou-
ver nada contra eles, que sirvam como di�conos. 

11Da mesma maneira, as mulheres* devem ser respeit�veis. Elas n�o devem
falar mal dos outros, mas devem ser s�brias e de confian�a em tudo. 

12Os di�conos* devem ter somente uma esposa, devem governar bem os seus
filhos e as suas pr�prias casas. 13Pois aqueles que se desempenharem bem como
di�conos, estar�o conseguindo uma posi��o de honra para si mesmos e se sentir�o
seguros da f� que t�m em Cristo Jesus. 

O segredo da nossa vida 
14Apesar de esperar v�-lo em breve, estou lhe escrevendo estas coisas 15para

que, se eu demorar, voc� fique sabendo como se deve proceder na casa de Deus.
A casa de Deus � a igreja do Deus vivo, a coluna e o alicerce da verdade. 16Sem
d�vida nenhuma, grande � o segredo da nossa vida de adora��o: 

Ò Ele apareceu em forma humana,
foi declarado justo pelo Esp�rito*, 
foi visto por anjos,
foi anunciado entre as na��es,
foi acreditado no mundo,
e foi levado para o c�u em gl�riaÓ.

Um aviso contra os falsos mestres 

4 O Esp�rito* diz claramente que nos �ltimos tempos alguns abandonar�o a f�.
Eles seguir�o esp�ritos enganadores e ensinos de dem�nios. 2Estes ensinos

v�m por meio de homens hip�critas e mentirosos, que t�m a consci�ncia insens�-
vel, como se ela tivesse sido queimada com um ferro em brasa. 3Estes homens
pro�bem o casamento e ensinam que n�o se devem comer certos tipos de comida.
Mas Deus criou esses alimentos para serem recebidos com gratid�o por todos
aqueles que t�m f� e conhecem a verdade. 4Tudo o que Deus criou � bom. Nada
deve ser rejeitado, uma vez que foi recebido com gratid�o, 5pois a comida � con-
sagrada pelas palavras de Deus e pela ora��o. 

O bom servo de Cristo Jesus 
6Ao ensinar estas coisas aos irm�os, voc� ser� um bom servo de Cristo Jesus,

criado e alimentado nas palavras da f� e do bom ensinamento que voc� tem
seguido. 7Mas rejeite as lendas mundanas que s�o pr�prias de velhinhas caducas,
e exercite-se pessoalmente na devo��o a Deus. 8Pois o exerc�cio f�sico, na ver-
dade, tem algum valor, mas a devo��o a Deus tem valor para tudo, porque pro-
mete b�n��os para a vida presente e para a vida futura. 9Isto � verdade e merece
toda a confian�a. 10� para esse fim que n�s trabalhamos duramente e nos esfor�a-
mos: Porque temos colocado a nossa esperan�a no Deus vivo, que � o Salvador de
todos, especialmente daqueles que t�m f�. 

d i � c o n o s P e s s o a s
escolhidas para servir a
igreja de uma maneira toda
especial. Eles ajudavam
nos trabalhos de adminis-
tra��o das igrejas e
cuidavam dos necessitados
em geral.

mulheres Aqui pode ser
que sejam as esposas dos
di�conos, ou ent�o
mulheres que serviam
como os di�conos serviam.

Esp�rito Tamb�m �
chamado de ÒEsp�rito de
DeusÓ, ÒEsp�rito de
CristoÓ e ÒConselheiroÓ.
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11Ordene e ensine estas coisas. 12Que ningu�m o despreze por voc� ser jovem.
Pelo contr�rio, mostre-se um exemplo para os que acreditam em Cristo, por meio
de seu modo de falar, de seu comportamento, de seu amor, de sua f� e da pureza de
sua vida. 13At� eu chegar, continue a dedicar-se � leitura das Escrituras* em
p�blico, � prega��o e ao ensino. 14N�o continue a descuidar do dom que h� em
voc�, o qual lhe foi dado como resultado de uma profecia*, quando o grupo de pres-
b�teros* p�s as m�os* sobre voc�. 15Continue dando total aten��o a estas coisas.
Entregue-se completamente a elas, para que todos possam ver o seu progresso.
16Tenha cuidado com a sua pr�pria vida e com aquilo que ensina. Continue nestes
deveres, porque assim voc� salvar� tanto a si mesmo como aos seus ouvintes. 

Como tratar aqueles que fazem parte da igreja 

5 N�o repreenda o homem idoso. Antes o aconselhe como se ele fosse seu pai.
Trate os mo�os como irm�os, 2as mulheres idosas como m�es, e as mo�as

como irm�s, com toda a pureza. 
3Respeite e ajude as vi�vas que n�o t�m mais nenhum parente. 4Mas se alguma

vi�va tem filhos ou netos, eles deveriam aprender primeiro a colocar em pr�tica a
religi�o deles, cuidando da sua pr�pria fam�lia. Assim eles pagar�o o que recebe-
ram dos seus pais e av�s. Isto � agrad�vel a Deus. 5Por�m, a vi�va que n�o tem
mais nenhum parente nem ningu�m que a ajude, p�e a sua esperan�a em Deus e
passa a se dedicar � ora��o dia e noite, pedindo a ajuda dele. 6Entretanto, a vi�va
que s� vive para os prazeres desta vida j� est� morta, embora continue viva. 7D�
estas instru��es a todos para que ningu�m possa acus�-los de nada. 8Mas se
algu�m n�o cuida dos seus parentes, especialmente daqueles que s�o da sua pr�-
pria casa, ele tem negado a f� e � pior do que aquele que n�o acredita em Cristo. 

9Para estar na lista de vi�vas, a vi�va tem que ter pelo menos sessenta anos,
ter-se casado somente uma vez 10e ser bem conhecida como algu�m que fez boas
obras, como por exemplo: deve ter educado seus filhos, mostrado hospitalidade,
lavado os p�s daqueles que pertencem ao povo de Deus, ajudado os que estavam
em dificuldades e se dedicado a todo tipo de boas obras. 11Mas n�o coloque na
lista as vi�vas mais novas, porque, quando os seus desejos sexuais s�o mais fortes
do que sua dedica��o a Cristo, elas querem se casar novamente. 12E assim se tor-
nam culpadas por anularem o seu primeiro compromisso. 13Al�m disso, as vi�vas
mais novas se habituam a ser pregui�osas e a andar de casa em casa. E elas n�o s�
se habituam a ser pregui�osas, como tamb�m tagarelas e intrigantes, falando o que
n�o devem. 14Quero, portanto, que as vi�vas mais novas se casem, tenham filhos,
sejam boas donas-de-casa, e que n�o d�em aos inimigos nenhum pretexto para cri-
tic�-las. 15Eu digo isto porque algumas vi�vas j� se afastaram e seguiram a Satan�s. 

16Se alguma mulher crist� tem vi�vas na sua fam�lia, ela mesma deve ajud�-las.
A igreja n�o deve ficar sobrecarregada, para que assim possa ajudar as vi�vas que
n�o t�m nenhum parente. 

17Os presb�teros* que lideram bem a igreja merecem sal�rio em dobro, espe-
cialmente aqueles que se dedicam a pregar e a ensinar. 18Pois as Escrituras*
dizem: ÒN�o amarre a boca do boi quando ele estiver debulhando o trigoÓ*. E
dizem ainda: ÒO trabalhador tem o direito de receber o seu sal�rioÓ*. 

Escrituras As coisas
sagradas escritas, o Velho
Testamento.

profecia Um ensina-
mento de Deus dado por
uma pessoa que fala por
Deus.

presb�tero(s) Um grupo
de homens escolhidos para
liderar a igreja. Eles
tamb�m eram chamados de
bispos e pastores. O
trabalho deles � cuidar do
povo de Deus.

p�r as m�os Um sinal
que mostra que Tim�teo
tinha recebido um dom
especial de Deus.

ÒN�o amarre É trigoÓ

Cita��o de Deuteron�mio
25.4.

ÒO trabalhador tem É o

seu sal�rioÓ Cita��o de
Lucas 10.7.
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19N�o aceite nenhuma acusa��o contra um presb�tero*, a n�o ser que ela seja feita
pelo depoimento de duas ou tr�s testemunhas. 20Repreenda, diante de toda a igreja,
aqueles que continuam em seus pecados, para que os demais fiquem com medo. 

21Diante de Deus, de Jesus Cristo e dos anjos eleitos, eu lhe ordeno que fa�a
estas coisas sem preconceitos e que n�o fa�a nada com parcialidade. 

22N�o tenha pressa em colocar as suas m�os sobre ningu�m, nomeando-o,
assim, para o servi�o do Senhor. N�o participe dos pecados dos outros.
Mantenha-se puro. 

23N�o continue a beber somente �gua. Use um pouco de vinho por causa do
seu est�mago e das suas freq�entes enfermidades. 

24Os pecados de algumas pessoas s�o t�o evidentes que podem ser vistos at�
mesmo antes de serem levados a ju�zo. Mas os pecados de outras pessoas s� se mani-
festam mais tarde. 25Da mesma maneira tamb�m as boas obras s�o bem evidentes, e
mesmo aquelas que n�o s�o t�o evidentes n�o poder�o ficar escondidas para sempre. 

6 Todos aqueles que s�o escravos devem considerar seus senhores dignos de
todo o respeito. Assim, ningu�m falar� mal do nome de Deus nem do nosso

ensino. 2E aqueles escravos que t�m senhores que acreditam em Cristo, n�o
devem mostrar menos respeito por eles serem irm�os. Pelo contr�rio, devem tra-
balhar ainda mais, pois os senhores que recebem os benef�cios do trabalho s�o
crist�os e irm�os amados. Ensine e recomende estas coisas. 

Ensinos falsos e riquezas verdadeiras 
3Se algu�m ensina coisas diferentes e n�o concorda com o verdadeiro ensino de

nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que mostra a maneira certa de devo��o a
Deus, 4essa pessoa est� cheia de orgulho e n�o sabe nada. Ela tem mania de discu-
tir e brigar por causa de palavras. E destas coisas surgem inveja, desaven�as, insul-
tos, desconfian�as 5e discuss�es sem fim de pessoas cujas mentes est�o pervertidas
e longe da verdade. Elas pensam que servir a Deus � um meio de ficar rico.

6De fato, servir a Deus faz com que uma pessoa fique rica, se ela estiver feliz
com aquilo que tem. 7Pois n�s n�o trouxemos nada para o mundo, e nem pode-
mos levar nada dele. 8Portanto, devemos estar contentes se tivermos o que comer
e o que vestir. 9Mas aqueles que querem ficar ricos caem em tenta��o e na cilada
de desejos tolos e prejudiciais que os arrastam para a ru�na e para a destrui��o.
10O amor ao dinheiro � a causa de todo tipo de mal. E alguns, por desejarem tanto
o dinheiro, se afastaram da f� e causaram a si mesmos muitos sofrimentos. 

Alguns conselhos pessoais 
11Mas quanto a voc�, homem de Deus, evite estas coisas. Procure viver da

maneira certa, com dedica��o a Deus, com f�, com amor, com const�ncia e com
mansid�o. 12D� o melhor de voc� para ganhar a nobre corrida da f�. Tome posse
da vida eterna, para a qual voc� foi chamado quando fez a boa declara��o a res-
peito de Cristo diante de muitas testemunhas. 13Agora, diante de Deus, que d�
vida a todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que fez a mesma boa declara��o
em frente de P�ncio Pilatos, eu lhe ordeno: 14Obede�a ao mandamento que lhe
foi dado e guarde-o puro e perfeito at� o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo
aparecer. 15Quando chegar o tempo certo, isto ser� revelado por Deus, que � ben-
dito, �nico Soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores. 16Ele � o �nico que �

presb�tero(s) Um grupo
de homens escolhidos para
liderar a igreja. Eles
tamb�m eram chamados de
bispos e pastores. O
trabalho deles � cuidar do
povo de Deus.
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imortal. Ele vive na luz da qual ningu�m pode se aproximar. Ningu�m jamais o
viu nem poder� v�-lo. A Ele sejam dados a honra e o poder para sempre! Am�m. 

17Ordene isto aos que t�m riquezas deste mundo: que n�o sejam orgulhosos e
que n�o depositem a sua esperan�a no dinheiro, pois ele n�o traz seguran�a nen-
huma. Diga-lhes para depositar a sua esperan�a em Deus, que nos d� tudo de que
precisamos em grande quantidade, para a nossa satisfa��o. 18Tamb�m ordene aos
ricos que fa�am o bem, que sejam ricos em boas obras, que sejam generosos e que
estejam prontos para repartir o que t�m com os outros. 19Assim eles estar�o acu-
mulando para si mesmos um tesouro no c�u, que ser� um alicerce s�lido para o
futuro, para que possam tomar posse da verdadeira vida. 

20E voc�, Tim�teo, guarde o que lhe foi confiado. Evite os falat�rios in�teis e
que desagradam a Deus e as contradi��es que se referem �s coisas que falsa-
mente chamam de ÒconhecimentoÓ. 21Algumas pessoas t�m seguido esse
ÒconhecimentoÓ e se desviado da f�. 

Que a gra�a* de Deus esteja com todos voc�s.

gra�a A bondade divina.
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