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ESBOÇO AMPLIADO DE ESTUDO BÍBLICO INDUTIVO 

Título:  

A apostasia nos últimos tempos (1 Timóteo 4:1-5). 

1. Introdução: 

Paulo havia deixado Timóteo em Éfeso, para cuidar do crescimento organizacional da igreja e refutar 

os falsos mestres. Fica-se sabendo que a igreja tinha já “anciãos”, também chamados “supervisores” 

ou “bispos”; assim, a instituição da organização não seria algo novo nem a Timóteo nem à igreja. 

Paulo esperava retornar logo, mas, para o caso de demorar, ele uma carta não somente para dar 

instruções escritas acerca de como se proceder com a administração da igreja e como refutar os falsos 

ensinos. Ele também escreveu para encorajar Timóteo e desafiá-lo a tomar o controle firme em defesa 

da fé cristã. 

2. Ensino principal: 

A vida cristã real deve ser demonstrada pelo ministro, em face da heresia, através de instruções 

corretas à igreja. 

3. Contexto 

a. livro: A primeira carta a Timóteo foi escrita para instruir o jovem líder sobre como conduzir 

seu ministério. Ainda assim, cerca de 10% do material diz respeito à organização e programa 

da igreja local. Paulo concentra a maioria dos seus aconselhamentos na liderança jovem, que 

deve estimular a igreja a manter a pureza doutrinária e o estilo de vida. 

b. contexto imediato: A instrução sobre os falsos mestres e seus ensinamentos, que podem 

comprometer a vitalidade da Igreja de Cristo. Paulo encoraja Timóteo a não permitir que as 

pessoas “desprezassem a sua mocidade” (1 Timóteo 4.12). O hesitante Timóteo também é 

exortado a se esforçar e cumprir cabalmente o seu ministério. 

4. Observações: 

� Como o Espírito afirma expressamente certas coisas (4.1)? Deus fala aos crentes de muitas maneiras, 

nenhuma das quais pode ser reduzida a uma fórmula. No texto Paulo talvez esteja falando de uma 

revelação direta que o Espírito lhe concedeu. O Espírito também nos fala por meio da Bíblia, da 

oração, das oportunidades e da orientação de pessoas piedosas. 

� O que há de errado com a abstinência? Nada, a não ser que alguém se abstenha por causa da idéia 

errada (típicas de alguns falsos mestres conhecidos como gnósticos) de que toda coisa material é má. 

Os gnósticos afirmavam que, quanto menos contato tivermos com a criação física má, melhor será. 
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Paulo sustentava que a criação de Deus era boa. Embora tenha sido distorcida pela queda, a sua 

bondade essencial permanece. 

5. Descobertas: 

� Conclusões – Nos últimos dias, haverá a apostasia da fé. Nos dias de Paulo esta apostasia 

era representada pela heresia gnóstica. As características desta falsa doutrina são: a pretensão de 

possuir conhecimento, esclarecimentos e elucidações superiores; uma religião falsa com especulações 

inúteis e vãs/ um estado de anarquia; cauterização da consciência com um ferro aquecido; uma 

interpretação alegórica das Escrituras, fazendo desvanecer por explicações, a ressurreição etc; uma 

forma vã de piedade na qual as palavras ocupavam o lugar das obras; procuravam combinar o culto a 

Deus com o dinheiro, reduzindo a piedade a uma questão de interesse mundano; uma pretensão de 

santidade superior que permite até pecados flagrantes professando um motivo puro. 

� Correlação – Colossenses 2:22; 2 Tessalonicenses 2:3 

� Pendências – Até que ponto, a igreja e sua liderança, estavam envolvidas com os 

ensinamentos heréticos. 

6. Aplicação: 

A consciência é o sentimento moral do ser humano. Ela nos condena quando optamos em fazer o que 

sabemos ser errado. Sobre isso, Paulo sugere que o tecido de uma cicatriz se formará sobre a 

consciência quando esta for violada de maneira persistente. Nesse caso, a pessoa pode não mais se 

sentir culpada, mas, sem dúvida, o será. 

A Bíblia desenvolve uma atitude positiva em relação ao casamento e ao sexo na vida conjugal. Deus 

criou o homem e mulher com a capacidade de terem prazer na atividade sexual, na constância do 

casamento. Desta forma, o prazer não somente é vivenciado, mas também contribui para o crescimento 

da intimidade desejável para o casal, onde homem e mulher compartilham juntos sua vida terrena. O 

acético, que proíbe o casamento e sua livre expressão sexual, desvirtua o dom de Deus como o faz o 

indivíduo promíscuo que busca o sexo fora dos laços matrimoniais. 


