
Perguntas para Testar a Compreensão de 2 Timóteo 

1:1-7 
P1 v. 1-5: O que Paulo quer dizer? 

R: Que acerdita que Timóteo tem a mesma fé sincera que tinham a sua avó e sua mãe. 

 

P2 vs 6-7: Por que Paulo diz a Timóteo para conservar vivo o seu dom? 

R: Porque Timóteo era muito tímido. 

1:8-14 
P1 v. 8: Qual é o ponto central desse verso? 

R: Paulo diz a Timóteo para não se envergonar do Evangelho e de Paulo também. 

 

P2 v. 9: Por que Paulo diz que Deus os chamou? 

R: Deus os chamou porque Ele quiz e por causa da Sua Graça. 

 

P3 vs 9-10 Como Deus manifestou a Sua graça? 

R: Por meio do aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo. 

 

P4: O que Jesus Cristo fez como manifestação da graça de Deus? 

R: Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida eterna. 

 

P5 vs 11-12: Por que Paulo sofreu? 

R: Porque ele era apóstolo e mestre(?) para anunciar as Boas-notícias. 

1:15-18 
P: Por que Paulo estava contente com Onesíforo? 

R: Quando Paulo estava no prisão, Onesíforo foi visitá-lo e o confortou. 

2:1-7 
P1 vs 1-2: O que Paulo diz para Timo/teo? 

R: Que ele seja forte na graça de Jesus Cristo e nas palavras que Paulo havia dito anteriormente a ele. 

 

P2 vs 3-4: O que Paulo quer mostrar quando fala sobre un soldado? 

R: Que o cristão não deve se atrapalhar (ou dedicar muito tempo ou dar muita ênfase) com os negócios desta 

vida. 

 

P3 v. 5: E quanto ao atleta? 

R: Que o crstão deve observar rigorosamente as «regras¬ da vida cristã. 

 

P4 v. 6: Que o crstão deve fazer o trabalho pesado da vida cristã e então será recopensado. 

2:8-13 
P1 vs 8-10: O que Paulo diz a Timóteo nesse trecho? 

R: Que ele anunciou que Jesus é o Missias e que ressucitou dentre os mortos. E que o povo, não gostando de 

ouvir essas coisas, o colocou em prisões. Mas que ele continuaria vivendo para Jesus porque isso poderá 

estimular outros cristãos a serem fiéis pois Cristo é fiel Àqueles que crêem. 

 

P2: Por que Paulo suportou todos os sofrimentos? 

R: Porque a sua resistência aos sofrimentos tornaria possível a salvação de outros pessoas. 

 

P3: O que Paulo quer dizer com «Cristo não pode ser falso a si mesmo¬? 

R: Que as afirmações anteriores (vs 10-13a) serão sempre verdadeiras e que nunca serão alteradas. Uma 

resposta alternativa seria: Jesus não pode repudiar a si mesmo. Como nós somos parte do seu corpo Ele não 

pode nos repudiar. 

2:14-19 



P1: Quais são «estas coisas¬ a que Paulo se refere no verso 14? 

R: São os itens anteriormente apresentados nos vs 3-13, mas também pode se referir ao ponto central dos vs 

8-13 que afirma que o sofrimento é necessário para a propagação do Evangelho. 

 

P2: Qual é o resultado das brigas a respeito de palavras? 

R: O resultado é mau pois prejudica os que ouvem. 

 

P3 v. 15: O que Timóteo deve fazer para evitar essas brigas? 

R: Ensinar corretamente a mensagem da verdade de Deus. 

 

P4 vs 16-17: Qual é o resultado dos discussões tolas? 

R: Elas afastam o povo do caminho de Deus. 

 

P5 vs 17-18: Qual era a mensagem de Hinemeu e Fileto? 

R: A ressurreição dos crentes já se realizou. 

2:20-22 
P1: Que ilustração é apresentado por Paulo? 

R: Numa casa grande existem vasilhas feitas de material caro e outras de material barato. Algumas são para 

ocasiões especiais, outras são para uso di rio. 

 

P2: O que Paulo quer ensinar falando sobre vasilhas? 

R: Assum como existem vasilhas para ocasiões especiais e outras para uso di rio, na igreja existem pessoas 

dignas e pessoas indignas. As indignas podem se tornar dignas purificando-se a si mesmas. 

(Se não foi dada uma resposta completa a questão 2): 

 

P3: Como um cristão pode ser útil ao serviço de Deus? 

R: Evitando error como as discussões inúteis e as falsas doutrinas. OU: separando-se das pessoas, que adotam 

falsas doutrinas e se entregam a discussões inúteis. 

2:22-26 
P1: A quem Paulo está se dirigindo? 

R: Timóteo. 

 

P2: O que Paulo quer ensinar a Timóteo? 

R: Como ele deve se comportar como um indivíduo (como homem) e como um trabalhador (obreiro) de Deus. 

(Essa questão pode originar uma lista de virtudes extraídas desses versos Õ provavelmente será uma resposta 

v. lida.) 

2:24-26 
P: Que próposito um mestre (como Timóteo) deve ter em mente quando trata os outros com bondade e ensina 

com paciência? 

R: Que Deus poderá dar ao ouvinte a oportunidade de se arrepender e de conhecer a verdade, e assim voltar ao 

seu perfeito juizo e escapar da armadilha do diabo, que os havia agarrado e os fazia obedecer a sua vontade. 

(Dependendo da identific,ão de «his¬ (seu, sua) em «his will¬ (sua vontade) v. 26 RSV poderá ser 

acrescentado «...para que eles possam fazer a vontade de Deus, veja Exeg. Helps p. 125). 

3:1-5 
P1: O que Pualo quer dizer com: «Nos últimos dias haverá tempos difíceis¬? 

R: As pessoas serão má s. 

 

P2: Em que sentido as pessoas serão má s? 

R1: Serão egoistas; 

R2: Serão avarentos; 

R3: Serão orgulhosos; 

R4: Serão vaidosos; 

R5: Serão xingadores; 



R6: Serão ingratos; 

R7: Serão desobedientes aois pais; 

R8: Não terão respeito À religião; 

R9: Não terão amor para com os outros; 

R10: Serão duros; 

R11: Serão caluniadores; 

R12: Naõ terão domínio próprio; 

R13: Serão violentos; 

R14: Serão inimigos do bem; 

R15: Serão traidores; 

R16: Serão atrevidos; 

R17: Serão cheios de orgulho; 

R18: Amarãos mais os prazeres que a Deus; 

R19: Terão a forma exterior da nossa religião, mas rejeitarão o seu verdadeiro poder. 

(O texto deverá ser consultado v. rias vezes até chegar a uma lista compreensível.) 

3:6-9 
P1 vs 6-7: Sobre quem Paulo está escrevendo? 

R: Sobre os falso mestres. 

 

P2: O que Paulo diz que esses falso mestres fazem? 

R: Eles entram nas casas e conseguem dominar as mulheres fracas em suas crenças religiosas. 

 

P3: O que Paulo diz sobre essas mulheres? 

R1: São fracas; 

R2: Estão cheias de pecados; 

R3: São levadas por toda espécie de desejos; 

R4: Estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a aprender a verdade. 

 

P4 vs 8-9: Como esses falsos mestres se parecem com Janes e Jambres? 

R1: Eles são contra a verdade; 

R2: Não tem juizo e fracassem na fé; 

R3: Sua ignorância logo será aparente. 

3:10-11 
P1: O que Timóteo observou na vida de Paulo? 

R1: Como Paulo ensinava; 

R2: a sua conduta; 

R3: o seu propósito de vida; 

R4: a sua fé; 

R5: a sua paciência; 

R6: o seu amor; 

R7: a sua perseverança; 

R8: as suas perseguições; 

R9: os seus sofrimentos (por exemplo: na Antioquia, em Icônio, em Listra Õ mas o Senhor o salvou de todas 

elas). 

 

P2: Que exortação Paulo faz a Timóteo? 

(NOTA: Esta pergunta não precisa ser respondida se a resposta já foi dada a pergunta 1.) 

R: Apesar das perseguições que os justos sofrerão e de que os homens maus e fingidos ficarão piores, Timóteo 

deve continuar nas verdades que apredeu. 

 

P3 vs 15-17: Que benefícios terá Timóteo na leitura das Escrituras? 

R: Elas podem dar a sabedoria que leva À salvação, por meio da fé em Jesus Cristo. 

P4: O que Paulo diz sobre toda a Escritura? 

R1: É inspirada por Deus; 



R2: É útil para ensinar a verdade, repreender o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver; 

R3: Quando o servo de Deus procede assim, ele está preparado e pronto para fazer toda espécie de boas ações. 

P5: Releia vs 10-17: Qual é a lição mais importante que Paulo está ensinando a Timóteo? 

R: Apesar da maldade do mundo, Timóteo deve continuar a crer firmamente nos ensinamentos da Escritura. 

4:1-5 
P1 vs 1-2: Qual é a mensagem principal que Paulo está dando a Timóteo? 

R: Timóteo deve insistir em pregar e ensinar a mensagem de Deus. 

P2: Na presença de quem Paulo está ordenando a a Timóteo? 

R: Na presença de Deus e de Jesus Cristo. 

 

P3: O que Paulo diz sobre Jesus Cristo? 

R1: Ele julgará todos homens: os vivos e os mortos; 

R2: Ele voltará e estabelecerá o Seu Reino. 

 

P4 vs 2-4: Por que Paulo diz a Timóteo para insistir diligentemente nesse trabalho? 

R: Porque mais tarde os homens não escutarão o ensino, mas seguirão os seus próprios desejos. Se juntarão a 

mestres que ensinam o que querem ouvir, deixando de ouvir a verdade e escutarão as lendas. 

4:6-8 
P1: Por que razão Paulo escreve essas coisas? 

R: porque ele sabe que está na hora de morrer (ser sacrificado). 

 

P2: Como e por que Paulo espera ser morto? 

R: Outras pessoas o matarão porque ele é seguidor de Cristo. 

 

P3: O que Paulo diz sobre a sua vida passada? 

R: Que ele completou com sucesso o trabalho extenuante(?) que Deus havia dado a ele. 

 

P4: O que Paulo está esperando? 

R: Que no dia do jugamento Deus dará a ele o prêmio da vitória Õ a coroa de justiça Õpor ter executado a sua 

tarefa. 

(NOTA: Essa imagem relaciona o prêmio com o «combate¬ do verso anterior.) 

4:9-13 
P1 v. 9: O que Paulo quer que Timóteo faça por ele? 

R: Que Timóteo venha depressa estar com ele. 

 

P2 vs 10-11: Por que motivo Paulo quer a presença de Timóteo com ele? 

R: Paulo tinha somente um amigo íntimo com ele. 

 

P3 vs 12-13: O que Timóteo queria fazer? 

R: Levar Marcos, a sua capa e os livros (especialmente os de couro). 

4:14-15 
P: Por que Paulo menciona Alexandre? 

R: Alexandre (o ferreiro) causou muitos males a Paulo; Deus o recompensará de acordo com o que ele fez. 

Timóteo deveria tomar cuidado com ele pois havia combatido a mensagem verdadeira. 

4:16-18 
P1 vs 16-17: O que Paulo disse que aconteceu com ele? 

R: Na primeira vez que foi julgado todos o abandonaram, mas não o Senhor, que deu a ele poder para anunciar 

a mensagem completa, tendo livrado Paulo de morrer (da boca do leão). 

 

P2 v. 18: O que Paulo diz que o Sehnor fará por ele? 

R: O Senhor o livrará de todo mal e o levará a salvo para seu Reino celestial. 

 


