PERGUNTAS PARA TESTAR A COMPREENSÃO DE TITO
NOTA As perguntas podem ser específicas, como são as desta série, ou não-específicas, tais como:
“O que significa este di logo/versículo? “O que Paulo quer nos lembrar? Porque Paulo estádizendo
essas coisas? Uma pergunta não-específica seria: “O que Paulo estádizendo nesses versículos?”
1:1-4
P1: Quem escreveu esta carta?
R: Paulo
P2: A quem Paulo escreveu?
R: Tito
P3: O que Paulo diz sobre si mesmo?
R1: Que ele estáfazendo a obra de Deus;
R2: Que ele é um apóstolo de Jesus Cristo, i.e., que ele foi mandado por Jesus
para pregar os Seu evangelho.
P4: Qual é o assunto da mensagem de Paulo?
R: Ajudar a fotalecer a fé que o povo de Deus tem a guiá-lo à verdade ensinada
por nossa religião.
(NOTA: As respostas a P5 e P6 também podem estar includas aqui.)
P5: Que verdade é essa?
R: A verdade de como o povo deve se conduzir (em direção a Deus).
(NOTA: Se for aceita a interpretação seguida pela TEV, esta questão poder ser
omitida ou P6 pode ser respondida junto com P5ã)
P6: (NOTA: a Questão relativa a “esperança da vida eterna” ser diferente, de
acordo com a relação gramatical que você veja entre esta frase e a anterior (veja
Ajudas Exeg p.5). Exemplos de questões:
P: Qual é a base de unma vida piedosa?
(NOTA: Esta questão jápode ter sido respondida en P5:)
R: Assegurar que viveremos (com Deus) eternamente se praticarmos a
santidade.
P: Em que base OU com que pensamenteo para si mesmo Paulo realiza
(executou) a sua obra apostólica?
R: Paulo estácerto de que viver (com Deus) eternamente se executar a sua obra
apostólica.

P: Qual é o (outro) propósito de Paulo servir (ajudar) os outros?
(Nota: Esta questão pode ter sido respondida na P4:)
R: Paulo executa sua obra apostólica ajudando o povo de Deus a ter certeza que
eles viverão (com Deus) eternamente.
P7: O que Pualo diz sobre a vida eterna?
R1: Deus a prometeu desde o começo dos tempos;
R2: Ele a revelou aois Seus apóstolos;
R3: Ele deu a Paulo a responsabilidade de anunciá-la.
1:5-9
P1: A respeito de que Paulo estáescrevendo?
R: Sobre a espécie de homens que Tito deveria nomear com líderes da igreja (em
Creta).
P2 v. 5: Quando Paulo falou com Tito pela primeira vez que ele devia nomear
presbíteros em cada igreja?
R: Quando Paulo deixou Tito em Creta.
NOTA: As demais perguntas seguem-se natualmente. O tradutor deve
considerar que as qualidade dos presbíteros, conforme apresentada no texto,
estão bem entendidas.
1:10-16
NOTA: “Os que são contra” no v. 9b antecipam o tema deste parágrafo.
P1L vs 10-11: Sobre quem Paulo estáescrevendo?
R: Sobres certas pessoas da igreja de Creta que estavam fazendo coisas muito
má s.
P2: O que Paulo quere que Tito faça?
R: Que Tito os faça ficarem calados.
P3: Que coisas má s estas pessoas estão fazendo?
R: Eles estão revoltados e falam tolices, atrapalham a vida de famílias inteiras
e ensinam o que não devem; (fazem isso com a intenção de ganhar dinheiro.)
P4: Qual é o propósito deles?
R: Eles tem a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro.
P5 vs 12-16: Que grupo de pessoas fazem estas coisas?
R: Um grupo de Judeus-cristãos (eles dizem que são cristãos)

P6 vs 12-13a: O que um dos profetas de Creta falou sobre o seu próprio povo?
R: Que eles são sempre uns mentirosos, feras terríveis e comilões preguiçosos
(ganhar o má ximo que podem com o menor trabalho possível).
P7 vs 12-13a: Quem Paulo diz que fazem essas coisas?
R: Aqueles da igreja que são desobedientes.
P8 vs 13-14: Por que Tito deve repreedenê-los?
R: Para que sejam sadios na fé e não se ocupem com as histórias que vêm de
homens que rejeitam a verdade.
P9 vs 15-16: O que Paulo diz sobre esses homens?
R: Eles dizem que conhecem a Deus, mas seus atos negam isto. Estão cheios de
ódio, são desobedientes e não servem para fazer nenhuma coisa boa.
P10 v. 15: Que lição Paulo estáensinando?
R: Se as pessoas são puras, todas as coisas (cerimoniais) são puras. Mas nada é
puro para os que são impuros e descrentes.
2:1-10
P1 v1: Qual a intenção de Paulo quando diz a Tito para ensinar “o que estáde
acordo com a doutrina certa”?
R: Que o comportamento do cristão esteja de acordo com a verdadeira
mensagem que os apótolos ensinaram.
P2: Em relação a que Paulo estáescrevendo?
R: Ao comportamento que devem ter os v. rios grupos de pessoas da igreja.
P3 v2: Como se devem comportar os mais velhos?
R: Devem ser moderados, sérios, controlados, e sadios na fé, no amor e na
perseverança.
P4 v3: Como se devem comportar as mulheres mais idosas?
R: Como pessoas que tem vida santa, que não sejam caluniadoras, nem escravas
do vinho e ensinem o que é bom.
P5 vs 4-5: O que as mulheres idosas devem ensinar às mulheres mais jovens?
R: Amar seus maridos e filhos, serem controladas e puras, serem boas donas de
casa e obedeçam seus maridos.
P6 vs 3-5: por que você pensa que as mulheres mais jovens podem falar mal
sobre a mensagem de Deus?
R: Se as mulheres mais velhas não treinarem as mais jovens, estas se
comportarão de maneira imprópria. Outras mulheres poderão observar e dizer

que “se os cristãos agem dessa maneira, então a mensagem em que eles crêem
nào é boa”.
P7 v6: O que Tito deve aconselhar aos jovens?
R: Que sejam controlados.
P8 vs 7-8: O que Tito deve fazer?
R1: Deve ser um exemplo de boas ações, para que os outros vejam e façam a
mesma coisa.
R2: Deve ser sincero e sério no seu ensino, usando palavras certas para que
ninguém possa criticá-la.
P9: (NOTA: Talvez sejam necessárias 2 questões, uma em relação ao
procedimento de Tito e outra ao seu ensino.) Qual o propósito de Paulo ao dar
essa ordem?
R: Para que os inimigos (de Paulo e Tito) fiquem envergonhados por não terem
nada de mau a dizer a respeito deles.
2:9-10
P1: Sobre quem Paulo estáescrevendo?
R: Sobre os escravos.
P2: Como devem os escravos se comportar?
R: Obedecendo a seus senhores e os agradando em tudo.
P3: Como?
R: Não sendo respondões, nem roubando seus senhores, ao contr rio, mostrando
que são sempre bons e fiéis.
P4 v. 10b: Qual é o propósito desse comportamento?
R: Para manter o bom nome da doutrina a respeito de Deus nosso Salvador, isto
é, para que os outros vejam esse comportamento exemplar e percebam que a
mensagem de Deus é realmente boa.
2:11-14
P1: Por que Paulo disse aos cristãos para se comportarem da maneira descrita
em 2:1-10?
R: Porque Deus revelou a Sua Graça para dar a salvação a todos para que
vivessemos da maneira correta.
P2 vs 11-12: O que Deus fez por nós quando nos revelou a Sua graça?
R: Ele nos ensinou a abandonar a vida descrente e as paixões humanas e a
viver uma vida controlada, justa e fiel a Deus.
P3 v. 13: Que mais Deus nos ensina?

R: Viver esperando o dia feliz quando aparecer a glória do nosso grande Deus e
Salvador Jesus Cristo.
P4 v. 14: O que Cristo fez por nós?
R: Ele morreu por nós.
P5 v. 14 Qual foi o propósito da sua morte?
R: Para nos livrar de toda maldade e fazer de nós um povo puro, que pertence
somente a ele, e que se dedica a fazer o bem.
2:15
P1: O que Paulo diz a Tito para fazer?
R: Ensinar o povo a obedecer os preceitos morais.
P2: Como Tito deve fazer isso?
R: Com autoridade.
3:1-7
P1: O que Paulo estádizendo a Tito?
R: Que Tito recomende aos cristãos que se submetam às autoridades e façam
tudo o que é bom, porque todos nós jáfomos sem juizo, desobedientes e maus.
Mas Deus foi generoso conosco, e pela sua graça nos tornou justos diante d'Ele.
P2 vs 1-2: O que Tito deve recomendar aos cristãos?
R1: Se submeter e obedecer às autoridades;
R2: fazer tudo que é bom;
R3: não flar mal de ninguém;
R4: sejam pacíficos;
R5: sejam bondosos;
r6: tenham sempre atitudes delicadas para com todos.
P3 vs 1-2: A quem Tito deve recomendar essas coisas?
R: Aos cristãos de Creta (cap. 2)
P4 vs 3-7: Por que antigamente todos nós eramos desobedientes e maus, mas
Deus agir com bondade e misericódia conosco, nos perdoando e nos dando a vida
eterna.
P5 v3: Como Paulo diz que nós eramos?
R1: Não tinhamos juizo;
R2: eramos desobedientes;
R3: eramos maus;
R4: desejavamos coisas má s Õ eramos escravos das paixões e prazeres;
R5: gastavamos nossa vida na malícia Õ faziamos coisas n s;

R6: eramos invejosos;
R7: procediamos de tal modo que os outros nos odiavam
R8: nós odiavamos os outros.
P6 vs 4-7: O que Deus fez por nós?
R: Ele nos salvou (5a)
P7: O que Paulo diz que Deus nos fez?
R: Ele mostrou a Sua bondade e o Seu amor pelos homens.
P8 v. 5a: Deus nos salvou por que fizemos alguma coisa boa?
R: Não, Ele nos salvou por causa da sua misericódia.
P9 v. 5b: Como ou de que maneira Deus nos salvou?
(NOTA: Dois pontos são controvertidos.Preseve a ambiguidade tanto quanto
possível, mas evite o significado nulo. ou um significado inaceitávelpara a igreja
na sua totalidade: 1) “lavagem Õlimpeza” inclue uma referencia ao batismo OU
refere-se unicamente a uma limpeza espiritual 2) o relacionamento apresentado
pelo genitivo na frase por “lavagem da regeneração” (veja Ajudas exegéticas
adáhoc) e.g. “o banho que produz regeneração” Arndt e GingricháÕ i.e. genitivo
de direção ou propósito OUá.nl “a lavagem partindo da regeneração” OUá.nl “a
lavagem (limpeza resultado da regeneração”.)á.nl Possiveis respostas na forma
kernal:
R1: Ele (Deus) lavou (os nossos pecados) e o Espírito nos fez nasceer de novo,
dando-nos uma nova espécie de vida, assim Ele nos salvou.
R2: Pessoas nos lavaram/batizaram e ficou certo/pessoas viram o Espírito
Santo, etc.
R3: O Espírito Santo nos fez nascer outra vez e nos deu uma nova forma de vida
e assim ficamos limpos. Desta maneira Deus nos salvou.
P10 v. 6: O que Deus fez por nós?
R: Deus derramou o seu Espírito Santo generosamente sobre nós, por meio de
Jesus Cristo nosso Salvador.
PÁ11 vs 6-7: Para que finalidade Deus nos deu o Espírito Santo?
R: Para nos turnarmos justos diante d'Ele e recebermos a vida eterna que
esperamos.
P12 v7: Como nós receberemos a vida eterna?
R: Pela justifica,ão. Somente os justos tem a vida eterna, e pela sua graça ele
nos justificou e assim viveremos com Ele para sempre.

3:8-11
P1: Releia os vs 4-7 e depois o v. 8a e pergunte ÕQue ensino é certo?
(NOTA: Como ele provavelmente se refere “em todo ou em parte” a declaração
doutrin ria (veja Ajudas Exegéticas), qualquer referência ao trecho ser
aceit vel.)
R: E.g. Deus foi bom para nós ou Deus nos salvou, dando-nos o Espírito Santo
para que tenhamos a vida eterna; até “nós temos a vida eterna” ser preferivel
do que fazer a “declaração” espécifica.
P2 v. 8b: Em que assuntos Paulo quer Tito insista?
R: Ou a mesma resposta da P1, ou também incluir todas as recomendações de
Paulo relativas ao comportamento cristão.
P3 v8b: Por que Paulo quer que Tito insista nesses assuntos?
R: para que os que crêem em Deus se interessem em dar o seu tempo para fazer
o bem.
P4 vs 9-11: Sobre que espécie de pessoas Paulo estáescrevendo?
R: Falso mestres; ou aqueles que brigam nas igrejas.
P5 v9: O que Tito deve evitar?
R: Discussões tolas, as longas listas de antepassados, as brigas e os debates a
respeito das Leis dos judeus.
P6 vs 10-11: O que Tito deve fazer com respeito àqueles que causam divisões na
igreja?
R: Aconselhar duas vezes e, depois, não se importar mais com ele.
P7 vs 10-11: Qual o motivo que Paulo apresenta para esta espécie de
tratamento?
R: Porque Tito sabe que essa pessoa é corrompida e que os seus pecados provam
que estáerrada.
3:12
P: O que Paulo diz a Tito?
R: Paulo pede que Tito v. se encontrar com ele em Nicópolis, onde vai passar o
inverno.
3:13
P: O que Paulo pede a Tito para fazer?

R: Paulo pede que Tito ajude o advogado Zenas e Apolo, em tudo o que puder
para que tenham o que precisam para a viagem.
3:14
P1: Quem são a “nossa gente” a que Paulo se refere?
R: Os cristãos.
P2: O que os Cristãos devem aprender?
R: A fazer o bem e a a ajudar os outros em caso de necessidade, para que as
suas vidas sejam úteis.
P3: Para que finalidade os cristãos devem se comportar assim?
R: Para que assim suas vidas sejam úteis.
3:15
P: A quem Paulo estámandando lembranças?
R: Aos seus amigos na fé (ou cristãos).

