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O livro 

• Título: O discipulado de Timóteo 

• Autor: William J Petersen 

• Tradutor: Emma Anders de Souza Lima 

• Editora: Vida 

• Ano: 1986 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Modelo e desafio 

• Aprenda com Timóteo a enfrentar com êxito uma 

incumbência que lhe pareça muito superior às suas forças 

• Tornar-se um exemplo aos fiéis é um desafio para cada 

um de nós 
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Paulo Eduardo Velho 

Modelo e desafio 

• Identificação com Timóteo 

• Você já se sentiu incapaz? 

• O por quê do curso 
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Paulo Eduardo Velho 

Objetivos cognitivos: 

• Estudar o relacionamento de Paulo e Timóteo  

• Perceber: 

 - que Deus trabalhou na vida de Paulo 

 - que Paulo foi instrumento de Deus na vida de Timóteo  

 - que Timóteo também foi usado por Deus para abençoar Paulo  
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Paulo Eduardo Velho 

Objetivos afetivos: 

• Confiar mais em Deus através deste conhecimento 

• Sentir maior segurança diante das crises da vida  

• Valorizar mais os relacionamentos 
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Paulo Eduardo Velho 

Objetivos comportamentais: 

• Buscar um relacionamento mais íntimo com Deus 

• Buscar caminhar com pessoas 

• Buscar enxergar em cada crise uma oportunidade de 

Deus para nos aproximar dEle 
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Paulo Eduardo Velho 

Plano: 

• O que sabemos dos personagens? 

• Viagens missionárias de Paulo 

• Capítulos 

• E agora? 
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Paulo Eduardo Velho 

Desafio de oração 
  

• Oração pessoal:  

 - Seja um exemplo para os fiéis na palavra, no 

procedimento, no amor, na fé e na pureza.  

    I Tm 4:12b  

 - Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de 

Cristo.  

    I Co 11:1  

 
 

http://amigosdeoracao.files.wordpress.com/2010/01/oracao1.jpg 
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O que sabemos dos personagens? 
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Paulo Eduardo Velho 

Os personagens 

• Mostrar que Paulo também foi transformado e que isto 

demandou tempo e vivência 

• Mostrar que Timóteo recebeu incumbência que lhe 

parecia maior que sua capacidade  
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Paulo 

• Nascido em Tarso (na Cilícia, atual Turquia) 

• Cidadão romano 

• Havia estudado com o melhor professor judeu da época, 

Gamaliel 

• Fariseu, portanto fazia parte da política judaica 
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Paulo 

• Consentiu com a morte brutal de Estevão 

• At 22:4-5 e I Tm 1:13 

• Converteu-se com cerca de 30 anos, três anos após a 

morte de Cristo 

• Recebido por Barnabé e, pelo risco que corria, foi 

enviado para Tarso 

 

 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Saint_Paul_convertion.jpg 
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Paulo Eduardo Velho 

Paulo 

• Persegui até a morte, prendendo tanto homens como 

mulheres e lançando na prisão.    

    At 22:4-5 

• Anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. 

    I Tm 1:13 
 

 

 

  
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Paulo 

• Consentiu com a morte brutal de Estevão 

• At 22:4-5 e I Tm 1:13 

• Converteu-se com cerca de 30 anos, três anos após a 

morte de Cristo 

• Recebido por Barnabé e, pelo risco que corria, foi 

enviado para Tarso 
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Paulo Eduardo Velho 

Paulo 

• Ficou nas regiões da Cilícia e da Síria, por 

aproximadamente 13 anos 

• Barnabé foi buscá-lo para ser co-pastor na igreja de 

Antioquia  

• Depois de um ano, foram a Jerusalém levar recursos 

 

 
 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Paulo 

• De volta a Antioquia, servindo e jejuando, o 

Espírito Santo, designou Barnabé e Paulo para 

uma viagem missionária 

• Eles levaram João Marcos consigo 
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Paulo Eduardo Velho 

Paulo 

• De Atos 13 a 28: três viagens missionárias, defesas diante de 

autoridades, viagem para a Itália e pregando em sua casa, em 

Roma (At 28:30 e 31) 

• Segundo a tradição foi solto, chegou à Espanha, e foi novamente 

preso, agora no Fórum romano 

• Decapitado por ordem de Nero, em 64-67 dC  
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Paulo Eduardo Velho 

Paulo 

• Por dois anos inteiros Paulo permaneceu na casa que havia 

alugado, e recebia a todos os que iam vê-lo. 

Pregava o Reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus 

Cristo, abertamente e sem impedimento algum. 

     At 28:30-31 
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Paulo 

• De Atos 13 a 28: três viagens missionárias, defesas diante de 

autoridades, viagem para a Itália e pregando em sua casa, em 

Roma (At 28:30 e 31) 

• Segundo a tradição foi solto, chegou à Espanha, e foi novamente 

preso, agora no Fórum romano 

• Decapitado por ordem de Nero, em 64-67 dC  
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Cárcere Mamertino 
Fórum romano 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Campitelli_-_Mamertinum_Tullianum_1040078.JPG 
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Paulo 

• Estratégias:  

 - grandes centros (At 16:12) 

 - judeus / sinagogas (At 13:14 e 46; 14:1) 

 - judeus / reunião perto de rio (At 16:13) 

• Alvo missionário: pregar na Espanha (Rm 15:24) 

 

 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Paulo 

• Dali partimos para Filipos, na Macedônia, 

que é colônia romana e a principal cidade 

daquele distrito. 

    At 16:12 
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Paulo Eduardo Velho 

Paulo 

• Estratégias:  

 - grandes centros (At 16:12) 

 - judeus / sinagogas (At 13:14 e 46; 14:1) 

 - judeus / reunião perto de rio (At 16:13) 

• Alvo missionário: pregar na Espanha (Rm 15:24) 
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Paulo Eduardo Velho 

Paulo 

• De Perge prosseguiram até Antioquia da Pisídia. No sábado, 

entraram na sinagoga e se assentaram.    

     At 13:14 

• Então Paulo e Barnabé lhes responderam corajosamente: "Era 

necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus; uma vez 

que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna, agora nos 

voltamos para os gentios. 

     At 13:46 
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Paulo Eduardo Velho 

Paulo 

• Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, 

foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal 

modo que veio a crer grande multidão de judeus 

e gentios. 

     At 14:1 
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Paulo 

• Estratégias:  

 - grandes centros (At 16:12) 

 - judeus / sinagogas (At 13:14 e 46; 14:1) 

 - judeus / reunião perto de rio (At 16:13) 

• Alvo missionário: pregar na Espanha (Rm 15:24) 
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Paulo Eduardo Velho 

Paulo 

• No sábado saímos da cidade e fomos para a 

beira do rio, onde esperávamos encontrar um 

lugar de oração.  

    At 16:13 
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Paulo Eduardo Velho 

Paulo 

• Estratégias:  

 - grandes centros (At 16:12) 

 - judeus / sinagogas (At 13:14 e 46; 14:1) 

 - judeus / reunião perto de rio (At 16:13) 

• Alvo missionário: pregar na Espanha (Rm 15:24) 
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Paulo Eduardo Velho 

Paulo 

• Planejo fazê-lo quando for à Espanha. 

Espero visitá-los de passagem e dar-lhes a 

oportunidade de me ajudar em minha 

viagem para lá, depois de ter desfrutado um 

pouco da companhia de vocês. 

     Rm 15:24 
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Paulo Eduardo Velho 

Timóteo 

• Nascido em Listra (pequena cidade romana da Galácia) 

• Filho de casal misto: mãe judia e pai grego não prosélito 

• Filho de Eunice e neto de Loide 

• Conheceu Paulo com aproximadamente 16 anos 
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Paulo Eduardo Velho 

Timóteo 

• Nome grego: “honrar a Deus” ou “amado de Deus” 

• Boa educação (II Tm 3:14,15) 

• Bom testemunho (At 16:2) 

• Tornou-se missionário com 19-20 anos 

• Por profecia (I Tm 1:18) 

 

 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Timóteo 

• Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e 

das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. 

Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são 

capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em 

Cristo Jesus. 

    2 Timóteo 3:14-15 
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Timóteo 

• Nome grego: “honrar a Deus” ou “amado de Deus” 

• Boa educação (II Tm 3:14,15) 

• Bom testemunho (At 16:2) 

• Tornou-se missionário com 19-20 anos 

• Por profecia (I Tm 1:18) 
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Paulo Eduardo Velho 

Timóteo 

• Os irmãos de Listra e Icônio davam bom 

testemunho dele. 

    Atos 16:2 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Timóteo 

• Nome grego: “honrar a Deus” ou “amado de Deus” 

• Boa educação (II Tm 3:14,15) 

• Bom testemunho (At 16:2) 

• Tornou-se missionário com 19-20 anos 

• Por profecia (I Tm 1:18) 
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Paulo Eduardo Velho 

Timóteo 

• Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo 

as profecias já proferidas a seu respeito, para que, 

seguindo-as, você combata o bom combate... 

    1 Tm 1:18 
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Paulo Eduardo Velho 

Timóteo 

• Saúde débil (I Tm 5:23) 

 ... por causa do teu estômago e das tuas frequentes 

 enfermidades...   

• Tímido e introvertido (I Tm 4:11,12) 

 

 

 
 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Timóteo 

• Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo 

fato de você ser jovem, mas seja um exemplo na 

palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza.  

I Tm 4:11,12  
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Paulo Eduardo Velho 

Timóteo 

• De filho a irmão (I Tm 1:2 e I Te 3:2) 

 - ainda na segunda viagem missionária foi enviado para 

Tessalônica 

 - depois enviado a várias igrejas 

 - chegou a ser preso (Hb 13:23) 
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Paulo Eduardo Velho 

Timóteo 

• Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de 

Cristo Jesus, a nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé 

     1 Tm 1:1-2a 

• ... enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no evangelho 

de Cristo...    1 Te 3:2   
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Timóteo 

• De filho a irmão (I Tm 1:2 e I Te 3:2) 

 - ainda na segunda viagem missionária foi enviado para 

Tessalônica 

 - depois enviado a várias igrejas 

 - chegou a ser preso (Hb 13:23) 
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Paulo Eduardo Velho 

Timóteo 

• Quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em 

liberdade. 

     Hb 13:23 
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Paulo Eduardo Velho 

Barnabé 

• Chamava-se José 

• Era conhecido por “filho da consolação” 

• Levita 

• Natural de Chipre 

• Vendeu o que tinha e doou à igreja 

• Acolheu Paulo após conversão  
 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Barnabé 

• Buscou Paulo 13 anos depois da sua conversão para ser co-

pastor na igreja de Antioquia 

• Levou recursos de sua igreja para os irmãos de Jerusalém 

• Fez parte da primeira viagem missionária 
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Paulo Eduardo Velho 

Barnabé 

• Era ousado e tinha boa aparência, pois foi considerado ser 

Júpiter 

• Fez, pelo menos, uma nova viagem missionária 

• Preferiu investir na vida de João Marcos a agradar Paulo (II 

Tm 4:11) 

 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Barnabé 

• Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o 

ministério.    2 Tm 4:11 
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Paulo Eduardo Velho 

Avisos 

• Apostilas 

• Contatos: penfvelho@gmail.com;  

  eba@ibcu.org.br 

• Lista de presença: e-mails 
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Paulo Eduardo Velho 

Viagens missionárias 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Viagens missionárias 

• Primeira: regiões mais próximas das terras natais de Paulo e 

Barnabé 

• Segunda: objetivava chegar a Éfeso, mas, guiado pelo Espírito, 

foi para Macedônia 

• Terceira: em Éfeso por mais de dois anos, depois Macedônia e 

Grécia  
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http://maps.google.com.br/  
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Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Primeira viagem missionária 

• Orientada pelo Espírito Santo 

• Paulo, Barnabé e João Marcos 

•  Ao chegar na atual Turquia, João Marcos voltou 
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Paulo Eduardo Velho 

Primeira viagem missionária 

• Chegaram em Chipre e pregaram nas sinagogas judáicas 

• Em Pafos, o assessor do procônsul era um judeu falso 

profeta e mágico 

• O chefe político era um homem culto e queria ouvir-los 
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Paulo Eduardo Velho 

Primeira viagem missionária 

• Paulo chamou o assessor de filho do Diabo e disse que 

ficaria cego por um tempo 

• Como isto se cumpriu o procônsul creu 
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*ida 

*volta 

 

1ª viagem missionária 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Primeira viagem missionária 

• Em Antioquia pregaram e muitos se converteram 

• Inveja da liderança dos judeus 

•  Os missionários são expulsos 
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1ª viagem missionária 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Primeira viagem missionária 

• Foram para Icônio onde ficaram muito tempo 

• Muitos se converteram, vendo sinais 

• Souberam de conspiração para apedrejá-los 

• Fugiram para Listra 
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Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Primeira viagem missionária 

• Em Listra, cidade de Timóteo, tiveram dificuldade com a 

língua 

• Ao curarem um paralítico a multidão deu atenção e 

acreditou que fossem os deuses cultuados ali: Mercúrio e 

Júpiter 
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Paulo Eduardo Velho 

Primeira viagem missionária 

• Quiseram oferecer-lhes sacrifícios 

• Chegaram judeus das outras cidades e incitaram o povo, 

apedrejando a Paulo que julgaram ter morrido 
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1ª viagem missionária 
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Paulo Eduardo Velho 

Primeira viagem missionária 

• Ao se aproximarem os discípulos, ele se 

levantou e partiu no dia seguinte para Derbe. 

• Voltaram pelas cidades onde haviam pregado, 

encorajando os discípulos (At 14:22) 

• Regressaram à igreja de Antioquia da Síria 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Primeira viagem missionária 

• ...fortalecendo os discípulos e encorajando-os a 

permanecer na fé, dizendo: "É necessário que 

passemos por muitas tribulações para 

entrarmos no Reino de Deus”. 

    At 14:22 
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Paulo Eduardo Velho 

Primeira viagem missionária 

• Ao se aproximarem os discípulos, ele se 

levantou e partiu no dia seguinte para Derbe. 

• Voltaram pelas cidades onde haviam pregado, 

encorajando os discípulos (At 14:22) 

• Regressaram à igreja de Antioquia da Síria 
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Paulo Eduardo Velho 

Segunda viagem missionária 

• Depois do concílio de Jerusalém (At 15), Barnabé e Paulo 

voltaram para Antioquia e decidiram fazer nova viagem para 

visitar as igrejas que haviam fundado  

 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Segunda viagem missionária 

• Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram... 

     At 15:39 

• Barnabé segue com João Marcos para Chipre  

• Paulo e Silas vão para a atual Turquia 
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Paulo Eduardo Velho 

 

2ª viagem missionária 
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Paulo Eduardo Velho 

Segunda viagem missionária 

• De Derbe, chegaram a Listra, onde Paulo 

reencontrou Timóteo  

• Querendo levá-lo consigo, circuncidou-o por causa 

dos judeus 

• Pregaram nas cidades da Galácia e Frígia, mas 

foram impedidos pelo Espírito de pregar na Ásia  
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2ª viagem missionária 
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Paulo Eduardo Velho 

Segunda viagem missionária 

• Tentaram pregar na Bitínia, mas também foram impedidos 

pelo Espírito 

• Tiveram que contornar uma região montanhosa de Mísia para 

chegar a Trôade 

• Paulo teve a visão de um moço macedônico pedindo para 

ajuda   
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Paulo Eduardo Velho 

Segunda viagem missionária 

• Em Filipos, procuraram judeus e encontraram uma 

reunião de oração de mulheres 

• Lá houve a expulsão do espírito de adivinhação de 

uma escrava 

• Pelo prejuízo causado, Paulo e Silas foram 

açoitados e presos   
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Paulo Eduardo Velho 

Segunda viagem missionária 

• Na prisão, oravam e cantavam 

• Houve um terremoto e o carcereiro ia matar-se, crendo 

que os presos tivessem fugido 

• Impressionado, ele perguntou o que fazer para salvar-se 

e ele e todos os da sua casa foram batizados 
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Segunda viagem missionária 

• Em Tessalônica aconteceu o mesmo que em Antioquia e Icônio 

• Foram buscar Paulo e Silas na casa onde estavam hospedados 

• Não os encontrando, arrastaram Jasom e alguns outros irmãos 

até as autoridades 

• Estes tiveram que pagar fiança para serem libertados 
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Paulo Eduardo Velho 

Segunda viagem missionária 

• Assim que anoiteceu foram para Beréia 

• Procuraram a sinagoga 

• Os bereanos receberam a mensagem com interesse  

• Eles checavam as informações recebidas na Escrituras 
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Segunda viagem missionária 

• Os judeus de Tessalônica foram criar confusão 

• Paulo foi enviado para Atenas 

• Timóteo e Silas ficaram na Macedônia 
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Segunda viagem missionária 

• Em Atenas, Paulo indignou-se ao ver que a cidade 

estava cheia de ídolos 

• Pregava na sinagoga e nas praças 

• Filósofos levaram-no até o Areópago, intrigados 

com a fala de Paulo  
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Paulo Eduardo Velho 

Segunda viagem missionária 

• Paulo pregou de forma contextualizada 

• Não falou da história dos israelitas, nem de Jesus 

• Retirou-se do meio deles depois 

• Alguns dos que o seguiram se converteram 
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Segunda viagem missionária 

• Depois disto Paulo foi para Corinto 

• Encontrou-se com Áquila e Priscila 

• Trabalhava com eles como fabricante de tendas 
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Paulo Eduardo Velho 

Segunda viagem missionária 

• Chegando Timóteo e Silas, Paulo dedicou-se exclusivamente 

à pregação 

• Os judeus não deram ouvidos e Paulo passou a pregar na 

casa vizinha que era de um homem temente a Deus 

• O chefe da sinagoga se converte e é batizado com toda sua 

casa  
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Segunda viagem missionária 

• Paulo teve uma visão em que Deus lhe dizia para 

não ter medo,  e para não deixar de pregar, pois 

havia muitos para se salvarem ali 

• Paulo não seria ferido 

• Pregou em Corinto 1,5 ano  

 

 

 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Segunda viagem missionária 

• Os judeus fizeram um levante, levando-o ao tribunal 

• Gaio, o procônsul, não viu crime nenhum e os expulsou  

• O novo chefe da sinagoga foi, então, espancado na frente do 

tribunal 

• Paulo depois de um tempo voltou para Antioquia, passando 

por Éfeso 

 

 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

 

3ª viagem missionária 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Terceira viagem missionária 

• Depois de um tempo fez nova viagem 

• Começou da mesma forma, animando as igrejas fundadas 

• Voltou a Éfeso, onde batizou com o batismo de Jesus 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Terceira viagem missionária 

• Por três meses pregou na sinagoga 

• Foi para a escola de Tirano, onde, por dois anos, pregou 

diariamente 

• Todos os moradores da Ásia ouviram a mensagem 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Terceira viagem missionária 

• Sete irmãos, filhos de um sacerdote, tentaram 

expulsar demônios em nome de Jesus 

• Um espírito lhes disse: Eu conheço Jesus e sei 

quem é Paulo, mas, vocês, quem são? 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Terceira viagem missionária 

• O endemoniado espancou os sete 

• Muitos feiticeiros e bruxos trouxeram seus livros 

para serem queimados 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Terceira viagem missionária 

• Dali foi para a Macedônia e Acáia (Grécia) animando as 

igrejas fundadas 

• Pretendia voltar para Antioquia, mas soube que os judeus 

estavam planejando contra ele 

• Voltou para despedir-se pela Macedônia, chegando a Trôade 

• Um moço que o ouvia aí adormeceu, caiu do 3º andar e foi 

ressuscitado 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Terceira viagem missionária 

• Parou em Mileto, próximo a Éfeso 

• Recebeu os líderes da igreja de Éfeso 

• Comunicou que estava indo para Jerusalém e que sabia pelo 

Espírito que prisões e sofrimentos o aguardavam 

• Pararam depois em Tiro onde os discípulos pediram pelo 

Espírito para que ele não seguisse a Jerusalém 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Terceira viagem missionária 

• Chegaram em Cesaréia onde um profeta predisse que 

Paulo seria entregue pelos judeus aos gentios 

• Seus amigos rogaram para que não fosse para Jerusalém 

 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Terceira viagem missionária 

• Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo 

meu coração? Estou pronto não somente para ser 

amarrado, como para morrer pelo nome de Jesus (At 21:13)  

• Partiram, então, para Jerusalém 

 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Há duas formas de viver sua vida. 

Uma é acreditar que não existem milagres. 

A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. 

Albert Einstein (1879-1955) 

Obrigado pela atenção. Deus nos abençoe. Boa semana 

penfvelho@gmail.com 


