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Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Investindo em vidas 

• Estudar o relacionamento de Paulo e 

Timóteo com Deus e entre si baseados no 

livro “O discipulado de Timóteo” de 

William Pettersen 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Modelo e desafio 

• O relacionamento de Paulo e Timóteo nos 

ensinando que Deus trabalha em nossas vidas 

através do compromisso vertical e horizontal 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Modelo e desafio 

• Com propósitos definidos 

• Mesmo nas crises 

• Para usufruirmos das bênçãos desta vida e da 

futura 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Os personagens: 

• Paulo: de perseguidor para perseguido 

• de destruidor para construtor 

• de insolente para quebrantado  

 - sempre amado por Deus 

 
 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Os personagens: 

• Timóteo: de jovem tímido para coluna da Igreja 

• de liderado a líder  

• de filho para irmão  

 - sempre fiel 
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Paulo Eduardo Velho 

Intervalo entre primeira e segunda 
viagens missionárias 

• Em Antioquia da Síria: Pedro e os judaizantes 

• Judaizantes nas igrejas da Galácia 

• Carta aos Gálatas 

• Concílio em Jerusalém 

 
 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Na Macedônia 

 

• Em função da visão do jovem 

macedônico (At 16:9) 

• Por que os missionários foram para 

Tessalônica, cidade com cerca de 200 

mil habitantes ?  

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Na Macedônia 
 

• Depois de 3 sábados ensinando na sinagoga, 

o que aconteceu ali? (At 17:2-5) 

• Para onde foram depois? 

• Paulo foi só para Atenas, por quê? (At 17:15) 

• I Te 2:14 e 3:4: igreja sofrendo 

 
 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Paulo na Acáia 

• Em Atenas, Paulo passa necessidade e 

tribulação (I Te 3:7) 

• Aprende a ser feliz neste processo (Fp 4:12) 

• Quis visitar Tessalônica (I Te 2:17-18) 

 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Paulo na Acáia 

• Envia Timóteo (I Te 3:1-2 e 5)  

• O mais jovem para para a igreja mais 

turbulenta? 

• 320 Km de Atenas a Tessalônica 
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Paulo Eduardo Velho 

Paulo na Acáia 

• Depois de pregar em Atenas foi para Corinto. 

(At 18:1)  

• Como ele chegou ali? (I Co 2:3) 

• Quando Timóteo e Silas retornaram 

encontraram Paulo em Corinto (At 18:5) 
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Paulo Eduardo Velho 

Paulo na Acáia 

• O relatório trazido a Paulo quando estava em 

Corinto a respeito dessa igreja era positivo ou 

negativo? 

• Além das notícias dos telassonissenses, Silas 

trouxe recursos da igreja de Filipos (II Co 11:9) 
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Paulo Eduardo Velho 

Paulo na Acáia 

• A igreja de Tessalônica havia se tornado 

modelo para a Macedônia e Acaia (I Te 1:8-9) 

• I Tessalonissenses, capítulos 4 e 5: baseado no 

relatório de Timóteo 
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Paulo Eduardo Velho 

Paulo na Acáia 

• 1. Instrução de como viver para agradar a Deus 

(abster-se da imoralidade sexual, amor 

fraternal, vida tranquila=trabalho) 

• 2. Sobre a segunda vinda, conflito sobre os que 

morreram 

• 3. Conselhos  

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Paulo na Acáia 

• II Tessalonissenses: logo depois  

• Elogios , retorna problema da segunda vinda, 

exorta à perseverança, pedido de oração pelo 

ministério,  retoma problema da ociosidade 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Relacionamentos 

• Você identifica na sua vida um Paulo, um 

Timóteo e/ou um Barnabé? 

• Você já se sentiu com uma responsabilidade 

maior que sua capacidade? 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Relacionamentos 

• Você já passou por uma crise que lhe foi útil 

para enfrentar outra? 

• Você já se viu sabendo o que não fazer, mas 

sem saber o que fazer? 

 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Relacionamentos 

• Você já venceu o desânimo durante uma crise? 

Como? 

• Você já sofreu perseguição por ser cristão? 

 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Triunfo no fracasso 

• Timóteo teve motivo para alegrar-se em sua 

primeira missão, em Tessalônica 

• Mas Corinto seria frustrante... 
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Paulo Eduardo Velho 

Corinto 

• O que era Tessalônica para Macedônia 

• Éfeso para a Ásia 

• Corinto era para Acáia (Grécia) 

• Atenas: centro cultural e filosófico apenas 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Corinto 

• 500.000 mil habitantes (tamanho de 

Antioquia e de Éfeso) 

• Cidade com menos de 100 anos 

• Mais romana que grega 

 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Corinto 

• Porto comercial: moralmente depravada 

• Jogos Ístmicos: coroa de talo de aipo 

• Coroa corruptível X incorruptível  

     (I Co 9:25) 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Desânimo 

• Para Paulo a visão era para ir à Macedônia e 

não para a Acáia, seu coração continuava 

em Tessalônica (I Co 2:1-3 e 3:2-3) 

• Desânimo por não ver tão longe quanto 

Deus 

  

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Desânimo 

 - Como dirigir um carro sob neblina: 

perigoso seguir, perigoso parar 

 - Oramos e nada acontece 

 - Trabalhamos e as coisas ficam piores 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Os fatos 

• Quando Timóteo chegou a Corinto Paulo já 

estava trabalhando e pregando na sinagoga 

há algumas semanas (At 18:4) 

• Paulo passou a dedicar-se exclusivamente à 

pregação (At 18:5) 

• Logo foi expulso 
 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Os fatos 

• Começou a nova igreja na casa ao lado da 

sinagoga (At 18:7) 

• Tribulação previsível 

• Novo motim 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Os fatos 

• Mas Gálio, irmão de Sêneca, percebe que 

as acusações dos líderes da sinagoga eram 

forjadas 

• Sóstenes, chefe da sinagoga, é espancado 

  

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Reanimando Paulo 

• Ações de Deus para animar Paulo 

• Ânimo pelo relacionamento com Áquila e 

Priscila (At 18:1-2) 

• Ânimo pelas boas notícias e dinheiro 

trazidos por Timóteo e Silas 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Reanimando Paulo 

• Ânimo do próprio Deus: não tenha medo 

(At 18:9-10) 

- encorajamento 

- confirmação de estar no centro da 

vontade de Deus 

- proteção física e emocional 
 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Anjos de Deus 

• Pode não ser usual termos visões para nos 

encorajar, mas é frequente que Deus 

mande pessoas para nos darem o estímulo 

necessário nas horas de desânimo 

• Lc 22:43,44  

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

O trabalho em Corinto 

• Apesar da condição moral da cidade, a 

igreja tornou-se uma das maiores do 

período primitivo 

• Timóteo possivelmente trabalhava 

secularmente (At 18:5) e devia ter várias 

funções na igreja crescente (I Co 1:14) 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

O trabalho em Corinto 

• Permaneceram ali 18 meses (At 18:11) 

• Deus havia permitido que Satanás 

impedisse Paulode voltar a Tessalônica  

• (I Te 2:18) 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Final da segunda viagem 

• De Corinto viajaram para Éfeso 

• Ali ficaram Priscila e Áquila 

• Paulo pregou na sinagoga, mas não quis 

ficar mais tempo 

• Comprometeu-se a voltar 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Final da segunda viagem 

• Timóteo talvez tenha voltado para Listra para 

ver sua mãe e avó 

• Paulo foi para Jerusalém e depois para 

Antioquia 

• Acredita-se que poucos meses depois ele tenha 

saído para a terceira viagem missionária 

  
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Terceira viagem 

• Paulo passou pelas igrejas da Galácia e 

Frígia (At 18:23) 

• Timóteo segundo homem da missão 

• Pelo interior da província da Ásia chegou a 

Éfeso (At 19:1), cidade com cerca de 

500.000 habitantes 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Terceira viagem 

• Quando Paulo chega a Éfeso, Apolo, que 

havia sido instruído por Priscila e Áquila, 

havia ido para Corinto (At 18:24 e 26-27) 

• Posteriormente Apolo  volta para Éfeso  

     (I Co 16:12) 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Terceira viagem 

• Em Éfeso Paulo encontrou cristãos ainda 

não batizados com o batismo de Jesus 

• Paulo falou na sinagoga por 3 meses, 

alguns judeus teimavam (At 19:8) 

• Paulo começa a igreja na escola de Tirano, 

por dois anos (At 19:9-10) 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Em Éfeso 

• Paulo pregava publicamente e de casa em casa        

(At 20:20) 

• Igreja nas casas (I Co16:19) 

• Deus fazia milagres extraordinários por meio de 

Paulo (At 19:11) 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Em Éfeso 

• Os filhos de um sacerdote tentaram expulsar 

demônios em nome de Jesus anunciado por Paulo 

• O homem endemoniado espanca os sete judeus 

• O nome de Jesus se tornou mais respeitado ainda 

• Bruxos se converteram 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Em Éfeso 

• Mas outros eventos aconteceram: 

 - lágrimas: At 20:19 

 - lutas: I Co 15:32 

 - prisão: Rm 16:7 

  

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Em Éfeso 

 - Priscila e Áquila arriscando a vida por ele: 

Rm 16:4 

 - perigo de morte: II Co 1:8-10 

• Mesmo assim... I Co 16:8-9 

 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Em Éfeso 

• Um último tumulto em Éfeso é narrado em 

At 19:29 

• Timóteo, com 23 anos, era importante na 

equipe (II Co 1:1,8) 

• Timóteo foi fiel e perseverante 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Em Éfeso 

• Muitas vezes deve ter sentido dor de 

estômago, esmagado e oprimido 

• Parece ter feito duas ou três longas viagens 

durante a estada de Paulo em Éfeso 

• A mais significativa foi a do seu fracasso 

em Corinto 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Juntando as peças 

• Possivelmente neste período Paulo tenha 

escrito 4-5 cartas aos coríntios 

• Temos a carta B e D (I e II Coríntios) 

• I Co 5:9 faz menção à carta “A” escrita por 

ter ouvido sobre a imoralidade 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Juntando as peças 

• Timóteo foi enviado a Corinto, depois da 

carta A ter sido mandada e antes de chegar 

a B (I Coríntios) 

• Timóteo passou pelas igrejas da 

Macedônia antes de chegar a Corinto (I Co 

4:17 e 16:10) 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Juntando as peças 

• I Co 1:11 sugere que a primeira carta não 

promoveu o resultado esperado 

• Corinto ficava a 2-3 dias de viagem de 

navio de Éfeso 

• Chegavam notícias de Corinto que levaram 

Paulo a escrever a carta B (I Coríntios) 

 
 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Juntando as peças 

• Timóteo já havia saído, pois não consta da 

saudação 

• Ele deveria ser bem recebido  

• Paulo estava mais preocupado com 

psicológico de Timóteo (I Co 16:10)  

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

A missão 

• Sua missão era falar sobre conduta moral 

(com 23-24 anos) 

• Isto para uma igreja inserida numa cultura 

extremamente imoral e com graves 

problemas nesta área 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

A missão 

• A igreja de Corinto estava dividida e muitos 

questionavam a autoridade de Paulo 

• Haviam ainda libertinos, filósofos, 

legalistas e místicos 

• Timóteo foi desprezado por sua mocidade 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Fracassado 

• Timóteo retorna consciente do fracasso 

• Desde que se relacionara com Paulo, havia 

recebido responsabilidades maiores que se 

achava capaz 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Fracassado 

• Desta vez havia sido Corinto. Esta igreja 

enfrentava problemas e Paulo envia 

Timóteo para a Macedônia e Corinto (At 

19:22) antes que ele mesmo passasse por 

lá quando fosse para Jerusalém (At 19:21) 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Fracassado 

• Quando Paulo toma conhecimento, 

possivelmente vai pessoalmente para uma 

rápida visita (I Co 16:7 e II Co 2:1) ou talvez 

tivesse ido entre a carta “A” e “B” 

• O resultado também teria sido insatisfatório e 

ele escreve uma carta enérgica (a carta C) e a 

envia por Tito  
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Sentimento ruim 

• Paulo foi para a Macedônia e para a Grécia 

(Corinto) (At 20:1-2) 

• O combinado era que Tito os encontraria 

em Trôade, mas ele não estava lá quando 

Paulo e Timóteo chegaram 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Sentimento ruim 

• Eles devem ter imaginado que a carta C também 

não havia resolvido o problema e a sensação de 

fracasso era óbvia 

• Houve oportunidade de pregar, mas Paulo não 

pode aproveitá-la (II Co 2:12,13) 

• Mesmo chegando na Macedônia “nenhum alívio” 

tiveram (II Co 7:5,6) 
 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Processo de Deus 

• Paulo, anos mais tarde, escreveu aos filipenses: 

“Não se aflijam em nada” (Fl 4:6 e 12=processo) 

• Se esta foi a reação dele, imagine o que Timóteo 

deve ter sentido 

• Mas, “Deus anima os desanimados” (II Co 7:6a) 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Processo de Deus 

• A carta C havia atingido seu objetivo e Tito 

havia tido sucesso (II Co 7:8,9) 

• II Coríntios: carta D, Paulo já aliviado 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Perdas e ganhos 

• Em II Coríntios, na saudação, Paulo inclui 

Timóteo e não faz menção a Tito 

• Seu fracasso não o removeu de seu lugar 

na equipe 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Perdas e ganhos 

• Paulo e Timóteo visitaram juntos a igreja 

de Corinto posteriormente 

• Ela se tornou uma igreja forte e sólida 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Tito 

• O sucesso de Tito deve ter sido o resultado 

das cartas escritas (particularmente a C, 

mais austera), mas também do trabalho de 

Timóteo e de Paulo 

• Além disto era mais velho que Timóteo e 

possivelmente mais maduro 
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Paulo Eduardo Velho 

Tito 

• Tito havia sido levado a Jerusalém com 

Paulo e barnabé antes da primeira viagem 

missionária  

• Era grego, não circuncidado (Gl 2:3) 

• Tito passou a aparecer mais no Novo 

Testamento depois do sucesso em Corinto 
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Paulo Eduardo Velho 

E depois? 

• O que aprendemos na crise em que 

fracassamos? 

• Timóteo também havia perdoado os 

coríntios (II Co 7:3) 

• O fracasso é desencorajador, mas não é 

um sentimento definitivo 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

E depois? 

• É preciso continuar 

• No caso de Timóteo incluía voltar até 

Corinto (At 20:2,3a) 

• O forte de Timóteo não foi o sucesso, mas 

a fidelidade 

 
 



Paulo e Timóteo: modelo e desafio 

Paulo Eduardo Velho 

Sucesso 

• Hoje o sucesso tornou-se um deus 

• Queremos ser bem-sucedidos em tudo que 

fazemos 

• Escondemos nosso fracasso e vivemos uma 

ilusão 
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Paulo Eduardo Velho 

Sucesso 

• Os grandes homens tornaram-se grandes mais 

pelos seus fracassos que pelos seus sucessos 

• Para alguns pode até parecer que Jesus fracassou 

• Nosso relacionamento com Ele nos permite 

perceber que nossos fracassos são sempre de 

curto prazo 
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Paulo Eduardo Velho 

Próxima aula 

 Domingo gostaria de ter um testemunho 

voluntário sobre a organização da campanha 

da solidariedade (Walter Bragatto) e outro 

sobre a participação na campanha 

 
 



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 


