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Introdução 



2 É necessário, pois, que o 
bispo seja irrepreensível,... 
3 não deve ser apegado ao 
vinho, nem violento, mas 

sim amável, pacífico e não 
apegado ao dinheiro.   

1Tm 3 

Introdução 



Também deve ter boa 
reputação perante os de 
fora, para que não caia 
em descrédito nem na 

cilada do diabo.  
1Tm 3.7 

Introdução 



Por ser encarregado da obra de 
Deus, é necessário que o 

bispo seja irrepreensível: não 
orgulhoso, não briguento, 
não apegado ao vinho, não 

violento, nem ávido por lucro 
desonesto. 

Tt 1.7 

Introdução 



Façam todo o 
possível para 

viver em paz com 
todos. 

Rm 12.18 

Introdução 



Mas, ao invés disso, um 
irmão vai ao tribunal 
contra outro irmão, e 

isso diante de 
descrentes 

1Co 6.6 

Introdução 



O fato de haver litígios entre 
vocês já significa uma 

completa derrota. Por que 
não preferem sofrer a 
injustiça? Por que não 

preferem sofrer o prejuízo? 

1Co 6.7 

Introdução 



Em vez disso vocês 
mesmos causam 

injustiças e prejuízos, 
e isso contra irmãos!  

1Co 6.8 

Introdução 



O que um filho 
maduro não faz? 



Não briguento  



Por ser encarregado da obra de 
Deus, é necessário que o 

bispo seja irrepreensível: não 
orgulhoso, não briguento, 
não apegado ao vinho, não 

violento, nem ávido por lucro 
desonesto. 

Tt 1.7 

Não briguento 



Não se associe com 
quem vive de mau 

humor, nem ande em 
companhia de quem 
facilmente se ira;   

Pv 22.24 

Não briguento 



do contrário você 
acabará imitando 

essa conduta e cairá 
em armadilha 

mortal.   
Pv 22.25 

Não briguento 



Não violento  



2 É necessário, pois, que o 
bispo seja irrepreensível,... 
3 não deve ser apegado ao 
vinho, nem violento, mas 
sim amável, pacífico e não 

apegado ao dinheiro.   
1Tm 3 

Não violento 



Por ser encarregado da obra de 
Deus, é necessário que o bispo 

seja irrepreensível: não 
orgulhoso, não briguento, não 

apegado ao vinho, não 
violento, nem ávido por lucro 

desonesto.  
Tt 1.7 

Não violento 



Como é um filho 
maduro? 



Amável 



2 É necessário, pois, que o 
bispo seja irrepreensível,...  
3 não deve ser apegado ao 

vinho, nem violento, mas 
sim amável, pacífico e não 

apegado ao dinheiro.   
1Tm 3 

Amável 



não difamem a ninguém; 
nem sejam altercadores, 

mas cordatos, dando 
provas de toda cortesia, 

para com todos os 
homens.   

Tt 3.2 

Amável 



seja a vossa 
moderação 

conhecida de todos 
os homens. perto 

está o senhor  
Fp 4.5 

Amável 



A sabedoria, porém, lá do alto 
é, primeiramente, pura; 

depois, pacífica, indulgente, 
tratável, plena de misericórdia 

e de bons frutos, imparcial, 
sem fingimento.   

Tg 3.17 

Amável 



Pacífico 



2 É necessário, pois, que o 
bispo seja irrepreensível,... 
3 não deve ser apegado ao 
vinho, nem violento, mas 

sim amável, pacífico e não 
apegado ao dinheiro. 

1Tm 3  

Pacífico 



não caluniem a ninguém, 
sejam pacíficos e 

amáveis e mostrem 
sempre verdadeira 
mansidão para com 
todos os homens. 

Tt 3.2 

Pacífico 



Bem-aventurados os 
pacificadores, pois 

serão chamados filhos 
de Deus 

Mt 5.9 

Pacífico 



Conclusão 


