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Introdução 



É necessário, pois, que o 
bispo seja irrepreensível, 

marido de uma só mulher, 
sóbrio, prudente, 

respeitável, hospitaleiro e 
apto para ensinar; 

Introdução 

1Tm 3.2 



Maturidade compreende 
autoridade pessoal que 
habilita e reconhece o 
indivíduo a exercer o 

serviço de ensino.   

Introdução 



Quero apresentar as 
posturas pessoais 

que tornam alguém 
apto ao ensino. 

Introdução 



1ª Postura pessoal 
Apega-se à Palavra de Deus 



e apegue-se firmemente à 
mensagem fiel, da maneira 
como foi ensinada, para que 

seja capaz de encorajar outros 
pela sã doutrina e de refutar 

os que se opõem a ela. 

Apega-se à Palavra de Deus 

Tt 1.9 



Pois há muitos insubordinados, 
que não passam de faladores e 

enganadores, especialmente 
os do grupo da circuncisão. 

Apega-se à Palavra de Deus 

Tt 1.10 



Apegar-se firmemente 



Apegar-se firmemente 

Dedicar-se Desprezar 

Amar Odiar 



Ninguém pode servir a dois 
senhores; pois odiará a um e 

amará o outro, ou se dedicará 
a um e desprezará o outro. 
Vocês não podem servir a 

Deus e ao Dinheiro. 
Mt 6.24  

Apegar-se firmemente 



Palavra fiel 



e apegue-se firmemente à 
mensagem fiel, da maneira 
como foi ensinada, para que 

seja capaz de encorajar outros 
pela sã doutrina e de refutar 

os que se opõem a ela. 

Palavra fiel 

Tt 1.9 



Pois há muitos 
insubordinados, que não 

passam de faladores e 
enganadores, 

especialmente os do grupo 
da circuncisão. 

Palavra fiel 

Tt 1.10 



2ª Postura pessoal  
Aplica a Palavra de Deus  



Ao servo do Senhor não 
convém brigar mas, 
sim, ser amável para 
com todos, apto para 

ensinar, paciente.  
2Tm 2.24 

Aplica a Palavra de Deus 



Deve corrigir com mansidão 
os que se lhe opõem, na 

esperança de que Deus lhes 
conceda o arrependimento, 

levando-os ao 
conhecimento da verdade, 

2Tm 2.25 

Aplica a Palavra de Deus 



para que assim voltem à 
sobriedade e escapem da 
armadilha do diabo, que 

os aprisionou para 
fazerem a sua vontade. 

2Tm 2.26 

Aplica a Palavra de Deus 



Fuja 



Fuja dos desejos malignos 
da juventude e siga a 

justiça, a fé, o amor e a paz, 
juntamente com os que, de 

coração puro, invocam o 
Senhor.  

2 Tm 2.22 

Fuja 



Siga 



Fuja dos desejos malignos da 
juventude e siga a justiça, a 

fé, o amor e a paz, 
juntamente com os que, 

de coração puro, invocam 
o Senhor.  

2 Tm 2.22 

Siga 



Evita 



Evite as controvérsias 
tolas e fúteis, pois 

você sabe que acabam 
em brigas.  

2 Tm 2.23 

Evita 



Ao servo do Senhor não 
convém brigar mas, sim, 

ser amável para com 
todos, apto para 

ensinar, paciente.  
2 Tm 2.24 

Evita 



3ª Postura pessoal   
Habilitado pela Palavra de 

Deus 



e apegue-se firmemente à 
mensagem fiel, da maneira 
como foi ensinada, para que 

seja capaz de encorajar outros 
pela sã doutrina e de refutar 

os que se opõem a ela. 

Habilitado pela Palavra de Deus 

Tt 1.9 



Pois há muitos 
insubordinados, que não 

passam de faladores e 
enganadores, 

especialmente os do grupo 
da circuncisão. 

Habilitado pela Palavra de Deus 

Tt 1.10 



Encorajar 



e apegue-se firmemente à 
mensagem fiel, da maneira 

como foi ensinada, para que 
seja capaz de encorajar 

outros pela sã doutrina e de 
refutar os que se opõem a ela. 

Encorajar 

Tt 1.9 



Instruir 



Deve corrigir com mansidão os 
que se lhe opõem, na 

esperança de que Deus lhes 
conceda o arrependimento, 

levando-os ao conhecimento 
da verdade, 

Instruir 

2Tm 2.25 



para que assim voltem à 
sobriedade e escapem 
da armadilha do diabo, 
que os aprisionou para 
fazerem a sua vontade. 

Instruir 

2Tm 2.26 



Refutar 



e apegue-se firmemente à 
mensagem fiel, da maneira 

como foi ensinada, para que 
seja capaz de encorajar outros 
pela sã doutrina e de refutar 

os que se opõem a ela.  

Refutar 

Tt 1.9 



Pois há muitos insubordinados, 
que não passam de faladores 

e enganadores, 
especialmente os do grupo da 

circuncisão. 

Refutar 

Tt 1.10 



Conclusão 



Pois Esdras tinha decidido 
dedicar-se a estudar a Lei do 

Senhor e a praticá-la, e a 
ensinar os seus decretos e 

mandamentos aos israelitas.  

Conclusão 

Ed 7.10 


