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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 (NVI) 



É necessário, portanto, que 
o bispo seja irrepreensível, 
esposo de uma só mulher, 

temperante, sóbrio, 
modesto, hospitaleiro, apto 

para ensinar;  

Introdução 

1Tm 3.2 (RA) 



Definição dos conceitos 



Ocorrências 



É necessário, portanto, que o 
bispo seja irrepreensível, 

esposo de uma só mulher, 
temperante, sóbrio, modesto, 

hospitaleiro, apto para 
ensinar;  

Ocorrências 

1Tm 3.1 



da mesma sorte, quanto a 
mulheres, é necessário que 

sejam elas respeitáveis, 
não maldizentes, 

temperantes e fiéis em 
tudo.  

Ocorrências 

1Tm 3.11 



quanto aos homens idosos, 
que sejam temperantes, 
respeitáveis, sensatos, 

sadios na fé, no amor e na 
constância.  

Ocorrências 

Tt 2.2 



É necessário, portanto, que 
o bispo seja irrepreensível, 
esposo de uma só mulher, 

temperante, sóbrio, 
modesto, hospitaleiro, apto 

para ensinar;   

Ocorrências 

1Tm 3:2 



antes, hospitaleiro, 
amigo do bem, sóbrio, 

justo, piedoso, que 
tenha domínio de si,  

Ocorrências 

Tt 1:8 



quanto aos homens idosos, 
que sejam temperantes, 
respeitáveis, sensatos, 

sadios na fé, no amor e na 
constância.  

Ocorrências 

Tt 2.2 



a serem sensatas, honestas, 
boas donas de casa, 

bondosas, sujeitas ao 
marido, para que a palavra 
de deus não seja difamada.  

Ocorrências 

Tt 2.5 



Sentidos 



Expressões do 
conceito 



Temperança 



1 Irmãos, quanto aos tempos e 
épocas, não precisamos 

escrever-lhes, 2 pois vocês 
mesmos sabem perfeitamente 
que o dia do Senhor virá como 

ladrão à noite. 

Temperança 

1Ts 5 



Quando disserem: Paz e 
segurança, então, de 

repente, a destruição virá 
sobre eles, como dores à 

mulher grávida; e de modo 
nenhum escaparão. 

Temperança 

1Ts 3 



Mas vocês, irmãos, não 
estão nas trevas, para 

que esse dia os 
surpreenda como 

ladrão. 

Temperança 

1Ts.4  



Vocês todos são filhos 
da luz, filhos do dia. 
Não somos da noite 

nem das trevas. 

Temperança 

1Ts.5  



6 Portanto, não durmamos 
como os demais, mas 

estejamos atentos e sejamos 
sóbrios; 7 pois os que 

dormem, dormem de noite, e 
os que se embriagam, 

embriagam-se de noite. 

Temperança 

1Ts  



Nós, porém, que somos do 
dia, sejamos sóbrios, 

vestindo a couraça da fé e 
do amor e o capacete da 
esperança da salvação.  

Temperança 

1Ts.8  



Porque Deus não nos 
destinou para a ira, mas 

para recebermos a 
salvação por meio de 
nosso Senhor Jesus 

Cristo. 

Temperança 

1Ts.9  



Ele morreu por nós para 
que, quer estejamos 

acordados quer 
dormindo, vivamos 

unidos a ele. 

Temperança 

1Ts.10  



Na presença de Deus e de 
Cristo Jesus, que há de 

julgar os vivos e os mortos 
por sua manifestação e por 

seu Reino, eu o exorto 
solenemente:  

Temperança 

2Tm 4.1  



Pregue a palavra, esteja 
preparado a tempo e fora 

de tempo, repreenda, 
corrija, exorte com toda a 

paciência e doutrina.   

Temperança 

2Tm 4.2  



Pois virá o tempo em que não 
suportarão a sã doutrina; 
pelo contrário, sentindo 

coceira nos ouvidos, segundo 
os seus próprios desejos 
juntarão mestres para si 

mesmos.   

Temperança 

2Tm 4.3  



Eles se recusarão a 
dar ouvidos à 

verdade, voltando-
se para os mitos.  

Temperança 

2Tm 4.4  



Você, porém, seja sóbrio em 
tudo, suporte os 

sofrimentos, faça a obra de 
um evangelista, cumpra 

plenamente o seu 
ministério.   

Temperança 

2Tm 4.5  



A eles foi revelado que estavam 
ministrando, não para si próprios, 

mas para vocês, quando falaram das 
coisas que agora lhes foram 

anunciadas por meio daqueles que 
lhes pregaram o evangelho pelo 

Espírito Santo enviado do céu; coisas 
que até os anjos anseiam observar. 

Temperança 

1 Pe 1.12 



Portanto, estejam com a mente 
preparada, prontos para a 

ação; sejam sóbrios e 
coloquem toda a esperança na 

graça que lhes será dada 
quando Jesus Cristo for 

revelado. 

Temperança 

1 Pe 1.13 



Como filhos obedientes, 
não se deixem amoldar 
pelos maus desejos de 

outrora, quando viviam 
na ignorância.  

Temperança 

1 Pe 1.14 



15 Mas, assim como é santo 
aquele que os chamou, sejam 

santos vocês também em 
tudo o que fizerem, 16 pois 
está escrito: Sejam santos, 

porque eu sou santo.   

Temperança 

1 Pe 1 



Sejam sóbrios e vigiem. O 
diabo, o inimigo de vocês, 
anda ao redor como leão, 
rugindo e procurando a 

quem possa devorar.  

Temperança 

1 Pe 5.8 



Resistam-lhe, 
permanecendo firmes na 

fé, sabendo que os irmãos 
que vocês têm em todo o 

mundo estão passando 
pelos mesmos sofrimentos.  

Temperança 

1 Pe 5.9 



O Deus de toda a graça, que os 
chamou para a sua glória eterna 

em Cristo Jesus, depois de 
terem sofrido durante pouco de 

tempo, os restaurará, os 
confirmará, lhes dará forças e os 

porá sobre firmes alicerces.  

Temperança 

1 Pe 5.10 



Sobriedade 



Pois pela graça que me foi dada digo a 
todos vocês: ninguém tenha de si 
mesmo um conceito mais elevado 

do que deve ter; mas, pelo 
contrário, tenha um conceito 
equilibrado, de acordo com a 

medida da fé que Deus lhe 
concedeu. 

Rm 12.3 

Sobriedade 



9 O amor deve ser sincero. Odeiem 
o que é mau; apeguem-se ao que 

é bom.10 Dediquem-se uns aos 
outros com amor fraternal. 

Prefiram dar honra aos outros 
mais do que a si próprios. 

Rm 12 

Sobriedade 



Conclusão 



não deve ser apegado ao 
vinho, nem violento, 

mas sim amável, pacífico 
e não apegado ao 

dinheiro.  

Conclusão 

1Tm 3.3 



não deve ser apegado ao 
vinho, nem violento, 

mas sim amável, pacífico 
e não apegado ao 

dinheiro.  

Conclusão 

1Tm 3.3 



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.  

Conclusão 

Tt 1.7 



não deve ser apegado ao 
vinho, nem violento, 

mas sim amável, pacífico 
e não apegado ao 

dinheiro.  

Conclusão 

1Tm 3.3 



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.  

Conclusão 

Tt 1.7 



É preciso, porém, que ele 
seja hospitaleiro, amigo do 

bem, sensato, justo, 
consagrado, tenha domínio 

próprio 

Conclusão 

Tt 1.8 



Projeto 



Nós, porém, que somos do 
dia, sejamos sóbrios, 

vestindo a couraça da fé e 
do amor e o capacete da 
esperança da salvação.  

Projeto 

1Ts 5.8 



Porque Deus não nos 
destinou para a ira, mas 

para recebermos a 
salvação por meio de 

nosso Senhor Jesus Cristo.  

Projeto 

1Ts 5.9 


