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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; 
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É necessário, portanto, que o 
bispo seja irrepreensível, 

esposo de uma só mulher, 
temperante, sóbrio, 

modesto, hospitaleiro, apto 
para ensinar;   
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e diz: Voltarei para a casa 
de onde saí. Chegando, 

encontra a casa 
desocupada, varrida e 

em ordem.    
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Alguns dos seus discípulos 
estavam comentando 

como o templo era 
adornado com lindas 

pedras e dádivas dedicadas 
a Deus. Mas Jesus disse: 
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Ensine os escravos a se 
submeterem em tudo a 

seus senhores, a 
procurarem agradá-los, a 
não serem respondões e 
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a não roubá-los, mas a 
mostrarem que são 

inteiramente dignos de 
confiança, para que assim 

tornem atraente, em tudo, o 
ensino de Deus, nosso 

Salvador. 
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Aspecto interior 



Vida 



Vivam entre os pagãos de 
maneira exemplar para que, 

naquilo em que eles os acusam 
de praticarem o mal, observem 

as boas obras que vocês 
praticam e glorifiquem a Deus 

no dia da sua intervenção.    
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Do mesmo modo, mulheres, 
sujeitem-se a seus maridos, a 

fim de que, se alguns deles não 
obedecem à palavra, sejam 
ganhos sem palavras, pelo 

procedimento de sua mulher,  
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observando a 
conduta honesta 
e respeitosa de 

vocês.  
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Beleza íntima 



A beleza de vocês não 
deve estar nos enfeites 

exteriores, como cabelos 
trançados e jóias de 

ouro ou roupas finas.  
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Pelo contrário, esteja no ser 
interior, que não perece, 
beleza demonstrada num 

espírito dócil e tranqüilo, o 
que é de grande valor para 

Deus.   
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Pois era assim que também 
costumavam adornar-se as 

santas mulheres do passado, 
que colocavam a sua 

esperança em Deus. Elas se 
sujeitavam a seus maridos, 
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Aspecto exterior 



porém o SENHOR disse a Samuel: 
não atentes para a sua 

aparência, nem para a sua altura, 
porque o rejeitei; porque o 
SENHOR não vê como vê o 

homem. O homem vê o exterior, 
porém o SENHOR, o coração. 
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Trajes 



Da mesma forma quero que as 
mulheres se vistam 

modestamente, com decência 
e discrição, não se adornando 
com tranças, nem ouro, nem 
pérolas, nem roupas caras, 
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mas com boas obras, 
como convém a 
mulheres que 

professam adorar a 
Deus. 
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3 A beleza de vocês não deve 
estar nos enfeites exteriores, 

como cabelos trançados e 
jóias de ouro ou roupas 

finas. 4 Pelo contrário, esteja 
no ser interior, 
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Moradia 



Conclusão 



Assim brilhe a luz de vocês 
diante dos homens, para 
que vejam as suas boas 

obras e glorifiquem ao Pai 
de vocês, que está nos 

céus. 
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