ESTUDOS PARA PGS - IBBR

O DISCÍPULO LEAL
II Tm 3 : 1 a 17
Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais
tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde
criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo
sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3:14,15

INTRODUÇÃO
A Segunda Carta a Timóteo é chamada de carta pastoral. Paulo a escreveu
nos últimos anos de sua vida, tendo já enfrentado inúmeras situações de
conflito e perseguições. Esta carta foi escrita nos últimos momentos de sua
vida, onde era prisioneiro em sua casa em Roma. A CARTA TRATA do tema
LEALDADE, como uma advertência, para

que TIMÓTEO REFLITA uma

ATITUDE de MATURIDADE num TEMPO MUITO DIFÍCIL.

DESENVOLVIMENTO
O que Paulo viu no seu tempo há mais de 2000 anos atrás é o que se reflete
ainda hoje. Paulo aborda a MORALIDADE – Pessoas que vivem em torno dos
seus PRÓPRIOS DESEJOS. Tornam-se então IMORAIS aos olhos de DEUS.
Paulo aborda a FILOSOFIA – Tornaram-se ORGULHOSAS de suas
PRÓPRIAS perspectivas – Sem o temor A Deus. Paulo aborda a RELIGIÃO –
Pessoas capazes de INFLUENCIAR multidões, mas sem o PODER DE DEUS
– O que fazem , é de forma ESTÉTICA. Paulo então faz o LEMBRETE A
TIMÓTEO – Tu porém ... QUANTO A VOCÊ, PORÉM ... Permaneça nas coisas
que aprendeu. E aqui irmãos está um GRANDE Elemento para a vida Cristã –
Permanecer no que nos foi ensinado.
O que é LEALDADE ?
LEALDADE de forma prática, SEGUE EM DUAS DIREÇÕES :
1 – RELAÇÃO HOMEM DEUS
A Bíblia nos ensina que a minha lealdade a Deus não pode ser dividida.
Mateus 6:24 "Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar a
um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis
servir a Deus e às riquezas."
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“Não terás outros deuses diante de mim”. Êxodo 20:2.
“Não farás para ti imagem… Não as adorarás, nem lhes darás culto” (Êxodo
20:4,5).
Não podemos dizer que SERVIMOS A DEUS e aos ÍDOLOS.
2 – NA RELAÇÃO COM O PRÓXIMO
A lealdade na Bíblia é refletida numa boa e verdadeira amizade. Provérbios
17:17 "O amigo ama em todo o tempo; e para a angústia nasce o irmão." E ela
produz uma INTENSIDADE no relacionamento.
A LEALDADE exige INTERGRIDADE PESSOAL – OU SEJA AUSÊNCIA DE
UMA VIDA DUPLA.

E aqui deve entrar o que CHAMAMOS DO PRINCÍPIO DA AUTORIDADE
BÍBLICA. Vejamos que Paulo afirma que a BÍBLIA – Palavra de Deus deve ser
AUTORITATIVA.
Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais
tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde
criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo
sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3:14,15
Significa dizer que apenas as Escrituras, que são os registros escritos da auto
revelação de Deus aos homens, possuem autoridade suficiente para guiar o
indivíduo na sua crença e no seu comportamento. Não adianta dizer que a
Bíblia é autoridade se ela não norteia nossa fé e nosso agir. É preciso entender
que “as Escrituras revelam a mente de Cristo e ensinam o significado do seu
domínio. Na revelação da vontade divina para a humanidade, a Bíblia é a
autoridade final que atrai as pessoas a Cristo e as guia em todas as questões
de fé cristã e dever moral.

PERGUNTAS PARA REFLEXAO:
1. O QUE DEUS FALOU A VOCÊ COM ESTA REFLEXÃO ? QUAL DESAFIO
LEVA PARA A SUA VIDA ?
2. COMO PODE SE POSICIONAR DE FORMA A SUPERAR O FLUXO
DESTRUIDOR QUE VEM COM A LIBERTINAGEM DO MUNDO ?
3. RELEIA O TEXTO DE II TM 3: 14 E 15 E FALE SOBRE AS SUAS
CONVICÇÕES ? ESTÃO ALICERÇADAS NA PALAVRA DE DEUS ? -

