
 

Escolha um de seus auxiliares para ficar responsável pelo “Quebra Gelo”.    Temos uma infinidade de sugestões de 
“Quebra Gelo Gospel” na internet. Sugestões: www.mda.com.br; www.google.com.br;www.youtube.com.br 

I Timóteo 2:1-8 

Proposito: Mostra o cuidado que o apóstolo Paulo teve, em orientar o jovem Timóteo no pastoreio da 
igreja. Tais orientações se constituem em desejos que servem também para nós. 
 

• Timóteo foi um jovem pastor a quem Paulo incumbiu de liderar a igreja em Éfeso em face de algumas 
dificuldades que a ameaçavam aquela comunidade. 1:3-4 

• Paulo oferece orientações acerca de assuntos práticos, como a adoração pública e que se constituem 
no desejo do apóstolo Paulo para com os crentes em todos os tempos. 

• Paulo nos oferece quatro expressões de desejos que certamente nos alcançam e abençoam. 
 
1. O desejo espiritual de Paulo. 2:1 

• O apostolo desafia a igreja a orar por todos os homens. A igreja tem uma responsabilidade intransferível 
de clamar a Deus pelos homens. 

• Orar não apenas por nossos familiares, mas para que Jesus seja conhecido em todos os lugares e por 
todas as pessoas. 

• Também somos desafiados a agradecer. 
• Agradecimento é fruto do reconhecimento pelo que o Senhor já realizou. A gratidão e vital para a saúde 

espiritual de uma igreja e de uma pessoa. Ações de graças pelas misericórdias já recebidas. 
 

2. O desejo de clamor pelos líderes. 2:2-3 

• O apostolo também  orienta o jovem Timóteo que interceda pelos governantes. 
• O desejo político NÃO É POLÍTICA PARTIDÁRIA, mas sim orar pelos lideres em todos os níveis, para 

que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. 
• Devemos orar pelo presidente, pelo governador e também pelo prefeito da cidade. Não é uma questão 

de opção partidária, mas sim obediência a Palavra de Deus. 
 

 3. O desejo evangelístico de Paulo. 2:4-6 

• Deus não só deseja que todos os homens sejam salvos, como preparou a única maneira para 
isto acontecer: Jesus Cristo. 

• O evangelho é Universal. 
• Deus amou o mundo e deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida 

eterna. João 3:16 
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4. O desejo ético de Paulo. 2:8 

        O apóstolo afirma que os homens devem levantar mãos santas, sem ira e nem contenda. 

Mão na Bíblia representa vida. É uma expressão da nossa existência, ilustrada na parte do corpo que 
nos permite conexão com as pessoas.   
  

• Cântico de romagem Bendizei ao SENHOR, vós todos, servos do SENHOR, que assistis na Casa 
do SENHOR, nas horas da noite;  erguei as mãos para o santuário e bendizei ao SENHOR. De Sião 
te abençoe o SENHOR, criador do céu e da terra! Salmo 134:1-3 
 

                  Conclusão. 

1. Você tem orado pelo Brasil? 
2. Deus deseja que todos sejam salvos. Como você entende isto? 
3. Há alguma pessoa específica, pela qual você tem orado para ser salva? 

 

 

 

Amado líder de célula, coloque-se à disposição para conversar e orar com os que se sentirem 
tocados pelos textos bíblicos. Sem dúvidas o Espírito do Senhor está agindo, e Deus fará grandes 
coisas entre nós! 


