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Primeira carta de Sha'ul, emissário de Yeshua, a Timóteo 

1 Timóteo 
 
1Timóteo capítulo 1 

 
1 De: Sha'ul, emissário do Messias Yeshua, por ordem de Deus, nosso 

Libertador, e do Messias, nossa esperança. 
 

2 Para: Timóteo, verdadeiro filho pela confiança: 
 

Graça, misericórdia e shalom da parte de Deus Pai e do Messias Yeshua, 
nosso Senhor. 

 
3 Quando eu partia para a Macedônia, aconselhei-o a permanecer em Éfeso 

para ordenar a certas pessoas que ensinavam uma doutrina diferente que 
deixassem de fazê-lo. 4 Impeça-as de continuar dando atenção a mitos e 
genealogias intermináveis; isso conduz a especulações em vez de se realizar a obra 
de Deus, que requer confiança. 5 O propósito desta ordem é instigar o amor 
procedente do coração puro, da boa consciência e da confiança sincera. 6 Alguns, 
desviando-se do alvo, perderam-se em discussões infrutíferas. 7 Eles desejam ser 
mestres da Torah, mas não entendem as próprias palavras nem as questões sobre 
as quais se pronunciam de maneira tão enfática. 8 Sabemos que a Torah é boa, se 
alguém a usa da maneira proposta pela Torah. 9 Temos consciência de que a Torah 
não tem por objetivo a pessoa justa, mas quem negligencia a Torah: descrentes, 
ímpios e pecadores, quem mata pai e mãe, assassinos, 10 pessoas sexualmente 
imorais — quer heterossexuais  quer homossexuais —, vendedores de escravos, 
mentirosos e perjuros, e quem age de forma contrária à sã doutrina 11 que se 
harmoniza com as boas-novas do glorioso e bendito Deus. 
 

Essas boas-novas foram confiadas a mim, 12 e agradeço àquele que me 
fortaleceu, o Messias Yeshua, nosso Senhor, por ter-me considerado digno de 
ingressar no seu serviço, 13 ainda que eu tivesse sido blasfemo, perseguidor e 
arrogante! Entretanto, recebi misericórdia por ter agido pela incredulidade, sem 
entender que estava errado. 14 A graça de nosso Senhor transbordou sobre mim 
com confiança e amor, procedente do Messias Yeshua. 15 Por isso, eis uma 
declaração na qual se pode confiar e que merece plena aceitação: o Messias veio 
ao mundo para salvar os pecadores, e sou o pecador número um! 16 Mas essa é a 
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razão pela qual recebi misericórdia — para que em mim, o pecador número um —, 
Yeshua, o Messias, demonstrasse quão paciente é, como exemplo para os que 
viriam a crer nele e ter a vida eterna. 17 Assim, ao Rei — eterno, imperecível e 
invisível, o único Deus — sejam honra e glória para todo o sempre! Amen. 
 

18 Esta incumbência, Timóteo, lhe dou, de acordo com as profecias já 
proferidas a seu respeito, para que, por meio delas, você combata o bom combate, 
19 armado de confiança e boa consciência. Ao rejeitar a consciência, alguns 
naufragaram na confiança; 20 entre eles estão Himeneu e Alexandre. Eu os 

entreguei ao Adversário, para que aprendam a não insultar a Deus. 
 
1Timóteo capítulo 2 

 
1 Em primeiro lugar, então, aconselho que sejam feitas petições, orações, 

intercessões e ações de graças por todos os seres humanos, 2 incluindo-se reis e 
todas as pessoas em postos de proeminência, para que possamos viver de forma 
tranqüila e pacífica, sendo piedosos e corretos em tudo. 3 Isso é o que Deus, nosso 
libertador, considera bom; isso tem sua aprovação. 
 

4 Ele deseja que toda a humanidade seja libertada e chegue ao pleno 
conhecimento da verdade. 5 Pois Deus é único, e há um só mediador entre Deus e 
a humanidade: Yeshua, o Messias, um ser humano, 6 o qual se entregou como 
resgate a favor de todos, provendo, desse modo, o testemunho do propósito de 
Deus no tempo exato. 7 Por isso, fui designado proclama-dor e emissário — eu lhe 
digo a verdade, não minto! —, mestre fidedigno e verdadeiro dos goyim. 
 

8 É meu desejo, portanto, que ao orar, não importa onde, os homens 
levantem mãos santas — eles não devem se irar nem discutir. 
 

9 Da mesma forma, as mulheres, ao orar, devem se vestir com modéstia, 
discrição e de modo respeitável, não com penteados elaborados e jóias de ouro, 
pérolas ou roupas caras. 10 Em vez disso, elas devem se adornar com o que é 
adequado para mulheres que afirmam adorar a Deus, ou seja, boas obras. 
 

11 Que a mulher aprenda em paz, plenamente submissa. 12 Não permito que 
a mulher ensine ao homem ou exerça autoridade sobre ele; em vez disso, ela deve 
permanecer em paz. 13 Porque Adam foi formado em primeiro lugar e, a seguir, 
Havah. 14 Além disso, Adam não foi enganado, mas sim a mulher, que, ao ser 
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enganada, envolveu-se na transgressão. 15 Entretanto, a mulher será libertada ao 
dar à luz filhos, se ela continuar a confiar, amar e viver de forma santa e modesta. 
 
1Timóteo capítulo 3 

 
1 Eis uma declaração na qual se pode confiar: se alguém deseja ser líder 

congregacional, procura uma tarefa nobre. 2 O líder congregacional deve ser 
irrepreensível, fiel à sua mulher, moderado, ter autocontrole, ser ordeiro, 
hospitaleiro e capaz para ensinar. 3 Ele não deve beber excessivamente, nem se 

meter em brigas; ao contrário, deve ser afável e pacífico. Não deve amar o 
dinheiro. 4 Deve cuidar bem da própria casa, tendo filhos obedientes que o 
respeitem. 5 Se o homem não consegue cuidar da própria casa, como será capaz de 
tomar conta da comunidade messiânica que pertence a Deus? 6 Não pode ser 
crente há pouco tempo, porque poderia encher-se de orgulho e, assim, incorrer na 
mesma condenação que o Adversário. 7 Além do mais, deve ter boa reputação 
perante os de fora, para que não caia em desgraça nem na armadilha do 
Adversário. 
 

8 Da mesma forma, os shammashim devem ter bom caráter, pessoas em cuja 
palavra se pode confiar. Eles não devem ser dados a beber excessivamente nem 
ser ávidos por lucros desonestos. 9 Devem possuir a verdade da fé, anteriormente 
ocultada, com a consciência limpa. 10 E, em primeiro lugar, devem ser testados; 
então, caso se mostrem idôneos, devem ser designados shammashim. 11 Da mesma 
forma, as mulheres devem ter bom caráter, não devem ser fofoqueiras, mas 
equilibradas e fiéis em tudo. 12 Que o shammash seja fiel à sua mulher, cuide bem 
dos filhos e da casa. 13 Pois os que servem bem como shammashim obterão uma 

boa posição para si mesmos e muita ousadia na confiança procedente de Yeshua, o 
Messias. 
 

14 Espero visitá-lo em breve; escrevo-lhe, porém, estas coisas 15 para que, se 
eu me demorar, você possa saber como as pessoas devem se comportar na casa de 
Deus, que é a comunidade messiânica do Deus vivo, coluna e fundamento da 
verdade. 16 Não há dúvida de que é grande a verdade subjacente à nossa fé, 
anteriormente ocultada: 
 

Ele foi manifestado fisicamente 
e, como ficou provado, era justo em espírito, 

visto por anjos 
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e anunciado entre as nações; 
nele confiaram por todo o mundo 

e foi elevado em glória ao céu. 
 
1Timóteo capítulo 4 

 
1 O Espírito diz claramente que no acharit-hayamim algumas pessoas 

apostatarão da fé por dar atenção a espíritos enganadores e a questões ensinadas 
por demônios. 2 Esses ensinos procedem da hipocrisia de mentirosos cuja 

consciência foi cauterizada, como que por meio de um ferro em brasa. 3 Eles 
proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos criados por Deus para 
serem ingeridos com ações de graças por aqueles que chegaram à fé e conhecem a 
verdade. 4 Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada recebido com ação de graças 
precisa ser rejeitado, 5 porque a palavra de Deus e a oração o tornam santo. 
 

6 Se você apresentar tudo isso aos irmãos, estará servindo bem ao Messias 
Yeshua. Isso demonstrará sua nutrição com as palavras da fé e do bom ensino pelo 
qual seguiu. 7 Rejeite, porém, as fábulas ímpias e exercite-se na piedade. 8 Apesar 
de o exercício físico possuir algum proveito, a piedade é valiosa para tudo porque 
mantém a promessa para a vida presente e a por vir. 9 Eis uma declaração em que 
você pode confiar, que merece ser aceita integralmente 10 (na verdade, é por causa 
dela que trabalhamos e lutamos): temos a esperança depositada no Deus vivo, que 
é o libertador de toda a humanidade, de modo especial dos que confiam. 
 

11 Ordene estas coisas e ensine-as a eles. 12 Não permita que ninguém o 
despreze por ser jovem; em vez disso, torne-se exemplo para os crentes em 

palavra, comportamento, amor, confiança e pureza. 13 Até que eu chegue, dê 
atenção à leitura pública das Escrituras. 14 Não negligencie o dom que lhe foi dado 
mediante uma profecia quando o corpo de anciãos lhe concedeu a s'mikhah. 15 Seja 
diligente nesta tarefa, dedique-se a ela, para que seu progresso seja evidente a 
todos. 16 Preste atenção em si mesmo e no ensino, permanecendo nele, porque 
desse modo você libertará a si mesmo e a quem o ouvir. 
 
1Timóteo capítulo 5 

 
1 Não repreenda de forma áspera o homem idoso, mas converse com ele 

como se fosse seu pai; trate os jovens como irmãos; 2 as mulheres idosas, como 
mães; e as moças, como irmãs, com pureza total. 



1ª. Carta de Sha’ul a Timóteo NTJ 

 

 
5 | 1 T i m ó t e o - N T J  

 

 
3 Demonstre respeito às viúvas que passam verdadeiramente por 

necessidade. 4 Contudo, se uma viúva tem filhos ou netos, que eles aprendam, em 
primeiro lugar, a cumprir suas obrigações religiosas para com a própria família e, 
desse modo, paguem o débito que têm com os antepassados, porque isso é 
aceitável aos olhos de Deus. 5 A viúva, porém, que realmente passa por 
necessidade é a que está sozinha, tendo posto a esperança em Deus, além de 
persistir em petições e orações noite e dia. 6 Mas a que se entrega aos prazeres já 
está morta, apesar de ainda viver. 7 Instrua-os a respeito disso para não serem 

repreendidos. 8 Além do mais, se alguém não provê às necessidades dos próprios 
parentes, e especialmente às da própria família, desonrou a fé e é pior que o 
incrédulo. 
 

9 Que seja colocada na lista de viúvas apenas a viúva com mais de sessenta 
anos, que tenha sido fiel ao marido 10 e conhecida pelas boas obras — como ter 
criado bem os filhos, ser hospitaleira, lavar os pés do povo de Deus, ajudar os 
atribulados e ter se dedicado a todo tipo de boa obra. 
 

11 Todavia, recuse-se a alistar viúvas mais jovens, porque, ao sentir as 
paixões naturais que as alienam do Messias, querem se casar. 12 Isso lhes traz 
condenação por terem preterido a confiança anteriormente demonstrada. 13 Além 
disso, elas aprendem a ficar ociosas, indo de casa em casa; e não só ociosas, mas 
também fofoqueiras e bisbilhoteiras, falando o que não devem. 14 Portanto, é 
melhor que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, cuidem da casa, a fim de 
não darem aos oponentes nenhum motivo para nos caluniar. 15 Algumas já se 
desviaram para seguir ao Adversário. 

 
16 Se alguma mulher crente tem parentes viúvas, deve socorrê-las — a 

congregação não deve ser sobrecarregada com elas, para que possa ajudar as 
viúvas que verdadeiramente passam por necessidade. 
 

17 Os líderes que conduzem bem devem ser considerados dignos de dupla 
honra, especialmente os que trabalham arduamente no anúncio da Palavra e no 
ensino.18 Porque o Tanakh diz: "Você não deve amordaçar o boi enquanto 

trilha o cereal"; em outras palavras: "O trabalhador merece o salário". 19 Jamais 
ouça qualquer acusação contra um líder, a menos que seja confirmada por duas ou 

três testemunhas. 20 Repreenda perante toda a assembléia os líderes que 
permanecem no pecado, como advertência para os outros. 21 Perante Deus, o 
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Messias Yeshua e os anjos eleitos, eu o incumbo solenemente de observar essas 
instruções, sem prejulgar e sem demonstrar favoritismo. 22 Não seja apressado em 
conceder a s'mikhah a ninguém e não participe dos pecados dos outros. Mantenha-
se puro. 
 

23 pare de beber apenas água; em vez disso, tome também um pouco de 
vinho, para ajudar na digestão e por causa de suas freqüentes doenças. 
 

24 Os pecados de algumas pessoas são evidentes e seguem adiante delas 

para o julgamento, mas os pecados de outros se seguem mais tarde. 25 Da mesma 
forma, as boas obras são evidentes, e, ainda que não sejam, não podem 
permanecer ocultas. 
 
1Timóteo capítulo 6 

 
1 Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus 

senhores dignos de todo o respeito, para que o nome de Deus e o ensino não sejam 
desacreditados. 2 E os que têm senhores crentes não devem demonstrar menos 
respeito por eles pelo fato de serem irmãos; ao contrário, devem servir com mais 
diligência, porque os beneficiários do seu serviço são crentes amados. 
 

Ensine e exorte as pessoas a respeito dessas coisas. 3 Se alguém ensina de 
modo diverso, e não concorda com os sãos preceitos de nosso Senhor Yeshua, o 
Messias, e com a doutrina decorrente da piedade, 4 é inchado de presunção e não 
entende nada. Possui um interesse doentio por controvérsias e disputas a respeito 
de palavras, das quais procedem inveja, brigas, desavenças, insultos, suspeitas 

malignas 5 e disputas constantes entre pessoas de mente corrompida e que não 
funciona mais de forma apropriada, e que foram privadas da verdade, de modo 
que imaginam ser a religião uma via para a riqueza. 6 No entanto, a verdadeira 
religião não resulta em grande riqueza, mas apenas para os que estão contentes 
com o que têm. 7 Porque não trouxemos nada a este mundo e não podemos levar 
nada dele; 8 por isso, se tivermos comida e roupa, estaremos satisfeitos com isso. 9 
Além do mais, os que pretendem ficar ricos caem em tentação; são pegos pela 
ambição tola e dolorosa que os lança na ruína e destruição. 10 Porque o amor ao 
dinheiro é a raiz de todos os males; algumas pessoas se desviaram da fé e se 
atormentaram com muitas dores por causa dele. 
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11 Você, porém, por ser homem de Deus, fuja dessas coisas; busque a justiça, 
a piedade, a fidelidade, o amor, a perseverança e a mansidão. 12 Combata o bom 
combate da confiança. Apegue-se à vida eterna para a qual foi chamado ao 
testemunhar cabalmente a respeito de sua fé na presença de muitas testemunhas. 
13 Eu o incumbo, diante de Deus, que dá vida a tudo, e do Messias Yeshua, que no 
testemunho a Pôncio Pilatos também apresentou um testemunho cabal, 14 de 
obedecer à sua comissão de forma imaculada e irrepreensível até o aparecimento 
de nosso Senhor Yeshua, o Messias. 15 Sua manifestação ocorrerá no tempo devido 
pelo bendito e único Soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, 16 o único 

imortal que habita em luz inacessível, que nenhum ser humano viu nem pode ver. 
A ele sejam honra e poder eternos. Amen. 
 

17 Acerca dos ricos no presente mundo, que não sejam orgulhosos, nem 
ponham a esperança na incerteza da riqueza, mas a depositem em Deus, que nos 
provê de tudo ricamente, para nossa satisfação. 18 Ordene que pratiquem o bem, 
sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a partilhar. 19 Dessa forma, 
entesourarão um bom fundamento para si mesmos, para que possam alcançar a 
verdadeira vida. 
 

20 Oh, Timóteo! Guarde o que lhe foi confiado. Afaste-se das conversas 
ímpias e profanas da argumentação contraditória que falsamente chamam 
"conhecimento". 21 Muitos que prometiam esse "conhecimento" erraram o alvo no 
que concerne à fé. A graça seja com você. 


