ESTUDO SINTÉTICO DO LIVRO DE TITO
Márcio Trindade
PASSO 1: ESCOLHER O LIVRO
Tito
PASSO 2: LEITURA DO LIVRO
ARA (2), ACF (2), NVI (2), Século 21 (2), A Mensagem (1) = 9 vezes.
PASSO 3: FORMA LITERÁRIA DO LIVRO
a) Qual o Gênero Literário?
Uma epístola, uma carta.
b) Quais as Características deste gênero literário?
•
•

•
•

Epístolas são cartas escritas por um apóstolo a uma pessoa ou a uma Igreja, normalmente por
causa de uma situação ou questão.
Muitas vezes contem frases bem longas, cheias de teologia. O perigo é passar por cima destas frases
pesadas e querer obter uma ideia geral sobre o conteúdo, mas nunca focar ou pensar sobre a significância
dos detalhes específicos.
Os autores não queriam apenas transmitir muitas ideias pequenas e desconectadas; eles escreveram
cartas que comunicavam uma mensagem global maior.
As epístolas apresentam argumentos de verdades proposicionais, em um fluir lógico. 1

Gordon Fee em Entendes o que Lês, diz que a forma das epístolas consiste em 6 partes; as que não
possuem estes elementos formais (1-3, 6) são aquelas que deixam de ser verdadeiramente cartas,
embora sejam parcialmente epistolares em sua forma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

O nome do escritor (e.g., Paulo).
O nome do endereçado (e.g., à Igreja de Deus em Corinto).
A saudação (e.g., Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai...).
Oração: um desejo ou ações de graças (e.g., Sempre dou graças a Deus a vosso respeito).
O corpo.
A saudação final e despedida (e.g., A graça do Senhor Jesus seja convosco).2

Alguns fazem diferença de “Carta” e “Epístola”.3
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As diferenças entre uma e outra é que a Carta:
• Era um escrito pessoal, de índole particular e muitas vezes secreta, aborda temas de interesse
dos dois.
• Era um “documento privado e escrito puramente para as necessidades momentâneas de
situações”.
As Epístolas:
• Eram destinadas ao público, sem destinatário exclusivo.
• Uma ‘epístola’ seria um documento escrito “para publicação” ou para “efeito artístico”
As cartas de Paulo, de acordo com o Novo Testamento, claramente não podem ser categorizadas como
cartas ocasionais privadas. Até mesmo a carta mais privada de Paulo, a de Filemon, é dirigida também à
“Igreja que está sem sua casa”. Aos Tessalonicenses ele diz que a sua Carta deveria ser “lida a todos os
irmãos” (1 Ts.5:27; cf.2 Ts. 3:14).
Não eram apenas documentos pessoais, mas como documentos que deveriam ser lidos nas Igrejas
destinatárias e até mesmo ser compartilhada com outras Igrejas. Assim, as cartas de Paulo transcendem as
situações particulares, ou até mesmo pessoais, que as ocasionaram.
Qual é a minha conclusão?
Uma vez que os documentos de Paulo possuí as duas características, usarei os termos como
sinônimos.
Por isso se pode falar de Carta ou de Epístola Paulina.
No caso de Tito temos uma Carta ou Epístola direcionada a alguém especifico, mas cujo conteúdo
deveria também alcançar as Igrejas de Creta. Portanto, possuí um “tom” pessoal, mas também “instrutivo
geral”.
c) Tito está nesta posição do Cânon por qual motivo?
A maioria das cartas de Paulo foi escrita para igrejas, mas quatro foram escritas para indivíduos. Timóteo
e Tito foram líderes jovens que viajaram de igreja em igreja. O ministério deles consistia em corrigir
falsos ensinos e pôr as congregações locais no caminho da vida piedosa. As cartas que Paulo escreveu
aos dois estão cheias de conselhos práticos. As duas cartas para Timóteo e a carta para Tito são
chamadas de “cartas pastorais”.4
Robertson diz que as três epístolas chamadas de pastorais foram escritas em um período de tempo muito
perto uma da outra.5 Isso me leva a concluir que no Cânon realmente fazem parte do conjunto de
epístolas pastorais.
d) O que é uma epístola pastoral?
Porque oferece a indivíduos específicos, no caso aqui Tito (mas também Timóteo nas epístolas
direcionadas a ele), instruções de como pastorear (cuidar) as Igrejas. Tito foi comissionado por Paulo a
ficar em Creta.
Quais temas são comuns nas epistolas pastorais?
Temas como: Deus, o Salvador – São doutrina – Fé – Ensino – Vida consagrada – Controvérsias –
Afirmações dignas de confiança.
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PASSO 4: ANÁLISE DO CONTEXTO HISTÓRICO DO LIVRO (CONTEXTO HISTÓRICO DA
ESCRITA – O QUE LEVOU À ESCRITA).
INFORMAÇÕES
SOBRE:
Quem foi o autor?

NO LIVRO

EM OUTROS LIVROS

Paulo

Escreveu também as
duas
epístolas
a
Timóteo. Usa a mesma
apresentação e trata de
assuntos semelhantes –
1 Tm.1:1-2; 2 Tm.1:12.
Era apóstolo e ao
mesmo tempo servo.
Fala sobre as marcas da
verdadeira
doutrina,
era uma preocupação
de Paulo - 2 Tm.2:2226 | Tito 1:10-16.

Quais informações são
dadas sobre o autor que
me ajudam a entender
melhor o livro?

6

LIVROS
BÍBLICOS

EXTRA-

Lhe foi confiada a
pregação por mandado
de Deus.
Tito era seu filho na fé.
O deixou em Creta para
colocar
em
ordem
coisas restantes.
Escreve a carta com
instruções pastorais a
Tito.
Mostra-se preocupado
com a pratica das boas
obras por parte dos
Salvos.
Diz que passaria o
inverno em Nicópolis.
Quem foi o destinatário? Tito

Tinha
um
bom
relacionamento
com
Tito, era seu filho na fé,
portanto sabia do seu
caráter e capacidade.

Quais informações são
dadas
sobre
o
destinatário que me
ajudam a entender
melhor o livro?

Considera-se que seja o
Tito de Gálatas 2, um
crente gentio da Igreja
de Antioquia (da Síria)
que veio a servir para
testar a questão da
controvérsia sobre a
circuncisão no concilio
de Jerusalém, em cerca
de 48 d.C.
Posteriormente,
prestou serviço a Paulo,
reconciliando a Igreja
de Corinto, dividida pela
dissenção.6

Filho na fé de Paulo.
Estava em Creta para
organizar
coisas
restantes, presbíteros
em cada cidade.
Era pastor, devia ser
padrão nas boas obras.
Jovem, semelhante a
Timóteo pastor em
Éfeso - 1 Timóteo
4:12.
Tinha uma função difícil
– 1:12,13.
Deveria ir ao encontro
de Paulo em Nicópolis.

Comentários introdutórios da Bíblia século 21 – Tito.

(2 Co. 2:13; 7:6; (:13).
Tito era um dos
auxiliares de confiança
de Paulo. Era grego
possivelmente nativo
de Antioquia da Assíria.
Foi muito usado no
ministério de Paulo em
Corinto
(2 Tm. 4:10)
Ouvimos falar de Tito
pela última vez, quando
Paulo o envia para
ministrar às igrejas da
Dalmácia
(costa
noroeste da Grécia).

Quando
escrito?

o

livro

foi

Assim, era um líder
experimentado, por isso
foi enviado a Creta para
ajudar solucionar os
problemas.
Creta era uma ilha
berço
de
uma
civilização maravilhosa
que floresceu durante o
segundo milênio a.C. Os
cretenses eram infames
quanto aos coríntios por
sua
baixa
moral,
devassidão e mentira,
também eram um povo
violento e amantes de
contenda. Adquiriram
durante o tempo uma
reputação vil.7
Provavelmente
no
verão do ano 65 d.C,
pouco
antes
de
Timóteo. 8
Datada de Macedônia,
em 65 A.D.9

Em que circunstâncias o Paulo
estava
livro foi escrito? Qual a Nicópolis onde
circunstância do autor e passar o inverno.
do destinatário?
Tito em Creta.

em
iria

Provavelmente tenha
escrito em algum lugar
da Ásia
(Éfeso?). Para onde
fora quando saiu de
Roma depois de ter sido
liberto de sua primeira
cadeia. Enviou está
carta
provavelmente
por meio de Zenas e
Apolo10
A carta foi pessoal, mas
tb para ser lida na
Igreja. Muito parecida
com primeira Timóteo,
e trata dos mesmos
assuntos:
•
•

7

Conselhos práticos
a Tito.
Orienta em sua
administração.
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•
•

•

Previne
a
Tito
contra os hereges
daqueles dias.
A importância das
boas
obras
salientadas.
Não
que sejamos salvos
por obras, mas
somos salvos para
as obras.
Deus apresenta um
ideal para a Igreja,
seus
oficiais
e
membros.

PASSO 5: DESCOBRIR O PROPÓSITO DO LIVRO.
a) Há algum texto que expressa esse propósito?

Tito 1:5 – “... te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em
cada cidade, constituísses presbíteros, conforme te prescrevi”
b) De que o livro é constituído? Instruções? Respostas? Correções?
Instruções e Correções.
c) Como os especialistas descrevem o propósito do livro?
 ‘O Estabelecimento de Igrejas maduras, nas quais a doutrina é confirmada pela vida, depende

da presença ativa de liderança espiritualmente qualificada a da pratica de boas obras por parte
de cada crente por meio da graciosa capacitação de Deus”.11
 Un tema especial de la carta es explicar la función que tiene la gracia en la promoción de las

buenas obras entre el pueblo de Dios (Tit. 2:11–3:8).12
 Para corrigir problemas na igreja local e motivar o compromisso com a prática do bem.13

PASSO 6: ESTRUTURAR O LIVRO.
Tema: Instruções para a organização da Igreja do Senhor.

I.

Saudação a Tito (1:1-4)
1. Paulo foi fiel em seu ministério como Servo de Deus (1:1-3).
2. A benção dispensada por Paulo a Tito seu filho na fé (1:4).
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II.

Instruções quanto a escolha de ministros qualificados (1:1-9).

III.

Instruções quanto ao lidar com os falsos mestres (1:10-16).

1. Tito deveria ser fiel a sua responsabilidade em Creta (1:5a)
2. Os ministros devem ser qualificados positivamente (1:5b-9).

1. Tito deveria reconhecer os falsos mestres por suas características (1:10).
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2. Tito deveria combater aos falsos mestres por causa dos seus ensinos (1:11-12).
3. Tito deveria combater aos falsos mestres para que não pervertessem a Igreja (1:13-14).
4. Tito deveria combater os falsos mestres porque negam a Deus por suas obras (1:15-16).

IV.

Instruções quanto aos deveres das várias classes de Crentes. (2:1-10).
1. Tito deveria proceder como ministro fiel na proclamação da sã doutrina (2:1).
2. Os homens e mulheres idosas deveriam dar bom testemunho por meio do seu procedimento
(2:2-5).
3. Os moços deveriam proceder criteriosamente em todas as coisas (2:6).
4. Tito deveria ser modelo para os outros por meio do seu ótimo procedimento (2:7-8).
5. Os servos deveriam se sujeitar as autoridades a fim de dar bom testemunho acerca da
doutrina de Deus (2:9-10).

V.

Instruções quanto a operosidade da Graça de Deus (2:11-15).
1. A Graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens (2:11).
2. A Graça de Deus educa para uma vida piedosa até a manifestação do Senhor Jesus Cristo
(2:12-14).
3. A Graça de Deus serviu como o conteúdo autoritativo da mensagem de Tito (2:15).

VI.

Instruções quanto ao procedimento piedoso referente a vida pública (3:1,2).

VII.

Instruções quanto ao procedimento diante de discussões infundadas (3:2-11)

1. Os Salvos deveriam ser sujeitos as autoridades (3:1).
2. Os Salvos deveriam se comportar com amabilidade (3;2).

1. Os Salvos são transformados por meio da Salvação (3:3-7)
2. Os Salvos deveriam evitar discussões inúteis que em nada acrescentava para o testemunho
(3:8-11).

VIII. Saudação final: Instruções quanto ao procedimento caridoso (3:12-15).

1. Os Salvos deveriam ter disposição para ajudar a todos que trabalham na obra de Deus
(12,13)
2. Os Salvos deveriam ter disposição para ajudar a todos que são necessitados (14)
3. Os Salvos seriam abençoados por sua contribuição na Obra de Deus (15)

PASSO 7: ORGANIZAR O MATERIAL (FAZER UMA REDAÇÃO).
Paulo escreveu esta carta pastoral a Tito, jovem pastor, seu filho na fé e companheiro de ministério.
Tito estava em na Ilha de Creta, quando Paulo escreveu entre os anos 63 a 65 d.C, quando provavelmente
estava na Àsia menor (Eféso), com o propósito de orientar a Tito de maneira pratica no cuidado pastoral da
Igreja, estabelecer ministros, lidar com os Judaizantes, hereges que distorcem a sã doutrina e incentivar os
Salvos na pratica das boas obras, que procede da Graça de Deus, uma vez que estas são frutos de um
verdadeiro Regenerado em Cristo.
A ilha de Creta era proeminente, seus habitantes eram um povo vil, imoral, contencioso e violento;
assim o ministério local de Tito não seria fácil.
Paulo desenvolve seus argumentos seguindo o seguinte fluxo de pensamento: saúda a Tito e logo
em seguida passa as diretrizes de como Tito deveria proceder na escolha de ministros para a Igreja. Diz que
Tito deveria exortar e corrigindo os falsos mestres. Fala como os salvos deveriam proceder diante de várias
situações a fim de darem bom testemunho do Evangelho e encerra falando das bênçãos que receberiam
aqueles que fossem caridosos para com o próximo.
A bem da verdade, é que a graça de Deus que se manifestou salvadora a todos os homens foi o
instrumento que conduziu a Tito, assim como os Salvos, a praticarem boas obras de forma que o Evangelho
fosse glorificado em meio aos Cretenses.
Foi a Graça de Deus que conduziu a Tito a pastorear de forma correta a Igreja de Deus.

O que a carta de Tito tem a ver conosco:
1. Deus nos dá ferramentas necessárias para cuidarmos da sua Igreja.
2. O desafio pode ser grande, mas precisamos ser corajosos, semelhantes a Tito e enfrentar os
desafios que Deus colocou em nossas mãos, confiando não ação poderosa de sua Graça.
3. Somente uma Igreja bem instruída, ou organizada, pode servir a Deus de maneira que O agrada.

