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Introdução — Parte 2
Dayton Keesee
Quando Paulo escreveu a Tito, ele mencionou
várias pessoas, lugares e conceitos que demandam certa explicação. Examinemos alguns
desses elementos antes de começarmos a estudar
o livro propriamente.
AS PESSOAS EM TITO
Apolo
“Encaminha com diligência Zenas, o intérprete
da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa
alguma” (3:13).
Uma vez que não se faz distinção alguma
entre esse homem e o eloqüente mestre judeu
alexandrino de Atos 18 e 19, suponhamos que
esse Apolo seja o mesmo homem. Ele também é
mencionado em Atos 18:24; 19:1; 1 Coríntios
1:12; 3:4–6; 3:22; 4:6; 16:12.
Ártemas
“Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressate a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido
a passar o inverno ali” (3:12).
Esse companheiro de Paulo é desconhecido
no restante do Novo Testamento, pois esta é a
única menção dele.
Tito
“A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum,
graça e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus,
nosso Salvador” (1:4).
Tito era amigo, considerado em grande
estima, e um companheiro de trabalho de Paulo
por quinze anos ou mais. Seu nome não aparece
em Atos, embora Gálatas 2:3 confirme que Tito
estava entre os citados em Atos 15:2, sob o termo
“alguns outros”. Paulo recusou-se a circuncidar
Tito quando os judaizantes insistiram nisso,
durante o concílio de Jerusalém sobre a comunhão
entre judeus e gentios. Isto é mencionado em

Gálatas 2:3.
Tito era gentio. A aliança da circuncisão com
Abraão (Gênesis 17) não exigia a circuncisão
judaica dos gentios, pois ela foi feita com e para
os hebreus. O evangelho cristão não exigia a
circuncisão de ninguém. Por isso, não havia
base para se exigir que Tito se submetesse a tal
ritual. Esta se tornou a principal prova contra o
legalismo.
Tito trabalhou com as igrejas em Filipos,
Tessalônica, Beréia, Corinto, Creta e Dalmácia.
Ele é mencionado um total de treze vezes na
Bíblia — oito em 2 Coríntios, onde fica claro que
ajudou a arrecadar uma ajuda financeira para os
cristãos pobres da Judéia. Paulo viajou de Éfeso
para a Macedônia para encontrar-se com Tito e
receber notícias da situação em Corinto, antes de
escrever 2 Coríntios.
Tíquico
“Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te
a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido
a passar o inverno ali” (3:12).
Um cristão da Ásia Menor, Tíquico, acompanhou Paulo da Grécia até Jerusalém e foi
enviado por Paulo para entregar as cartas a Éfeso,
Colossos e Filemom. Aparentemente, foi ele quem
ensinou aos colossenses e buscou a ajuda de
Paulo para resolver uma heresia posterior, em
Colossos. Ele é mencionado cinco vezes nas
Escrituras (Atos 20:4; Efésios 6:21; Colossenses
4:7; 2 Timóteo 4:12; Tito 3:12).
Zenas
“Encaminha com diligência Zenas, o intérprete
da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa
alguma” (3:13).
Esse intérprete da lei (provavelmente um
perito em lei judaica) estava viajando com Apolo
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para um destino desconhecido. É possível que
estivessem levando justamente a carta a Tito.
Paulo pediu que Tito os ajudasse na viagem,
caso fosse necessário, quando passassem por
Creta.
OS LUGARES EM TITO
Creta
“Por esta causa, te deixei em Creta, para que
pusesses em ordem as coisas restantes, bem como, em
cada cidade, constituísses presbíteros, conforme te
prescrevi” (1:5).
Creta é a quarta maior ilha do Mediterrâneo.
Foi o berço de uma das mais antigas e desenvolvidas civilizações. Na época do Novo Testamento, a vida nessa ilha havia naufragado para
um nível moral deplorável (1:12). Tito deveria
“pôr em ordem” as questões que a jovem igreja
enfrentava nesse mundo pagão.
Nicópolis
“Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, apressa-te
a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido
a passar o inverno ali” (3:12).
Essa “cidade da vitória” localizava-se na
costa noroeste da Grécia, onde Paulo decidira
passar o inverno, provavelmente de 65 d.C. —
possivelmente 66. Ele escreveu pedindo a Tito
que fosse até ele após completar o trabalho
em Creta. Por ser esse o último lugar definitivamente conhecido para o qual Paulo
pretendia ir, presume-se que sua segunda prisão
ocorreu ali.

Esboço de Tito
Ed Sanders
Capítulo 1
I. Pondo a igreja em ordem para um viver santo e a
prática de boas obras
A. Presbíteros qualificados em cada congregação
(1:5–9; veja Atos 14:23)
B. Presbíteros e Tito repreendem a conduta ou
ensino não santos (1:10—2:1)

Capítulo 2
II. Pondo a família em ordem para um viver santo e
a prática de boas obras
A. Homens mais velhos (2:2)
B. Mulheres mais velhas (2:3)
C. Mulheres jovens (2:4, 5)
D. Homens jovens (2:6–8)
E. Servos (2:9, 10)
F. Faça isto por causa da graça de Deus (2:11–15)

Capítulo 3
III. Pondo o cristão individual em ordem para um
viver santo e a prática de boas obras
A. Com respeito às autoridades (3:1)
B. Com respeito ao próximo (3:2)
C. Faça isto por causa do amor e da graça de
Deus para conosco (3:3–7)
D. Fala a verdade confiadamente e incentive as
boas obras (3:8)
E. Evite falatórios inúteis (3:9)
F. Homens Maus & Homens Bons (3:10–15)

Versículos Chaves de Tito
com Tópicos
Capítulo 1: 1

UM CONCEITO CHAVE EM TITO
Ensino
Partilhar as devidas informações com todos
os cristãos era tão importante na mente de Paulo
que ele usou a palavra “ensinar” com freqüência.
“Dizer” e “falar” são usados como sinônimos de
❖
“ensinar” nesta carta.
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Vida Eterna
Presbíteros
Pureza
Sã Doutrina
Linguagem Sadia
Graça e Salvação
Autoridades
Salvação
Justificação

Tito numa Só Frase
Paulo escreveu a Tito para: 1) mandar mais instruções quanto ao que ele deveria terminar
de fazer na igreja, 2) animá-lo nessa tarefa e 3) apoiá-lo publicamente perante a igreja.
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