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DEVERES CRISTÃOS E A GRAÇA DE DEUS 
Tito 2.1-15 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves 
 

Querido amigo hoje o nosso alvo é estudarmos todo o capítulo 2 
da carta que Paulo escreveu a Tito. Vamos estudar Tito 2.1-15. 

 
Neste capítulo vamos encontrar mais dois assuntos que se 

relacionam entre si. Trataremos sobre os deveres cristãos, deveres daqueles 
que foram transformados pelo poder do evangelho, o poder de Deus. 
Trataremos também sobre a graça de Deus, graça essa, bênção essa que 
proporcionou a nossa transformação de criaturas para filhos de Deus. 

 
No primeiro texto refletiremos sobre os versos 1 a 10 e no texto 

final, refletiremos sobre o parágrafo 2.11-15. Vamos a essas duas porções: 
 

DEVERES CARACTERÍSTICOS DOS CRISTÃOS 

 
Tito 2.1-10 
 

Você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine 
os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, 
sensatos, e sadios na fé, no amor e na perseverança. 
Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem 
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reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem 
escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que 
é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem 
seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem 
ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios 
maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da 
mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo 
seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em 
seu ensino, mostre integridade e seriedade; use linguagem sadia, 
contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe 
opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para 
dizer a nosso respeito. Ensine os escravos a se submeterem em 
tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem 
respondões e a não os roubar, mas a mostrarem que são 
inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem 
atraente, em tudo, o ensino de Deus, nosso Salvador. Tito 2:1-10 

 
INTRODUÇÃO 
 
No primeiro capítulo percebemos que Paulo tinha instruído a Tito, 

seu auxiliar colocar em ordem aquilo que ainda não estava organizado nas 
igrejas da ilha de Creta. Tito tinha a função de identificar e escolher 
presbíteros. Esses homens líderes da igreja deveriam ser treinados e 
confirmados na fé, pois a igreja enfrentava a ação dos inimigos, isso é, a ação 
dos falsos mestres.  

 
Uma das responsabilidades da liderança da igreja seria e é a de 

confrontar esses indivíduos que estavam desencaminhando outros pelos seus 
ensinamentos de fábulas judaizantes e mandamentos dos homens. Enquanto 
essas pessoas professavam que “conheciam” Deus, elas negavam sua própria 
afirmação por sua desobediência (1:10- 16).  

 
Como afirmamos no programa passado, toda a igreja que quer 

crescer, tornar-se madura e ser uma bênção nas mãos de Deus, certamente, 
enfrentará a oposição do inimigo que enviará seus ministros para tentar 
derrotá-la, para tentar obter vitória contra os seus membros. 

 
Agora, no capítulo 2, Paulo ordena a Tito que ensine, em 

contraste, com aqueles falsos mestres, como as pessoas devem se comportar. 
Esse é o papel do líder da igreja, esse é o papel da própria igreja. Estamos 
reunidos frequentemente para nos edificarmos mutuamente. 

 
E, a melhor maneira dessa edificação acontecer é através do 

ensino, do compartilhar, do aconselhamento. Paulo se refere a este tipo de 
ensinamento como “sã doutrina” porque, se ela foi seguida, se ela for 
obedecida, essa doutrina saudável levará os cristãos a manterem a saúde 
espiritual e crescer espiritualmente, tornando-se cristãos maduros e firmes no 
Senhor. 
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Paulo aborda a conduta e as responsabilidades dos cristãos nas 
bases de idade, sexo e emprego. Primeiro, ele descreve o papel dos mais velhos, 
e depois das mais velhas (2:2-3). 

 
Ele detalha as responsabilidades das mulheres mais jovens 

observando que as mulheres mais velhas deveriam ensiná-las (2:4-5). A seguir, 
ele passa aos moços em geral no versículo 6 e a Tito especialmente no versículo 
7. E, pelo fato de Tito também ser um jovem ministro, as palavras dirigidas ao 
seu auxiliar têm valor para todos os jovens.  

 
Finalmente, ele conclui esta parte descrevendo a conduta 

apropriada dos servos (2:9-10). Ainda que suas instruções dadas a um grupo 
obviamente não sejam totalmente diferentes daquelas dadas a outro grupo, 
Paulo aborda necessidades específicas e tentações dos vários grupos (por 
exemplo, roubo entre servos, falta de submissão entre mulheres, integridade 
entre jovens; 2:5,7,10). 

 
Um motivo forte para se comportarem de acordo com a sã doutrina 

era não dar qualquer ocasião para os incrédulos acusarem os cristãos de 
impiedade (2:5, 8). Em vez de fazerem  com que a palavra de Deus fosse 
difamada pela conduta pecaminosa, os cristãos poderiam “adornar” a doutrina 
de Cristo através de sua obediência (2:10). 

 
Assim, o princípio que extraímos para o nosso primeiro estudo, 

baseando-nos no texto, é: 
 

TODOS OS CRISTÃOS TÊM DEVERES A CUMPRIR PARA QUE COM 
SUAS VIDAS EMBELEZEM A DOUTRINA DE DEUS 

 
Nesses versos encontramos cinco grupos de cristãos que devem 

cumprir seus deveres para embelezarem a doutrina de Deus. 
 
O 1º grupo com deveres a cumprir é o grupo dos homens idosos, 

vs. 2: 
1. Devem ser temperantes; 
2. Devem ser respeitáveis; 
3. Devem ser sensatos; 
4. Devem ser sadios; 

4.1. Na fé 
4.2. No amor 
4.3. Na constância 
 

O 2º grupo com deveres a cumprir é o grupo das mulheres 
idosas, vs. 3-4: 

 
1. Devem ser sérias em seu proceder; 
2. Não devem ser caluniadoras; 
3. Não devem ser escravizadas a muito vinho; 
4. Devem ser mestras do bem, instruindo as jovens senhoras. 
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O 3º grupo com deveres a cumprir é o grupo das jovens 
senhoras, vs. 4-5: 

 
1. Devem ser amorosas; 

1.1. Para com seus maridos, sujeitando-se a eles; 
1.2. Para com seus filhos. 

2. Devem ser sensatas; 
3. Devem ser honestas; 
4. Devem ser boas donas de casa, exercendo a bondade. 
 
O 4º grupo com deveres a cumprir é o grupo dos jovens, vs. 6-

8: 
 
1. Devem ser criteriosos; 
2. Devem tornar-se o padrão de boas obras; 
3. Devem ser capazes de ensinar; 

3.1. Com integridade; 
3.2. Com reverência; 
3.3. Com linguagem apropriada; 

4. Devem impedir as acusações do inimigo. 
 
O 5º grupo com deveres a cumprir é o grupo dos empregados, 

vs. 9-10: 
 
1. Devem ser obedientes, dando motivo de satisfação aos seus 
superiores; 
2. Não devem ser respondões; 
3. Não devem furtar; 
4. Devem dar prova de fidelidade. 
 
CONCLUSÃO 
 
Esses deveres devem ser cumpridos, devem ser praticados por 

algumas razões: 
 
1.Para que a Palavra de Deus não seja difamada, vs. 5; 
2. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo do que 
acusar os cristãos, vs. 8; 
3. Para que a doutrina de Deus, nosso Salvador, seja embelezada, 
vs. 10. 
 
Muito bem, esse tipo de comportamento, esses deveres cristãos 

que todos nós devemos praticar, testemunhando e embelezando o evangelho 
que nos transformou, de fato, devem ser vivenciados por nós, não pelas nossas 
forças, pois não seríamos capazes de obedecê-los, mas devemos praticá-los 
porque fomos transformados pela maravilhosa graça de Deus e porque nessa 
transformações recebemos a capacitação divina para assim vivermos.  

 
Foi derramado ricamente sobre cada um dos cristãos o Espírito 

Santo que nos capacita a viver dessa maneira diferenciada.  
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Quando vivemos assim estamos reconhecendo o papel da graça de 

Deus em nossas vidas. Por isso, o título para esse segundo parágrafo deste 
capítulo dois é: 

 

A MARAVILHOSA GRAÇA DE DEUS 

 
Tito 2.11-15 
 

Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os 
homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões 
mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era 
presente, enquanto aguardamos a bendita esperança: a gloriosa 
manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele 
se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e 
purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à 
prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os 
e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. 
Tito 2:11-15 

 
INTRODUÇÃO 
 
Aqui, nesses versos, Paulo continuou mostrando as razões pelas 

quais, de modo geral, os cristãos deveriam viver de acordo com a sã doutrina 
(2:11-15). 

 
Além dos cristãos viverem:  
 
1) Para que a Palavra de Deus não seja difamada, vs. 5;  
2) Para que o adversário seja envergonhado, não tendo do que 
acusar os cristãos, vs. 8; e,  
3) Para que a doutrina de Deus, nosso Salvador, seja embelezada, 
vs. 10; todos nós cristãos temos um motivo muito maior para 
vivermos de modo diferenciado.  
 
A razão pela qual devemos viver novas vidas é que fomos atingidos, 

pela graça de Deus. Essa maravilhosa graça, como diz o título e a letra de um 
antigo hino cristão é que nos fez mudar de vida. E, assim, diante dessa verdade 
e tendo esses versos à nossa frente, o princípio desafiador do texto para nós é 
visto nessa frase: 

 

TODO CRISTÃO DEVE APRESENTAR UM VIVER COERENTE COM A 
MANIFESTAÇÃO DA MARAVILHOSA GRAÇA DE DEUS QUE O 
TRANSFORMOU. 

 
Neste texto encontramos três verdades fundamentais sobre a 

maravilhosa graça de Deus. 
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A 1ª verdade aponta para as características da maravilhosa 
graça de Deus, vs.11: 

 
1. Essa graça é de Deus, foi originada na eternidade; 
2. Essa graça é manifestada, todos podemos reconhecê-la; 
3. Essa graça é salvadora, tem um propósito específico, não é a 
graça comum; 
4. Essa graça é universal, todos em qualquer tempo ou lugar 
podem recebê-la; 
5. Essa graça é experimentada em Jesus Cristo. 
 
A 2ª verdade aponta para a personificação da maravilhosa graça 

de Deus, vs.13-14: 
 
1. Jesus é o nosso grande Deus; 
2. Jesus é o nosso salvador, que se deu por nós; 
3. Jesus é quem purifica, separa, para si, um povo exclusivamente 
seu; 
4. Jesus é quem purifica, separa, para si, um povo zeloso de boas 
obras, At 10.38; 
5. Jesus é quem nos redime de toda a impiedade. 
 
A 3ª verdade aponta para a finalidade da maravilhosa graça de 

Deus, vs. 12-13: 
 
1. O Senhor deseja que rejeitemos toda a impiedade e paixões 
mundanas; 
2. O Senhor deseja que vivamos sensatamente; 
3. O Senhor deseja que vivamos justamente; 
4. O Senhor deseja que vivamos piedosamente; 
5. O Senhor deseja que vivamos aguardando a bendita esperança 
e a manifestação da glória de Cristo. 
 
CONCLUSÃO, vs. 15. 
 
Deus demonstrou sua graça para com a humanidade enviando seu 

Filho para morrer na cruz. Jesus morreu para redimir os homens de sua 
iniquidade, assim provendo para ele mesmo um povo especial purificado e 
zeloso das boas obras (veja Efésios 5:25-27).  

 
A mensagem do evangelho é que podemos tornar-nos parte deste 

povo especial se recebermos essa maravilhosa graça, deixarmos a impiedade e 
as paixões pecaminosas do mundo e vivermos de acordo com a sã doutrina. Você 
já experimentou a maravilhosa graça de Deus em sua vida? Você já pode viver 
de modo diferenciado? 

 
Conforme o verso 15:  
 
1) Essas verdades devem ser proclamadas;  
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2) Essas verdades devem servir de encorajamento e estímulo a 
todos nós; e,  
3) Essas verdades devem servir de base para que todos que ainda 
não vivem sob a maravilhosa graça de Deus se sintam advertidos. 
 
Que o Senhor te abençoe na avaliação séria que você deve fazer 

da sua vida cristã. 
 
Um grande abraço e até o próximo programa. 
 
 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/deveres-cristaos-e-a-graca-de-deus/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/deveres-cristaos-e-a-graca-de-deus/

