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CONDUTA CRISTÃ DIANTE DAS AÇÕES DE DEUS 
Tito 3.1-8 

Produção e Apresentação: Pr. Itamir Neves 
 

Querido amigo hoje o nosso objetivo é estudarmos a primeira 
parte do capítulo três da carta que Paulo enviou ao seu filho na fé Tito. Nesse 
texto ainda falando sobre a graça divina que nos alcançou, o apóstolo Paulo nos 
lembra de nossa conduta passada: “Éramos néscios, desobedientes, 
desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em 
malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros” (3:3).  

 
A bondade e o amor de Deus foram manifestados quando salvou os 

homens pecadores como Paulo e aqueles com os quais Tito trabalhava. Contudo, 
esta divina misericórdia tem consequências. Deus não salvou os homens para 
que eles continuassem na sua conduta pecaminosa.  

 
Tito foi mandado para Creta para lembrar seus irmãos de que o 

comportamento deles como cristãos precisava ser muito diferente do passado 
(3:1-2). Observe que a conduta ordenada nos versículos iniciais é diretamente 
oposta à que é descrita no versículo 3.  

 
Ao invés de odiar aos outros ou agir com maldade, os cristãos 

deveriam e ainda hoje devem ser pacíficos e gentis com as pessoas, evitando 
falar mal delas. Enfim, a vida do cristão deve ser uma vida que promove o bem 
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estar, que promove a harmonia e os bons relacionamentos na 
sociedade. 

Por isso, o título para o nosso estudo nesses versos é: 
 

A CONDUTA CRISTÃ DIANTE DAS ABENÇOADORAS AÇÕES DE 
DEUS 

 
Tito 3.1-8 
 

Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, 
sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é 
bom, não caluniem a ninguém, sejam pacíficos e amáveis e 
mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. 
Houve tempo em que nós também éramos insensatos e 
desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda 
espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, 
sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se 
manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, 
nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós 
praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo 
lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou 
sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso 
Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos 
tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é 
esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas 
coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática 
de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Tito 
3:1-8 

 
INTRODUÇÃO 
 
Quando estudamos alguns historiadores que registraram os 

acontecimentos que ocorreram nos dias do Novo Testamento, aprendemos que 
uma das acusações que eram feitas contra os cristãos nas perseguições romanas 
do segundo e terceiro séculos era que eles, os cristãos, eram desleais ao 
governo.  

 
Na, verdade, desde o início do cristianismo houve questões sérias 

a esse respeito. Esta acusação era feita porque os cristãos não queriam adorar 
o imperador romano. Desde as primeiras perseguições, nas quais morreram 
Pedro e Paulo, quando ainda governava o imperador Nero, essa era uma das 
causas pelas quais os cristãos eram entregues aos animais, nas arenas, ou então 
eram crucificados ou queimados vivos, por não quererem adorar, por não 
admitirem um outro senhor, senão o Senhor Jesus Cristo.  

 
Entretanto, sabemos também que os cristãos estariam entre os 

melhores cidadãos em qualquer país, porque se submetiam voluntariamente ao 
governo, por causa de Cristo (3:1; veja também Romanos 13:1-7), pois esse era 
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um princípio claramente exposto e esposado pelo cristianismo primitivo. Essa 
orientação clara no verso um comprova essas informações e observações. 

 
Mesmo que Paulo ressaltasse a necessidade dos cristãos estarem 

prontos para fazerem boas obras (veja 1:16; 2:7,14; 3:1,8,14), ele não queria 
que ninguém pensasse que sua salvação resultou de suas obras de justiça, de 
sua vida justa (3:5).  

 
Querido amigo, todos nós cristãos somos justificados pela graça 

através da lavagem espiritual cumprida no batismo (3:5; 1 Pedro 3:21; Efésios 
1:7; Atos 22:16; Apocalipse 1:5; Romanos 6:3-4). Não merecemos a herança que 
nos é dada, a vida eterna (3:7), mas porque Deus é maravilhoso em sua graça, 
podemos afirmar com segurança e entendendo ser esse o desafio para nós, que: 

 

TODO CRISTÃO DEVE ATENTAR PARA SUA CONDUTA, POIS FOI 
ALVO DAS ABENÇOADORAS AÇÕES DE DEUS. 

 
Neste texto encontramos três perguntas e respostas que nos 

ajudam a perceber a necessidade de termos uma conduta diferenciada como 
cristãos: 

 
A 1ª pergunta é: Qual é a conduta esperada do cristão diante 

das autoridades? Vs. 1. 
 
A resposta é: O cristão deve ser submisso às autoridades 

(obediência restrita). 
 
A maneira é: Obedecendo e estando pronto para realizarem boas 

obras 
 
A 2ª pergunta é: Qual é a conduta esperada do cristão diante 

da sociedade? Vs. 2. 
 
A resposta é: O cristão deve tratar com cortesia todos os homens. 
 
A maneira é: Não difamando e não sendo altercadores 

(briguentos), mas cordatos. 
 
A 3ª pergunta é: Qual a razão para esse tipo de conduta? Vs. 3. 
 
A primeira resposta é: Nós éramos: 
 
1. Néscios; 
2. Desobedientes; 
3. Desgarrados; 
4. Escravos de toda sorte de paixões e prazeres; 
5. Maliciosos e invejosos; 
6. Odiosos; 
7. Odiávamos uns aos outros. 
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A segunda resposta é: Deus nos abençoou, transformando-nos: 
 
1. Deus foi benigno, vs. 4; 
2. Deus foi amoroso, vs. 4; 
3. Deus foi misericordioso, vs. 5; 
4. Deus foi aquele que nos salvou, vs. 5, lavando-nos e 
renovando-nos; 
5. Deus foi quem derramou o Espírito Santo sobre nós, vs. 6, 
ricamente; 
6. Deus foi quem nos justificou, vs. 7, por sua graça; 
7. Deus foi quem nos fez herdeiros, vs. 7, segundo a esperança 
da vida eterna. 

 
CONCLUSÃO, vs. 8 
 
O estilo de vida cristã deve ser diferenciado. O mundo deve olhar 

para o cristão e ver nele uma vida diferente, embora contextualizada, com os 
pés nesse mundo, sem ter a cabeça no mundo da lua, e essa vida diferenciada 
tem por base as abençoadoras ações de Deus em nosso favor.  

 
A salvação com que Deus nos agraciou foi operada pelo Espírito 

Santo que nos regenerou e renovou, livrando-nos da antiga maneira de viver 
pecaminosa e egoísta. Ao agir dessa maneira abençoadora Deus nos justificou e 
nos fez herdeiros da vida eterna. A reação que Deus espera de nós diante de 
tantas bênçãos é que vivamos sempre para as boas obras. 

 
A conduta cristã deve ser diferenciada porque, conforme o 

verso 8: 
1. Porque a Palavra que nos orienta a viver assim é fiel; 
2. Porque devemos afirmar essa maneira de viver com confiança; 
3. Porque os cristãos devem destacar-se nas boas obras; 
4. Porque essa prática de vida é excelente; 
5. Porque essa conduta é proveitosa aos homens. 

 
Concluindo esse estudo devemos considerar a questão da 

obediência às autoridades, vs.1. 
 
Conforme explica destacadamente a Bíblia de Estudo Vida: 
 
Sujeitar-se a governantes e autoridades não significa prestar-lhes 

obediência cega. Como ensinou em Romanos 13.1-2, Paulo ensina aqui que a 
autoridade do governo é estabelecida por Deus para manter a ordem no mundo. 
Quer no lar, quer na sociedade, os cristãos devem reconhecer as autoridades, 
mesmo que nem sempre concordem com elas.  

 
A autoridade de Deus está por trás de todo governo, certo ou 

errado, mas também está “acima” de toda autoridade humana, não permitindo 
que o mal fique desenfreado para sempre. 
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Se o governo se harmoniza com a lei de Deus, então os cristãos 
estão certos em lhe obedecer. No entanto, se uma lei humana contraria os 
princípios de Deus, não é errado desobedecer. Porém, mesmo que resistam 
naquelas áreas em que o governo ultrapassa os seus limites (At 5.29), os cristãos 
ainda assim devem reconhecer a autoridade do governo em suas outras funções.  

 
Desse modo, podem obedecer a Deus de consciência limpa. Paulo 

não abre nenhuma exceção à sua afirmação geral porque nas suas cartas de 
contínuo está combatendo algum desequilíbrio. Ao que tudo indica muitos 
crentes de Creta estavam desrespeitando as autoridades. Por isso, a ordem de 
Paulo aqui é um chamado taxativo à obediência (1998, p.1865). 

 
Querido amigo, que o Senhor te abençoe a viver dignamente da 

salvação com que você foi agraciado. 
 
Um grande abraço e até o próximo programa. 
 

Fonte: Programa Através da Bíblia – Rádio Transmundial. 
Link: https://www.transmundial.com.br/podcasts/conduta-crista-diante-das-acoes-de-deus/ 

https://www.transmundial.com.br/podcasts/conduta-crista-diante-das-acoes-de-deus/

