Qualificações de um homem maduro
Fiel é a palavra: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. 2 É necessário, portanto,
que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para
ensinar; 3 não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento; 4 e que governe
bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito 5 ( pois, se alguém não sabe governar a
própria casa, como cuidará da igreja de Deus? ); 6 não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e
incorra na condenação do diabo. 7 Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim
de não cair no opróbrio e no laço do diabo. ARA
1Tm 3:1-7

1

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: 6 alguém que seja irrepreensível, marido de uma só
mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. 7 Porque é
indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado
ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância; 8 antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo,
piedoso, que tenha domínio de si, 9 apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder
tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem. ARA
Tt 1:5-9

5

Esses dois textos nos falam das qualificações que um homem deve ter para ser um bispo, ou
presbítero, da igreja. Portanto, essas qualificações dizem respeito a um homem maduro, que pode
ser um exemplo para os demais. Essas qualidades devem ser um alvo para todos os homens
cristãos; entre eles, alguns serão chamados para servirem com presbíteros.
1. Irrepreensível (1Tm 3.2; Tt 1.6)
Significado: Não significa alguém perfeito, mas aquele cuja reputação é inatacável, para quem as
pessoas de dentro ou fora da igreja não tenham motivo de acusação.
Observação: Esta qualificação resume todas as demais
Pergunta para reflexão: Há alguma coisa em minha vida para a qual eu possa ser acusado por
alguém?
2. Esposo de uma só mulher (1Tm 3.2; Tt 1.6)
Significado: Que não seja polígamo; que seja fiel à sua esposa.
Observações: - Esta qualificação refere-se ao seu comportamento moral com o sexo oposto;
- Está implícito aqui que ele só tem olhos para sua esposa e tem com ela uma relação conjugal
pura e sem mácula;
Pergunta para reflexão: Como estão meus olhos em relação a outras mulheres? Como está minha
pureza moral em relação à TV, internet e revistas?
Jó 31:1 Fiz aliança com meus olhos; como, pois, os fixaria eu numa donzela? ARA

3. Que governe bem sua própria casa (1Tm 3.4-5, Tt 1:6)
Significado: Que tenha um lar ordenado, onde os filhos que moram com ele estejam sob
disciplina e respeitam os pais.
Observações: - Um lar ordenado é provavelmente a marca mais significativa de realidade do
governo de Deus na vida de um homem;

- O texto não exige que ele tenha filhos, mas, se tiver, deve tê-los em sujeição em sua casa;
- O filhos presentes em sua casa não devem ter motivo de serem acusados de libertinagem, nem
de insubordinação. Todo problema deve ter sido “tratado“;
- Um exemplo negativo foi Eli: 1Sm 1:3; 1Sm 2:12-17,22-25,29; 1Sm 3:12-13)
- Como alguém pode cuidar da igreja se não sabe governar sua própria casa?
Pergunta para reflexão: Como está o ordenamento de minha casa?
4. Temperante (1Tm 3:2, Tt 1.8)
Significado: Ponderado, que tenha domínio de si.
Observações: - Essa virtude é a manifestação do fruto do espírito relativo ao domínio próprio
(Gl 5.22-23);
- O homem temperante não se deixa arrebatar por extremos e evita os problemas decorrentes;
Cl 4:6 A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada

um. ARA

Pergunta para reflexão: Tenho sido temperante?
5. Sóbrio (1Tm 3:2, Tt 1.8)
Significado: Sobriedade implica em lucidez e seriedade (Rm 12.3)
Observações: - O contrário de sóbrio é aquele que está com os sentidos embotados e não
discerne o que está acontecendo (1Te 5:6-10);
- O homem sóbrio é aquele que está com os sentidos espirituais bem despertos;
- Ele é sério e não brinca além da conta. Não participa de conversas tolas e chocarrices (Ef 5:4).
Pergunta para reflexão: Estou com os sentidos espirituais bem despertos?
6. Modesto (Ordeiro) (1Tm 3:2)
Significado: No original tem o sentido de ordeiro.
Observações: - Seja pelo vestir, pelo falar, pela aparência do seu lar, do seu escritório, ou pela
maneira que conduz seus negócios, tudo deve estar em ordem com modéstia
(Tt 1.5);
- Uma pessoa assim vai despertar confiança.
Pergunta para reflexão: Há coisas da minha vida que estão desordenadas?
7. Hospitaleiro (1Tm 3:2; Tt 1:8)
Significado: Que recebe pessoas em sua casa com generosidade e bondade.
Observações: - A hospitalidade é sinal de um lar cristão amadurecido, pois deve haver uma
perfeita harmonia entre marido-esposa-filhos;
- A hospitalidade é uma demonstração de amor cristão (Hb 13:1-2).
Pergunta para reflexão: Tenho sido hospitaleiro?

8. Apto para ensinar (1Tm 3:2; Tt 1:9)
Significado: Alguém que conhece as Escrituras e sabe manejá-la (2Tm 2:15).
Observações: - Em Tt 1:9 vemos o tema mais desenvolvido: alguém apegado fielmente à Palavra,
e que tem autoridade para exortar pelo reto ensino e para corrigir o erro;
Pergunta para reflexão: Como está minha intimidade com a Palavra de Deus?
9. Não dado ao vinho (1Tm 3:3; Tt 1:7)
Significado: Não dado a bebida alcoólica.
Observação: - No original: alguém que não para junto ao vinho;
- Não significa total abstinência, mas que não usa a bebida alcoólica rotineiramente;
- Não para junto ao vinho, não se embriaga (Ef 5.18; 1Pe4:2-3; Pv 23:29-34).
Pergunta para reflexão: Tenho me dado a bebida alcoólica?
10. Não arrogante (Tt 1:7)
Significado: Arrogante = soberbo, insolente, cheio de si.
Observação: - A pessoa arrogante se acha melhor que as outras e constrói todo um mundo em
torno de si, criando frequentes problemas de relacionamento, pois tende a
desprezar as ideias de outras pessoas;
- Quando está em liderança (mesmo no lar), age como ditador;
- As Escrituras nos mandam considerar os outros superiores a nós mesmos (Fp 2:3-4).
Pergunta para reflexão: Tenho considerado os outros superiores a mim mesmo?
11. Não irascível (Tt 1:7)
Significado: Não propenso à ira, que não se ira facilmente.
Observação: - “Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar”
(Tg 1.19b) - esse é padrão do homem maduro;
- Essa virtude está ligada à mansidão e ao domínio próprio que, por sua vez, fazem parte do fruto
do Espírito Santo (Gl 5.22-23);
Pergunta para reflexão: Tenho sido pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para me irar?
12. Não violento (1Tm 3:3; Tt 1:7)
Significado: Pronto a dar um golpe, espancador.
Observações: - A violência geralmente é contra pessoas, muitas vezes a esposa ou os filhos, mas
também pode se manifestar pela quebra de objetos numa discussão;
- A violência está ligada à ira e a ira do homem não opera a justiça de Deus (Tg 1:20);
Pergunta para reflexão: Tenho agido com violência?

13. Cordato (1Tm 3:3)
Significado: Amável, gentil, manso, cortes, tratável.
Observações: - É o oposto do homem violento;
- “A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira” (Pv 15:1);
- A amabilidade, a gentileza e a cortesia provem de um coração cheio de benegnidade, que faz
parte do fruto do Espírito Santo;
Pergunta para reflexão: Tenho sido amável, gentil, cortes, tratável?

14. Inimigo de Contendas (1Tm 3:3)
Significado: Não contendedor, que busca a paz, pacificador.
Observação: - Ser um inimigo de contendas não significa fugir de assuntos polêmicos. Muitas
vezes será necessário tratar de assuntos que geram divergências entre as
pessoas, onde as outras virtudes, como ser cordato, não irascível, não arrogante
e apto para ensinar, devem prevalecer;
- Numa situação de conflito o homem de Deus deve buscar ser um pacificador (Rm 12:18).
Pergunta para reflexão: Tenho gerado contendas com quem convivo?
15. Não avarento (1Tm 3:3; Tt 1:7)
Significado: Não amante do dinheiro.
Observação: - Em Tt 1:7 é melhor definido: “Não cobiçoso de torpe ganância“;
- A avareza é pecado, mas ter dinheiro e ser rico pode não ser. O problema é a quem servimos.
Não podemos servir a Deus e às riquezas (Mt 6:24b);
1Tm 6:10 Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males; e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si

mesmos se atormentaram com muitas dores. ARA

- A avareza é idolatria (Cl 3:5);
Pergunta para reflexão: Tenho servido a Deus ou às riquezas?
16. Bom testemunho dos de fora (1Tm 3:7)
Significado: que seja visto pelos não crentes como uma pessoa idônea.
Observações: - Se um cristão não tem um bom testemunho na comunidade em que vive, será
causa de tropeço para o testemunho de Cristo (1Co 10:32);
- Cair no opróbrio significa cair em descrédito devido a acusações incitadas pelo diabo, o
acusador ;
- O bom testemunho dos de fora é motivo de Deus ser glorificado (1Pe2:12).
Pergunta para reflexão: Sou conhecido pelos não crentes como uma pessoa idônea?

17. Amigo do bem (Tt 1:8)
Significado: Amigos das coisas boas, agradáveis, amáveis, honestas, honradas, .
Observações: - Um homem que ama o bem é aquele que ama a Deus em primeiro lugar e quer
fazer Sua vontade (Cl 1:9-10);
- No texto acima vemos que isso reflete sabedoria e entendimento espiritual;
Fp 4:8 Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é

puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o
que ocupe o vosso pensamento. ARA

- Ser amigo do bem vincula-se com a parte do fruto do Espírito da benignidade (Gl 5:22-23).
O exercício desta virtude nos leva a viver a vida de modo mais alegre e feliz.
8 Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos,
humildes, 9 não pagando mal por mal ou injúria por injúria; antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto
mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. 10 Pois quem quer amar a vida e ver dias
felizes refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente; 11 aparte-se do mal, pratique o que
é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. 12 Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os
seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. ARA

1Pe 3:8-12

Pergunta para reflexão: Como está meu ânimo e o meu falar em relação à vida?
18. Justo (Tt 1:8)
Significado: Reto, obediente a Deus, íntegro.
Observações: - Por ser obediente a Deus, o homem justo também é obediente à lei dos homens,
sendo fiel e verdadeiro em todo seu proceder;
- O homem justo não usa balança enganosa nem apresenta falso testemunho;
Pv 11:1 Balança enganosa é abominação para o SENHOR, mas o peso justo é o seu prazer. ARA

Pergunta para reflexão: Tenho sido justo em minha Declaração de Renda?
19. Piedoso (Tt 1:8)
Significado: Santo, que vive em Deus e para Deus.
Observação: - Para o homem piedoso há evidência de Jesus em sua vida em tudo o que faz:
Gl 2:20 Já estou crucificado com Cristo; e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim; e a vida que agora vivo na

carne vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. ARC

Pergunta para reflexão: A minha vida está baseada na fé do Filho de Deus?
20. Não neófito (Tt 1:8)
Significado: Neófito = novato, imaturo na fé
Observações: - Esta não é uma virtude intrinsincamente moral, pois todos são neófitos no início
de carreira cristã. O problema é não amadurecermos na fé:
Hb 5:12 Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam

os primeiros rudimentos das palavras de Deus; e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido
mantimento. ARC

- O neófito não pode estar em liderança, pois pode se ensoberbecer (Pv 16:18);
Pergunta para reflexão: Tenho crescido na fé ou ainda preciso de leite?

