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1) Será que o mundo vai melhorar? O que Paulo afirma a Timóteo nos versos 1 e 2? 
 Paulo afirma que antes da vinda de Jesus ( O dia do Senhor) dias terríveis e perigosos aconteceriam e que os homens piorariam em 
suas pecaminosidades. 
 
2) Descreva algumas características que refletem em que o homem piorará a cada dia? 
Egoísta, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, têm inimizade com o bem, inimizade com os pais, crueldade, calúnia,  etc 

3) Por que os homens têm piorado?  
Explique a frase: “Se tornaram mais amigos dos prazeres que amigos de Deus” (v.4) 

Tais pessoas põem no centro de suas vidas seus próprios desejos.  Adoram-se a si mesmos em lugar de adorar a Deus. 

   As pessoas querem entretenimento, prazer sexual, dinheiro para gastar à vontade, conforto. 

   Se tiver que falar uma mentirinha, passar alguém para traz só um pouquinho, para ter meu bem estar, isto será feito sem nenhuma  
  dor na consciência. 
 

4) Por que os homens têm piorado? 
 Explique a frase: “Se acomodaram diante de uma falsa piedade ( religiosidade humanista) ” ?   (v.5) 
Pessoas recitam os credos e rezas, seguem os movimentos de uma pessoa correta e digna. Segue ritual, liturgia e adoração; mantêm 
todas as formas externas da religião; mas não sabem nada da religião como poder dinâmico que muda a vida dos homens. 

 Forma bonita, mas sem essência 

 Bem pode ser que o maior impedimento da religião não seja o pecador escancarado, mas sim o devoto de impecável prática 
eclesiástica, mas que desconsidera que a verdadeira religião é um poder dinâmico que muda a vida pessoal do homem. 

Ninguém deveria nem sequer aproximar-se do cristianismo se não estiver preparado para experimentar uma revolução pessoal pelo 
poder transformador de Jesus.   Zaqueu mudou, a mulher samaritana mudou, o endemoniado gadareno mudou. 
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10 
minutos 
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O mundo caminha a passos largos para o 
inferno. A inversão de valores faz tudo parecer 
tão correto, mas o pecado continua sugando as 
pessoas. Jesus chama para uma vida de 
obediência, que às vezes não é fácil de ser 
vivida, mas suas promessas são claras. 

A vida apresenta situações perigosas para todas as pessoas. 

Algumas situações nós procuramos, outras nos encontram. 

Você já viveu alguma situação perigosa? 

Compartilhe com o grupo. 
 

Texto 

 
II 

Timóteo 
3 

2ª Igreja Batista em Barra do Piraí 
R.José Alves Pimenta, 890 Matadouro Barra do Piraí/RJ 

 

Para onde caminha a humanidade? 

O texto diz que nestes últimos dias haverá tempos perigosos.  (perigosos no grego é 
capelos  que pode significar ameaçadores. 
Não sabemos exatamente o que a literalidade crua deste termo quer dizer, mas este 
verso encerra a verdade permanente de que em algum momento chegará a 
consumação, em que o mal encontrará a Deus num tipo de colisão frontal, e em que 
chegará o triunfo final de Deus, mas que serão os dias anteriores a este confronto de 
grande sofrimento para a humanidade. 
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5) Por que os homens têm piorado?  
Explique a frase: “Aprendem muito,  mas fogem da verdade ”?   (v.7-8) 

Vivemos um tempo de muito aprendizado sobre tudo. Há estudos sobre comportamento, sobre casamento, sobre filhos, sobre 

trabalho, sobre comida, etc. 

As pessoas hoje sabem muito sobre religião, sobre fé e sabem até histórias da Bíblia, mas querem escolher os princípios que vão 
seguir.  Todo mundo sabe tanto, mas os princípios imutáveis de Deus são desprezados.  A verdade é a Bíblia. 
 
6) Por que podemos dizer que a Bíblia é a Palavra de Deus conforme o verso 16? 
 Sua singularidade, suas profecias, sua transparência sobre seus personagens, pela sua exatidão científica, pela exatidão histórica, 
pelos seus ensinos,  etc. 
 

Se você ainda não conhece a Cristo  e  tem sido transformado pelo evangelho e pode dizer que não seguirá este rumo da 

humanidade?  Aceite a Cristo como Senhor de sua vida hoje. 
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Leitura bíblica da semana para o 

próximo estudo:  

“Verdadeiros Adoradores” 

      Segunda:  João 4: 1-26 
      Terça:       Filipenses 2:13 
      Quarta:     Deuteronômio 27 
      Quinta:     Deuteronômio 28 
      Sexta:       Salmos 116 

5 
minutos 

5 
minutos 

Continuemos a falar de Jesus a todos que nós conhecemos.  
O tempo está cada vez mais curto. 
 

Continuemos a convidar pessoas a participar conosco de um Pequeno Grupo. 

FACILITADOR 
Incentive os membros do seu Pequeno 
Grupo a ler estes textos durante a 
semana, se possível, ler todo o capítulo 
para uma melhor compreensão, pois 
são referente ao próximo estudo. 

 


