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Treinar

Tornar apto, destro, capaz, 
para determinada tarefa ou 
atividade; habilitar, adestrar.

Exercitar, praticar.

* Aurélio



No Novo Testamento, 
treinamento é muito mais 
a respeito do pensar e do 
viver cristão do que a 
respeito de habilidades e 
competências específicas.

“



1Timóteo 4.7-8

7 Rejeite, porém, as fábulas profanas e 
tolas, e exercite-se na piedade. 8 O 

exercício físico é de pouco proveito; a 
piedade, porém, para tudo é 

proveitosa, porque tem promessa da 
vida presente e da futura.

* gymnaze



Hebreus 5.14

Mas o alimento sólido é para os 
adultos, os quais, pelo exercício 

constante, tornaram-se aptos para 
discernir tanto o bem quanto o mal.

* gymnaze



2Pedro 2.14

Tendo os olhos cheios de adultério, 
nunca param de pecar, iludem os 

instáveis e têm o coração exercitado 
na ganância. Malditos!

* gymnaze



2Timóteo 3.16-17

16 Toda a Escritura é inspirada por Deus 
e útil para o ensino, para a repreensão, 
para a correção e para a instrução na 
justiça, 17 para que o homem de Deus 

seja apto e plenamente preparado para 
toda boa obra.

* paideia



No versículo seguinte (2 Tm 3.17), o conceito de 
treinamento é desenvolvido. Por ser “instruído” na 

justiça, o homem de Deus é tornado “apto” ou 
“plenamente preparado” pelas Escrituras, que o 

capacitam para toda boa obra. É o treinamento na 
justiça que leva à proficiência, mas a proficiência 

neste caso não é uma habilidade específica – como 
ser capaz de ensinar com clareza, ou liderar um grupo 
pequeno, ou qualquer outra habilidade – e sim uma 

qualidade de caráter e de comportamento 
baseados na sã doutrina das Escrituras.



2Timóteo 2.1-2

1 Portanto, você, meu filho, fortifique-se 
na graça que há em Cristo Jesus. 2 E as 
palavras que me ouviu dizer na presença 

de muitas testemunhas, confie-as a 
homens fiéis que sejam também capazes 

de ensinar outros.



Treinar

O âmago do treinamento 
não é transmitir uma 
capacidade, e sim transmitir 
sã doutrina. Bom 
treinamento bíblico resulta 
em vida piedosa baseada 
em sã doutrina que produz 
maturidade.

* Paulo
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r Quando examinamos o 
relacionamento entre Paulo 
e Timóteo, fica logo 
evidente que no 
treinamento de Timóteo 
estava envolvido muito mais 
do que uma transferência 
de habilidades ou de 
informação.



Paulo descreveu Timóteo, várias 
vezes, com grande ternura, como seu 
filho amado (1 Co 4.17; Fp 2.22; 1 Tm 

1.2, 18; 2 Tm 1.2) e como um irmão 
em Cristo que compartilhava da graça 

(1 Tm 1.2; 2 Tm 1.2; 2.1).



Timóteo fora convertido pelo 
ministério de Paulo (At 14.6-23; 16.1-3) 
e se tornara um cooperador altamente 
valioso no ministério do evangelho (“a 

ninguém tenho de igual sentimento” - Fp 
2.20), em quem Paulo confiava para 
enviar como seu emissário às igrejas 

(Fp 2.19-20; 1 Ts 3.1-5).



2Timóteo 3.10-11

10 Mas você tem seguido de perto o 
meu ensino, a minha conduta, o meu 

propósito, a minha fé, a minha paciência, 
o meu amor, a minha perseverança, 11 as 

perseguições e os sofrimentos que 
enfrentei, coisas que me aconteceram em 

Antioquia, Icônio e Listra. Quanta 
perseguição suportei! Mas, de todas 

essas coisas o Senhor me livrou!



1Timóteo 4.12

Ninguém o despreze pelo fato de você 
ser jovem, mas seja um exemplo para os 

fiéis na palavra, no procedimento, no 
amor, na fé e na pureza.



Tito 2.7-8

7 Em tudo seja você mesmo um exemplo 
para eles, fazendo boas obras. Em seu 

ensino, mostre integridade e seriedade; 8 
use linguagem sadia, contra a qual nada 
se possa dizer, para que aqueles que se 
opõem a você fiquem envergonhados por 

não poderem falar mal de nós.



Esta metodologia de ser modelo, 
exemplo e imitação era elementar em 

todo o ministério de Paulo.

• Filipenses 3.17
• 1Coríntios 4.14-17; 10.32-11.1
• 1Tessalonicenses 1.4-7

 



1Timóteo 4.15-16

15 Seja diligente nessas coisas; dedique-
se inteiramente a elas, para que todos 

vejam o seu progresso. 16 Atente bem para 
a sua própria vida e para a doutrina, 
perseverando nesses deveres, pois, 
agindo assim, você salvará tanto a si 

mesmo quanto aos que o ouvem.



O modelo paulino de treinamento se 
assemelha ao papel de pais

๏ Traz à luz pelo evangelho;
๏ Dispensa amor em longa duração;
๏ Transmite conhecimento, sabedoria e instrução prática;
๏ Serve de modelo e de imitação;
๏ Forma não somente crenças e habilidades, mas também o 

caráter e o estilo de vida.



Qual a importância de habilidades, 
cursos e programas?

Talvez com a ênfase bíblica colocada no lugar 
certo – no treinamento da mente, do caráter e do 

coração pela Palavra de Deus – estejamos 
agora prontos para falar sobre habilidades ou 

competências no treinamento.



Os alvos do treinamento
relacional e formal

• Convicção – o conhecimento de Deus e o 
entendimento da Bíblia.

• Caráter – o caráter e a vida santos que se 
harmoniza com a sã doutrina.

• Competência – a habilidade de falar a Palavra 
de Deus aos outros em maneiras diferentes.
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