
 

 

 

17 – PIOR QUE O INFIEL 

Quebra Gelo – Resuma a definição da palavra “família” em uma só palavra para você? Comente o porque desta 

palavra. 
 

Tempo de Orar: Conversando com Deus (5 min) 

- Ore ao Senhor pela vida do seu pastor e da liderança de sua igreja; 

- Ore por um amigo que você gostaria de ter com você aqui no PGM 
 

Tempo de Cantar: Louvando e Adorando Juntos (5 min) -– Tempo de adorar ao Senhor! Você líder pode 

sugerir um ou dois cânticos para o tempo de adoração. 
 

Tempo da Palavra (20 min) – “Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria 

família, negou a fé e é pior que um descrente.” 1ª Timóteo 5.8 

 Pior que o infiel – Este foi o tema da mensagem ministrada pelo nosso pastor Fabrício Freitas no último 

domingo em nossa Igreja. A luz do texto de 1ª Timóteo 5.8 - “Se alguém não cuida de seus parentes, e 

especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente.” – Fomos grandemente 

desafiados a ter uma postura diferente em relação a nossa família. Paulo ao ensinar o jovem pastor Timóteo sobre 

como deveria ensinar a Igreja de Éfeso sobre as questões do cuidado das viúvas no contexto cristão, ele fez uma 

dura comparação, que aqueles filhos crentes, que não cuidassem de suas mães seriam iguais a pessoas descrentes. 

Se ele comparasse a SER IGUAL a um descrente já seria ruim... Mas ele disse que não assumir nossa 

responsabilidade como filho, diante das necessidades de nossos pais, nos torna PIORES que pessoas incrédulas. 

A primeira carta de Paulo a Timóteo é uma epístola sobre a liderança na igreja. Paulo adverte sobre o perigo 

das falsas doutrinas, ensina Timóteo a escolher os líderes e aconselha pessoalmente o companheiro mais jovem 

sobre as funções da liderança. Paulo escreveu 1ª Timóteo enquanto estava na Macedônia (1.3). Paulo havia 

estabelecido a igreja de Éfeso por causa da presença de falsos mestres naquela cidade (1.3).  Paulo havia 

estabelecido a igreja de Éfeso no começo de sua terceira viagem. Passando cerca de 3 anos ali (At 19; 20.31). No 

encerramento dessa viagem ele havia prevenido os anciãos efésios de que falsos mestres, alguns vindos da própria 

liderança, iriam infestar a igreja (At 20.29,30) e esta carta indica que essa predição aparentemente aconteceu (1.6, 

19; 4.1,2; 6.3-5, 10,21). Há evidencia de que alguns dos falsos mestres provinham de posições na igreja, ou que 

foram levados a elas (1.7,20; 2.12; 5;19,20; 6.3-5,10), e os falsos mestres pareciam ter especialmente encontrado 

acolhida entre algumas das mulheres da igreja (2.9-15; 3.11; 5.11-15). 

As mulheres nos dias de Timóteo não eram como hoje, então, uma vez o marido morto, muitas delas 

passavam por necessidades sérias, não tinham meios de se sustentar e foram forçadas a contar com membros da 

família para provê-las. Mas as viúvas sem família não tinham essa opção. Então Timóteo estava mostrando o valor 

de Igreja em cuidar destas mulheres neste tempo desafiador, que tais irmãs estavam passando; Timóteo, como líder 

da igreja em Éfeso, é instruído a prover somente as viúvas que não têm filhos ou netos, e também instruir os filhos 

ou netos de viúvas que têm família a provê-las por respeito e gratidão - Não espere que a igreja faça aquilo que 

devemos fazer. A família também tem que assumir a sua parte, afinal: “Se alguém não cuida de seus parentes, e 

especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente.”  
Ainda no domingo aprendemos sobre algumas outras atitudes, que nos tornam piores do que os descrentes, 

quando agimos de maneira errada com nossa família, são elas:  

 

 Negligência com a Família – É ter as prioridades erradas. 

 Falta de tempo – Fomos desafiados apensar que, quando estamos ocupados demais: Tomamos decisões 

precipitadas; não conseguimos focar no que é importante, nos tornamos escravos do urgente; nos tornamos 

impacientes com a esposa e com os filhos e por fim, alimentamos relacionamentos importantes com as sobras. 

 Mau testemunho – Com uma ausência de exemplo, uma vida dupla e com as prioridades erradas acabamos 

dando um mau testemunho aos que estão ao nosso redor. 
 

Vamos as perguntas de compartilhamento. 
 

1 – “Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior 

que um descrente.”  Como você enxerga este texto? Compartilhe. 
 



2 – Nosso maior desafio deste tempo e termos as prioridades certas. Como você lida com a escala de prioridades 

neste tempo?   
 

3 – Kevin DeYoung diz: “Ocupado demais” não significa que você seja um cristão fiel ou frutífero” – 

Comente esta afirmação. 
 

4 – Como seremos melhores no trato com os nossos a partir de tudo que aprendemos neste mês de Maio? 

Comartilhe com seu PGM. 

 

Tempo de Orar Uns Pelas Outros - Momento de Oração em Duplas (20 min) – Multiplique em duplas e ore 

especificamente pelos alvos de oração uns dos outros. Em especial, nesta semana, ore pelos desafios de sermos 

famílias vitoriosas diante deste tempo de crises. 
 

Tempo da Igreja (5 min): Compartilhe com seu PGM sobre nossas principais atividades abaixo: 
 

 - PGM E DISCIPULADO INFANTIL - Grande oportunidade de você que deseja se envolver com crianças 

serem treinados na Evangelização Discipuladora de Crianças, PGM infantil e muito mais! Faça já sua inscrição. 

Vagas limitadas! 
 

- NOSSOS HINOS, NOSSA HISTÓRIA - Não podemos negar que a história cristã atual foi escrita com preciosas 

obras musicais que inspiraram os passos de fé de todos os que vieram antes de nós. Não podemos negar a grande 

influência que os hinos causaram em nossa jornada de vida e de nossas Igrejas. Neste domingo, dia 02 de junho - 

18h15min em nossa Igreja teremos uma preciosa celebração “Nossos Hinos, Nossa História.” – Venha celebrar ao 

Senhor conosco.  
 

- ENCONTRO DE CASAIS - No dia 12 de junho a Comunidade Batista Hope também vai celebrar o amor, com 

um precioso encontro de casais em uma noite muito romântica. Convide os casais do seu PGM, faça já sua 

inscrição, dia 12/06 as 20h na HOPE. Informações com a irmã Sílvia.  
 

- DIA DA FAMÍLIA HOPE - Marque já na sua agenda o nosso Dia da Família HOPE. Será um dia de gratidão e 

bênçãos, onde nossa família HOPE vai estar no Sítio Buritis celebrando juntos este tempo de gratidão. Será o 

ajuntamento de todos os nossos PGMs. Mobilize seu Pequeno grupo Multiplicador. Você não pode ficar de fora!  
 

 

 

EVANGELHO DE JOÃO – Como estão ao Estudos Bíblicos de João ministrados pelo seu PGM neste 

mês? Como foi esta experiência? Foi possível realizar o estudo bíblico com algum Alvo de Oração? 

Aproveite e veja com o seu PGM. Se ainda não realizaram, ainda é tempo de podemos desfrutar desta 

oportunidade. 


