As Qualificações dos Presbíteros 1
• almeja (ERA; ERC); deseja (NVI)

1 Tm 3:1

• irrepreensível (ERC, NVI, BJ); que ninguém possa culpar
de nada (NTLH)

1 Tm 3:2; Tt 1:6, 7

• esposo de uma só mulher

1 Tm 3:2; Tt 1:6

• temperante (ERA); vigilante (ERC); prudente (NTLH)

1 Tm 3:2

• sóbrio, modesto (ERA; ERC); sóbrio, prudente (NVI)

1 Tm 3:2

• respeitável (NVI); cheio de bom senso (BJ)

1 Tm 3:2

• hospitaleiro (ERA, ERC, NVI, BJ)

1 Tm 3:2; Tt 1:8

• apto para ensinar (ERA, ERC, NVI)

1 Tm 3:2

• não dado ao vinho, não violento (ERA, ERC); não
espancador (BJ)

1 Tm 3:3; Tt 1:7

• inimigo de contendas (ERA); não contencioso (ERC); nem
briguento (NTLH)

1 Tm 3:3; Tt 1:7

• amável, pacífico (NVI)

1 Tm 3:3

• não avarento (ERA); não cobiçoso de torpe ganância (ERC); não
apegado ao dinheiro (NVI); não deve amar o dinheiro (NTLH)

1 Tm 3:3; Tt 1:7

• que governe bem a própria casa, criando filhos sob disciplina, com
todo o respeito (ERA); deve governar bem sua própria família,
tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade (NVI)

1 Tm 3:4

• não neófito (ERA, ERC); não recém-convertido (NVI)

1 Tm 3:6

• bom testemunho dos de fora (ERA, ERC); boa reputação perante
os de fora (NVI)

1 Tm 3:7

• ter filhos crentes não acusados de dissolução, nem
insubordinados; nem desobedientes (ERA, ERC); filhos
crentes, não acusados de libertinagem e insubmissão (NVI)

Tt 1:6

• não arrogante (ERA); não orgulhoso (NVI)

Tt 1:7

• não irascível (ERA); nem iracundo (ERC)

Tt 1:7

• amigo do bem (ERA, ERC)

Tt 1:8

• moderado, sóbrio, justo (ERA, ERC)

Tt 1:8

• sensato, justo (NVI)

Tt 1:8

• dedicado (NTLH); consagrado (NVI); santo (ERC)

Tt 1:8

• domínio de si (ERA); temperante (ERC); disciplinado (NTLH)

Tt 1:8

• apegado à palavra fiel (ERA); retendo firme a fiel palavra (ERC);
se manter firme na mensagem que merece confiança (NTLH)

Tt 1:9

1

Todas as qualificações, exceto três podem ser consideradas características de todos os cristãos. As três exceções
são “esposo de uma só mulher”, “ter filhos crentes” e “não seja neófito”. As passagens bíblicas seguintes aplicamse a todos os cristãos: Filipenses 2:15; 2 Pedro 1:6; Romanos 12:3, 11, 13; 1 Pedro 3:15; Romanos 14:21; Tiago 1:19,
20; Hebreus 13:5; Tito 3:2; Efésios 5:22, 23; Tito 2:7, 8; Filipenses 2:3, 4; Efésios 4:26; 1 João 2:15, 16; Colossenses 1:22;
1 Pedro 1:6; 1 Timóteo 1:3; Tito 2:2, 5.
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