Ensinando à Criança Como Deve Viver
Baseado em 1 Timóteo 4:12, 2 Timóteo 3:14 –15, e Provérbios 22:6.
No período que passou numa prisão em Roma, Paulo escreveu uma
carta a Timóteo, um jovem que ele havia enviado para fortalecer a
igreja na cidade de Éfeso.
Eunice, a mãe de Timóteo, e sua avó, Lois, haviam- no ensinado a ler
e entender as Escrituras, quando este era menino. Paulo escreveu
para Timóteo, reconhecendo a amorosa influência que sua família
havia tido sobre ele e lembrando-o de “continuar firme nas verdades
que aprendeu e em que creu de todo o coração, lembrando quem lhe
ensinou. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as
quais o conduziram à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus” (2
Timóteo 3:14–15, parafraseado).
Apesar da tarefa não ser fácil, Paulo elogiou e encorajou Timóteo
dizendo: “Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem.
Mas, para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na
maneira de agir em amor, no amor, no espírito, na fé e na pureza.” (1
Timóteo 4:12, parafraseado).
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