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Carta de Paulo à Titus
1 Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus

Cristo,* segundo a fé dos escolhidos de Deus
e o conhecimento da verdade que é segundo
a piedade, 2 na esperança da vida eterna, que
Deus, que não pode mentir, prometeu antes do
tempo; 3 mas em seu próprio tempo revelou
sua palavra na mensagem que me foi confiada
segundo o mandamento de Deus nosso Salvador,
4 a Tito, meu verdadeiro filho segundo uma fé
comum: Graça, misericórdia e paz da parte
de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso
Salvador.

5 Deixei-o em Creta por esta razão, que você
colocaria em ordem as coisas que faltavam e
nomearia anciãos em cada cidade, como lhe
indiquei - 6 se alguém é irrepreensível, o marido
de uma esposa, tendo filhos que acreditam, que
não são acusados de comportamento solto ou
indisciplinado. 7 Pois o superintendente deve
ser irrepreensível, como o mordomo de Deus,
não se agradando a si mesmo, não se enfurece
facilmente, não se dá ao vinho, não é violento,
não é ganancioso pelo ganho desonesto; 8 mas
dado à hospitalidade, amante do bem, sóbrio,
justo, santo, autocontrolado, 9agarrado à palavra
fiel que está de acordo com o ensinamento, para
que ele possa exortar na sã doutrina, e condenar
aqueles que o contradizem.
* 1:1 “Cristo” significa “Ungido”.
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10 Pois há também muitos homens indisci-
plinados, vaidosos e enganadores, especialmente
os da circuncisão, 11 cujas bocas devem ser
tapadas: homens que derrubam casas inteiras,
ensinando coisas que não deveriam, por uma
questão de ganho desonesto. 12 Um deles, um
profeta próprio, disse: “Os cretenses são sem-
pre mentirosos, bestas más e glutões ociosos”.
13 Este testemunho é verdadeiro. Por esta causa,
repreenda-os severamente, para que sejam sãos
na fé, 14 não prestando atenção às fábulas
judaicas e aos mandamentos dos homens que
se afastam da verdade. 15 Para os puros, todas
as coisas são puras, mas para aqueles que estão
sujos e descrentes, nada é puro; mas tanto sua
mente quanto sua consciência estão sujas. 16Eles
professam que conhecem Deus, mas por seus
atos o negam, sendo abomináveis, desobedientes
e impróprios para qualquer boa obra.

2
1 Mas digam as coisas que se encaixam na sã

doutrina, 2 que os homens mais velhos devem
ser temperantes, sensatos, sóbrios, sãos na fé,
no amor e na perseverança, 3 e que as mul-
heres mais velhas também sejam reverentes no
comportamento, não caluniadoras nem escrav-
izadas a muito vinho, professores do que é bom,
4 para que possam treinar as jovens esposas a
amar seus maridos, a amar seus filhos, 5 para
serem sóbrios, castos, trabalhadores em casa,
bondosos, submissos a seus próprios maridos,
para que a palavra de Deus não seja blasfemada.
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6 Da mesma forma, exortar os homens mais
jovens a terem uma mente sóbria. 7 Em todas
as coisas, mostre-se um exemplo de boas obras.
Em seu ensino, mostre integridade, seriedade,
incorruptibilidade, 8 e solidez de discurso que
não pode ser condenada, que aquele que se opõe
a você pode se envergonhar, não tendo nada de
mal a dizer sobre nós.

9 Exhort servos a estarem sujeitos a seus
próprios senhores e a serem agradáveis em
todas as coisas, não contradizendo, 10 não
roubando, mas mostrando toda a boa fidelidade,
para que possam adornar a doutrina de Deus,
nosso Salvador, em todas as coisas. 11 Pois
a graça de Deus apareceu, trazendo salvação
a todos os homens, 12 instruindo-nos para a
intenção de que, negando a impiedade e as
luxúrias mundanas, vivamos sóbria, justa e
piedosamente nesta era atual; 13 buscando a es-
perança abençoada e o surgimento da glória de
nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, 14que
se entregou por nós, para que nos redimisse de
toda iniqüidade e purificasse para si um povo
para sua própria posse, zeloso pelas boas obras.

15Diga estas coisas e exorte e reprove com toda
autoridade. Que ninguém o despreze.

3
1 Lembre-os de estarem sujeitos aos gover-

nantes e às autoridades, de serem obedientes,
de estarem prontos para cada boa obra, 2 de
não falarem mal de ninguém, de não serem
contenciosos, de serem gentis, de mostrarem
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toda a humildade para com todos os homens.
3 Pois também já fomos tolos, desobedientes,
enganados, servindo várias luxúrias e prazeres,
vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-
se uns aos outros. 4 Mas quando apareceu a
bondade de Deus nosso Salvador e seu amor para
com os homens, 5 não por obras de justiça que
nós mesmos fizemos, mas de acordo com sua
misericórdia, ele nos salvou através da lavagem
da regeneração e renovação pelo Espírito Santo,
6 que ele derramou ricamente sobre nós através
de Jesus Cristo nosso Salvador; 7 para que, sendo
justificados por sua graça, pudéssemos ser feitos
herdeiros de acordo com a esperança da vida
eterna. 8 Este ditado é fiel, e em relação a estas
coisas desejo que insistam com confiança, para
que aqueles que acreditaram em Deus possam
ter o cuidado de manter boas obras. Estas coisas
são boas e lucrativas para os homens; 9 mas
evitem questionamentos tolos, genealogias, con-
tendas e disputas sobre a lei; pois elas não são
lucrativas e vãs. 10 Avoid um homem faccioso
após um primeiro e segundo aviso, 11 sabendo
que tal homem é pervertido e pecador, sendo
autocondenado.

12 Quando eu enviar Artemas para você, ou
Tychicus, seja diligente para vir até mim em
Nicópolis, pois eu determinei que o inverno lá
seja inverno. 13 Envie a Zenas o advogado e
Apollos em sua viagem rapidamente, para que
nada lhes falte. 14 Que nosso povo também
aprenda a manter boas obras para atender às
necessidades necessárias, para que não sejam
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infrutíferas.
15 Todos os que estão comigo o saúdam.

Saúdem aqueles que nos amam na fé.
A graça esteja com todos vocês. Amém.
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