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Diz Paulo: Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a 
todos os homens.  
 
A graça de Deus é seu favor ativo em outorgar o maior dom aos que merecem o 
maior castigo. (Para o conceito graça, ver um estudo de vocabulário em C.N.T. 
sobre 1Ts 1.1.). Essa graça penetrou em nossas trevas morais e espirituais. Ela 
“apareceu”. O verbo usado no original se relaciona ao substantivo epifania, ou 
seja, aparecimento ou manifestação (por exemplo, do sol ao amanhecer). A 
graça de Deus surgiu repentinamente sobre os que estavam nas trevas e na 
sombra da morte (ver também Ml 4.2; Lc 1.79; At 27.20; e Tt 3.4). Ela 
despontou quando Jesus nasceu, quando de seus lábios emanaram palavras de 
vida e beleza, quando curava os enfermos, limpava os leprosos, expulsava os 
demônios, ressuscitava os mortos, sofreu pelos pecados dos homens e quando 
deu sua vida pelas ovelhas para a reassumir na manhã da ressurreição. Assim a 
graça derramou sobre o mundo a santa luz de Cristo e “afugentou a escura noite 
do pecado”. Então nasceu o sol da justiça “trazendo cura em suas asas”. A graça 
de Deus apareceu “salvadora a todos os homens”. Em todas as demais partes do 
Novo Testamento, a palavra salvadora, quando precedida pelo artigo e usada 
como um substantivo, significa salvação (Lc 2.20; 3.6; At 28.28; Ef 6.17), no 
sentido espiritual do termo. Daí, também aqui em Tito 2.11, o significado é: a 
graça de Deus fez sua aparição “trazendo salvação”. A graça veio resgatar o 
homem do maior mal possível, a saber: a maldição de Deus sobre o pecado; e 
conceder-lhe o maior benefício possível, a saber: a bênção de Deus para a alma e 
para o corpo por toda a eternidade. (Para um estudo terminológico do conceito 
salvação, ver sobre 1Tm 1.15). 
 
Ela trouxe salvação a “todos os homens”. Para uma explanação detalhada sobre 
esta expressão, ver [meu comentário] sobre 1Timóteo 2:1. Aqui em Tito 2:11, o 
contexto faz o significado bem claro. Masculino ou feminino, idoso ou jovem, 
rico ou pobre: todos são culpados diante de Deus, e dentre todos eles Deus 
congregou seu povo. Anciãos, anciãs, homens e mulheres mais jovens, e até 
mesmo escravos (ver vv. 1-10) devem viver vidas consagradas, porque a graça de 
Deus manifestou salvação a todos esses vários grupos ou classes. “Todos os 
homens” aqui no versículo 11 = ”nós” do versículo 12. A graça não passou por 
alto os de idade avançada só porque são idosos, nem mulheres só porque são 
mulheres, nem escravos só porque são meramente escravos, etc. Manifestou-se 
a todos, sem consideração de idade, sexo ou posição social. Por isso ninguém 
pode derivar, desde seu grupo ou casta particular a que pertence, razão plausível 
para não viver a vida cristã. 
 
 
 

Fonte: 1Timóteo, 2Timóteo e Tito, William Hendriksen, Cultura Cristã, 
pág. 452-54. 
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