1:1 paulov doulov yeou
apostolov de ihsou cristou
kata pistin eklektwn yeou kai
epignwsin alhyeiav thv kat
eusebeian
1:2 ep elpidi zwhv aiwniou hn
ephggeilato o aqeudhv yeov pro
cronwn aiwniwn

Tit 1:1 PAULO servo de Deus, e
apóstolo de Jesus Cristo segundo a fé
dos eleitos de Deus e conhecimento da
verdade que é segundo a piedade,

1:3 efanerwsen de kairoiv
idioiv ton logon autou en
khrugmati o episteuyhn egw kat
epitaghn tou swthrov hmwn
yeou
1:4 titw gnhsiw teknw kata
koinhn pistin cariv eleov
eirhnh apo yeou patrov kai
kuriou ihsou cristou tou
swthrov hmwn
1:5 toutou carin katelipon se
en krhth ina ta leiponta
epidiorywsh kai katasthshv
kata polin presbuterouv wv
egw soi dietaxamhn

Tit 1:3 Mas a seu próprio tempo
manifestou a sua palavra, na pregação
que me foi confiada segundo o
mandamento de Deus, o nosso
Salvador;

1:6 ei tiv estin anegklhtov miav
gunaikov anhr tekna ecwn
pista mh en kathgoria aswtiav
h anupotakta

Tit 1:6 Se algum varão é
irrepreensível, marido de uma mulher,
tendo filhos crentes, que não estejam
sob acusação de dissolução, nem
desobedientes.

1:7 dei gar ton episkopon
anegklhton einai wv yeou
oikonomon mh auyadh mh
orgilon mh paroinon mh
plhkthn mh aiscrokerdh

Tit 1:7 Porque convém ao bispo ser
irrepreensível, como despenseiro da
casa de Deus, não arrogante, não
iracundo, não dado ao vinho, não
espancador, nem cobiçoso de torpe
ganância,

Tit 1:2 Na esperança da vida eterna, a
qual Deus, aquele que não pode
mentir, prometeu antes dos tempos dos
séculos,

Tit 1:4 A Tito meu verdadeiro filho,
segundo a fé comum: Graça,
misericórdia, e paz de Deus Pai, e do
Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador.
Tit 1:5 Por esta causa te deixei em
Creta, para que pusesses em boa
ordem as coisas que ainda estão
faltando,
e
em
cada
cidade
estabelecesses anciãos, como eu já te
ordenei;

1:8 alla filoxenon filagayon Tit 1:8 Mas, hospitaleiro, amigo do
moderado,
justo,
santo,
swfrona dikaion osion egkrath bem,

continente,

1:9 antecomenon tou kata thn
didachn pistou logou ina
dunatov h kai parakalein en th
didaskalia th ugiainoush kai
touv antilegontav elegcein
1:10 eisin gar polloi kai
anupotaktoi mataiologoi kai
frenapatai malista oi ek
peritomhv
1:11 ouv dei epistomizein oitinev
olouv oikouv anatrepousin
didaskontev a mh dei aiscrou
kerdouv carin
1:12 eipen tiv ex autwn idiov
autwn profhthv krhtev aei
qeustai kaka yhria gasterev
argai
1:13 h marturia auth estin
alhyhv di hn aitian elegce
autouv apotomwv ina
ugiainwsin en th pistei
1:14 mh prosecontev ioudaikoiv
muyoiv kai entolaiv anyrwpwn
apostrefomenwn thn alhyeian
1:15 panta men kayara toiv
kayaroiv toiv de memiasmenoiv
kai apistoiv ouden kayaron
alla memiantai autwn kai o
nouv kai h suneidhsiv

Tit 1:9 Retendo firme a fiel palavra,
conforme a doutrina, para que seja
poderoso, tanto para admoestar na sã
doutrina, como para repreender os
contradizentes.

1:16 yeon omologousin eidenai
toiv de ergoiv arnountai
bdeluktoi ontev kai apeiyeiv
kai prov pan ergon agayon
adokimoi
2:1 su de lalei a prepei th

Tit 1:16 Confessam conhecer a Deus,
mas o negam nas obras, sendo
abomináveis e desobedientes, e
reprovados para toda a boa obra.

Tit 1:10 Porque também há muitos
insubordinados, faladores de vaidades
e
enganadores
de
mentes,
principalmente os da circuncisão,
Tit 1:11 Aos quais é necessário tapar
as bocas; que por torpe ganância
transtornam casas inteiras, ensinando o
que não convém.
Tit 1:12 Disse um dentre eles, um
profeta deles próprios: Os Cretenses
sempre são mentirosos, bestas ruins,
ventres preguiçosos!
Tit 1:13 Este testemunho é verdadeiro;
por
esta
causa
repreende-os
severamente, para que sejam sãos na
fé,
Tit 1:14 Não dando atenção a fábulas
judaicas e a mandamentos de homens
que estão se desviando da verdade.
Tit 1:15 Na verdade, todas as coisas
são puras para os puros; mas para os
contaminados e descrentes nada é
puro; antes o entendimento e
consciência deles, estão ambos
contaminados.

Tit 2:1 Mas tu, fala as coisas que

ugiainoush didaskalia
2:2 presbutav nhfaliouv einai
semnouv swfronav ugiainontav
th pistei th agaph th upomonh
2:3 presbutidav wsautwv en
katasthmati ieroprepeiv mh
diabolouv mh oinw pollw
dedoulwmenav
kalodidaskalouv
2:4 ina swfronizwsin tav neav
filandrouv einai filoteknouv

convém à sã doutrina:

2:5 swfronav agnav oikourouv
agayav upotassomenav toiv
idioiv andrasin ina mh o logov
tou yeou blasfhmhtai
2:6 touv newterouv wsautwv
parakalei swfronein
2:7 peri panta seauton
parecomenov tupon kalwn
ergwn en th didaskalia
adiafyorian semnothta
afyarsian
2:8 logon ugih akatagnwston
ina o ex enantiav entraph mhden
ecwn peri umwn legein faulon

Tit 2:5 A serem discretas, castas,
cuidadosas do lar, bondosas, sujeitas
aos seus próprios maridos; para que a
palavra de Deus não seja blasfemada.

2:9 doulouv idioiv despotaiv
upotassesyai en pasin
euarestouv einai mh
antilegontav
2:10 mh nosfizomenouv alla
pistin pasan endeiknumenouv
agayhn ina thn didaskalian tou
swthrov hmwn yeou kosmwsin
en pasin

Tit 2:9 Aos servos admoesta para
serem sujeitos a seus próprios
senhores, em tudo serem agradáveis,
não contradizendo;

Tit 2:2 Aos homens idosos serem
sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé,
no amor, e na paciência;
Tit 2:3 Às mulheres idosas da mesma
maneira, serem no comportamento
como convém a santas, não
caluniadoras, não escravizadas ao
muito vinho, mas mestras do bem;
Tit 2:4 Para que ensinem as mulheres
novas a serem prudentes, a amarem a
seus maridos, amarem a seus filhos,

Tit 2:6 Exorta semelhantemente os
jovens a serem moderados,
Tit 2:7 Em tudo mostrando-te um
exemplo de boas obras; na doutrina
mostra
incorrupção,
seriedade,
incorruptibilidade:
Tit 2:8 Linguagem sã e irrepreensível;
para que o adversário se envergonhe,
não tendo nenhum mal para falar de
vós;

Tit 2:10 Não defraudando, mas
mostrando toda a boa fidelidade; para
que em tudo adornem a doutrina de
Deus, nosso Salvador.

2:11 epefanh gar h cariv tou
yeou h swthriov pasin
anyrwpoiv
2:12 paideuousa hmav ina
arnhsamenoi thn asebeian kai
tav kosmikav epiyumiav
swfronwv kai dikaiwv kai
eusebwv zhswmen en tw nun
aiwni
2:13 prosdecomenoi thn
makarian elpida kai epifaneian
thv doxhv tou megalou yeou kai
swthrov hmwn ihsou cristou
2:14 ov edwken eauton uper
hmwn ina lutrwshtai hmav apo
pashv anomiav kai kayarish
eautw laon periousion zhlwthn
kalwn ergwn
2:15 tauta lalei kai parakalei
kai elegce meta pashv epitaghv
mhdeiv sou perifroneitw
3:1 upomimnhske autouv arcaiv
kai exousiaiv upotassesyai
peiyarcein prov pan ergon
agayon etoimouv einai
3:2 mhdena blasfhmein amacouv
einai epieikeiv pasan
endeiknumenouv praothta prov
pantav anyrwpouv
3:3 hmen gar pote kai hmeiv
anohtoi apeiyeiv planwmenoi
douleuontev epiyumiaiv kai
hdonaiv poikilaiv en kakia kai
fyonw diagontev stughtoi
misountev allhlouv
3:4 ote de h crhstothv kai h

Tit 2:11 Porque a graça salvadora de
Deus se manifestou a todos os homens,
Tit
2:12
Instruindo-nos
que,
renunciando à impiedade e às
concupiscências mundanas, vivamos
neste presente mundo sóbria e justa e
piamente,
Tit 2:13 Aguardando a bemaventurada esperança e o aparecimento
da glória do grande Deus e Salvador
nosso Jesus Cristo;
Tit 2:14 O qual deu a si mesmo por
nós, para que nos redimisse de toda
iniquidade, e purificasse para si
mesmo um povo particular seu, zeloso
de boas obras.
Tit 2:15 Fala disto, e exorta, e
repreende com toda a autoridade.
Ninguém te despreze!
Tit 3:1 Relembra-os a serem sujeitos
aos governantes e às autoridades, para
lhes obedecerem, e para estarem
preparados para toda a boa obra,
Tit 3:2 A ninguém infamarem, a serem
não contenciosos, mas moderados,
mostrando toda a mansidão para com
todos os homens.
Tit 3:3 Porque nós antes também
éramos insensatos, desobedientes,
errados,
servindo
a
várias
concupiscências e prazeres, vivendo
em malícia e inveja, odiosos, e
odiando-nos uns aos outros;
Tit 3:4 Mas quando foi manifesta a
benignidade e o amor de Deus o nosso

filanyrwpia epefanh tou
swthrov hmwn yeou
3:5 ouk ex ergwn twn en
dikaiosunh wn epoihsamen hmeiv
alla kata ton autou eleon
eswsen hmav dia loutrou
paliggenesiav kai
anakainwsewv pneumatov agiou
3:6 ou execeen ef hmav plousiwv
dia ihsou cristou tou swthrov
hmwn
3:7 ina dikaiwyentev th ekeinou
cariti klhronomoi genwmeya
kat elpida zwhv aiwniou

Salvador, para com os homens,

3:8 pistov o logov kai peri
toutwn boulomai se
diabebaiousyai ina frontizwsin
kalwn ergwn proistasyai oi
pepisteukotev tw yew tauta
estin ta kala kai wfelima toiv
anyrwpoiv
3:9 mwrav de zhthseiv kai
genealogiav kai ereiv kai macav
nomikav periistaso eisin gar
anwfeleiv kai mataioi
3:10 airetikon anyrwpon meta
mian kai deuteran nouyesian
paraitou
3:11 eidwv oti exestraptai o
toioutov kai amartanei wn
autokatakritov
3:12 otan pemqw arteman prov
se h tucikon spoudason elyein
prov me eiv nikopolin ekei gar
kekrika paraceimasai

Tit 3:8 A palavra é fiel, e concernente
a estas coisas, eu desejo tu afirmares
fortemente, para que os que creem em
Deus, procurem aplicar-se às boas
obras; estas coisas são boas e
proveitosas aos homens.

Tit 3:5 Não por obras que na justiça,
as quais fizemos, mas segundo a sua
misericórdia ele nos salvou através da
lavagem da regeneração e da
renovação do Espírito Santo,
Tit 3:6 O qual ele derramou
abundantemente em nós por meio de
Jesus Cristo, o nosso Salvador,
Tit 3:7 Para que havendo nós sido
justificados pela sua graça, sejamos
feitos herdeiros segundo a esperança
da vida eterna,

Tit 3:9 Mas fica longe de questões
tolas e de genealogias e contendas, e
dos debates sobre a lei; porque são
coisas inúteis e vãs.
Tit 3:10 Ao homem herético, depois de
uma primeira e uma segunda
admoestação, rejeita-o,
Tit 3:11 Sabendo que o tal está
pervertido, e peca, estando condenado
por si mesmo.
Tit 3:12 Quando eu enviar a ti
Artemas, ou Tíquico, procura vir a
mim a Nicópolis, porque deliberei
passar o inverno ali.

3:13 zhnan ton nomikon kai
apollw spoudaiwv propemqon
ina mhden autoiv leiph
3:14 manyanetwsan de kai oi
hmeteroi kalwn ergwn
proistasyai eiv tav anagkaiav
creiav ina mh wsin akarpoi
3:15 aspazontai se oi met emou
pantev aspasai touv filountav
hmav en pistei h cariv meta
pantwn umwn amhn

Tit 3:13 Acompanha diligentemente:
Zenas, o doutor da lei, e Apolo, para
que nada lhes falte;
Tit 3:14 E os nossos irmãos também
aprendam a se aplicarem às boas
obras, para os usos necessários, para
que não sejam infrutuosos.
Tit 3:15 Todos aqueles que estão
comigo te saúdam. Saúda tu aos que
nos amam na fé. A graça seja com
todos vós! Amém.
([A Epístola] a Tito, o primeiro bispo
eleito da igreja dos Cretenses, foi
escrita de Nicópolis em Macedônia.)

