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Definição de 
hospitalidade 



Esta afirmação é digna de 
confiança: se alguém 

deseja ser bispo, deseja 
uma nobre função.    

1Tm 3.1 

Definição de hospitalidade 



É necessário, pois, que o bispo 

seja irrepreensível, marido de 

uma só mulher, sóbrio, 

prudente, respeitável, 

hospitaleiro e apto para 

ensinar;  

1Tm 3.2 

Definição de hospitalidade 



É preciso, porém, que ele 

seja hospitaleiro, amigo do 

bem, sensato, justo, 

consagrado, tenha domínio 

próprio 

Tt 1.8 

Definição de hospitalidade 



O princípio da 
hospitalidade na Bíblia 



Quando um estrangeiro viver na terra 
de vocês, não o maltratem.  

Lv 19.33 

O princípio da hospitalidade na Bíblia 



O estrangeiro residente que viver com 
vocês será tratado como o natural da 
terra. Amem-no como a si mesmos, 

pois vocês foram estrangeiros no 
Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de 

vocês. 

Lv 19.34 

O princípio da hospitalidade na Bíblia 



O que furtava não furte mais; antes 
trabalhe, fazendo algo de útil com as 
mãos, para que tenha o que repartir 
com quem estiver em necessidade. 

Lv 19.34 

O princípio da hospitalidade na Bíblia 



Compartilhem o que vocês têm com os 
santos em suas necessidades. 

Pratiquem a hospitalidade. 

Rm 12.13 

O princípio da hospitalidade na Bíblia 



8 Sobretudo, amem-se sinceramente 
uns aos outros, porque o amor perdoa 

muitíssimos pecados. 9 Sejam 
mutuamente hospitaleiros, sem 

reclamação. 

1Pe 4 

O princípio da hospitalidade na Bíblia 



Risco na 
hospitalidade  



1 Seja constante o amor 
fraternal. 2 Não se 

esqueçam da hospitalidade; 
foi praticando-a que, sem o 

saber, alguns acolheram 
anjos.  

Hb 13 

Risco na hospitalidade  



Aplicação 



Acolhei ao que é débil na fé, 
não, porém, para discutir 

opiniões.  

Rm 14.1 

Aplicação 



Portanto, acolhei-vos uns aos 
outros, como também Cristo 
nos acolheu para a glória de 

Deus.  

Rm 15.7 

Aplicação 



Saúdem os irmãos de Laodicéia, 
bem como Ninfa e a igreja que 

se reúne em sua casa.   

Cl 4.15 

Aplicação 



Eles falaram à igreja a respeito 
deste seu amor. Você fará bem 

se os encaminhar em sua 
viagem de modo agradável a 

Deus,  

3 Jo 6 

Aplicação 



pois foi por causa do Nome que 
eles saíram, sem receber ajuda 

alguma dos gentios.   

3 Jo 7 

Aplicação 



É, pois, nosso dever receber 
com hospitalidade a irmãos 
como esses, para que nos 

tornemos cooperadores em 
favor da verdade.   

3 Jo 8 

Aplicação 



Escrevi à igreja, mas Diótrefes, 
que gosta muito de ser o mais 
importante entre eles, não nos 

recebe.  

3 Jo 9 

Aplicação 



Portanto, se eu for, chamarei a 
atenção dele para o que está fazendo 

com suas palavras maldosas contra 
nós. Não satisfeito com isso, ele se 
recusa a receber os irmãos, impede 

os que desejam recebê-los e os 
expulsa da igreja. 

3 Jo 10 

Aplicação 



Compartilhem o que vocês têm com os 
santos em suas necessidades. 

Pratiquem a hospitalidade. 

Rm 12.13 

Aplicação 






















