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Introdução 



antes, hospitaleiro, 
amigo do bem, sóbrio, 

justo, piedoso, que 
tenha domínio de si, 

Introdução 

Tt 1.8 



É preciso, porém, que ele 
seja hospitaleiro, amigo 
do bem, sensato, justo, 

consagrado, tenha 
domínio próprio  

Introdução 

Tt 1.8 



mas dado à 
hospitalidade, amigo 
do bem, moderado, 

justo, santo, 
temperante,   

Introdução 

Tt 1.8 



mas que seja 
hospitaleiro, amigo do 

bem, circunspecto, 
justo, que se governe a 

si mesmo    

Introdução 

Tt 1.8 



Quero, pois, que os 
homens orem em todo 
lugar, levantando mãos 

santas, sem ira e sem 
discussões.   

Introdução 
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O que é um ὅσιος? 



Sentido 



antes, hospitaleiro, amigo 
do bem, sóbrio, justo, 

piedoso, que tenha 
domínio de si,   

Sentido 

Tt 1.8 



em santidade e 
justiça, diante dele 

todos os nossos 
dias.  

Sentido 

Lc 1.75  



 

a revestir-se do novo 
homem, criado para ser 
semelhante a Deus em 
justiça e em santidade 

provenientes da verdade. 
  

Sentido 

Ef 4.24  



Ajuntem os que me são 
fiéis, que, mediante 

sacrifício, fizeram 
aliança comigo.   

Sentido 

Sl 50.5 



A respeito de Levi disse: O teu 
Urim e o teu Tumim pertencem 
ao homem a quem favoreceste 

(fededigno na RA). Tu o 
provaste em Massá; disputaste 

com ele junto às águas de 
Meribá.   

Sentido 

Dt 33.8 



O que faz um ὅσιος? 



Amar a Deus 



Amem o Senhor, todos 
vocês, os seus santos! O 
Senhor preserva os fiéis, 
mas aos arrogantes dá o 

que merecem.   

Amar a Deus 

Sl 31.23  



Louvar a Deus 



Cantem louvores ao 
Senhor, vocês, os 

seus fiéis; louvem o 
seu santo nome.   

Louvar a Deus 

Sl 30.4  



Ele concedeu poder ao 
seu povo, e recebeu 

louvor de todos os seus 
fiéis, dos israelitas, povo 

a quem tanto ama. 
Aleluia!   

Louvar a Deus 

Sl 148.14  



Rendam-te graças 
todas as tuas 

criaturas, Senhor; e os 
teus fiéis te 
bendigam.   

Louvar a Deus 

Sl 145.10 



Celebrar Deus 



Vistam-se de retidão 
os teus sacerdotes; 
cantem de alegria 

os teus fiéis.  

Celebrar Deus 

Sl 132.9  



Vestirei de salvação os 
seus sacerdotes e os 

seus fiéis a celebrarão 
com grande alegria.   

Celebrar Deus 

Sl 132.16  



Oram a Deus 



Portanto, que todos os que 
são fiéis orem a ti enquanto 

podes ser encontrado; 
quando as muitas águas se 

levantarem, elas não os 
atingirão.  

Oram a Deus 

Sl 32.6  



Agradecem 



Cantem louvores ao 
Senhor, vocês, os seus 

fiéis; louvem o seu 
santo nome.   

Agradecem 

Sl 30.4  



Dar-te-ei graças para 
sempre, porque assim o 
fizeste; na presença dos 
teus fiéis, esperarei no 

teu nome, porque é 
bom.    

Agradecem 

Sl 52.9  



1 Aleluia! Cantem ao Senhor 
uma nova canção, louvem-
no na assembléia dos fiéis.                     
5 Regozijem-se os seus fiéis 

nessa glória e em seus leitos 
cantem alegremente!     

Agradecem 

Sl 149 



O que experimenta um 
ὅσιος? 



Ao fiel te revelas fiel, 
ao irrepreensível te 

revelas 
irrepreensível,    

O que experimenta um ὅσιος? 
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Pois guarda a vereda 
do justo e protege o 

caminho de seus 
fiéis.    

O que experimenta um ὅσιος? 

Pv 2.8  



Portanto, que todos os que 
são fiéis orem a ti enquanto 

podes ser encontrado; 
quando as muitas águas se 

levantarem, elas não os 
atingirão.    

O que experimenta um ὅσιος? 

Sl 32.6  



Pois o Senhor ama quem pratica 
a justiça, e não abandonará os 
seus fiéis. Para sempre serão 

protegidos, mas a 
descendência dos ímpios será 

eliminada; 

O que experimenta um ὅσιος? 

Sl 37.28  



Odeiem o mal, vocês que 
amam o Senhor, pois ele 
protege a vida dos seus 
fiéis e os livra das mãos 

dos ímpios. 

O que experimenta um ὅσιος? 

Sl 97.10  



Agora, levanta-te, ó Senhor, ó 
Deus, e vem para o teu lugar de 

descanso, tu e a arca do teu 
poder. Estejam os teus 

sacerdotes vestidos de salvação, 
ó Senhor, ó Deus; que os teus 
santos se regozijem em tua 

bondade. 

O que experimenta um ὅσιος? 

2Cr 6.41  



Eu ouvirei o que Deus, o 
Senhor, disse: Ele 

promete paz ao seu 
povo, aos seus fiéis! Não 
voltem eles à insensatez! 

O que experimenta um ὅσιος? 

Sl 85.8 



Saibam que o Senhor 
escolheu o piedoso; 

o Senhor ouvirá 
quando eu o 

invocar. 

O que experimenta um ὅσιος? 

Sl 4.3 



maridos, vós, igualmente, vivei a vida 
comum do lar, com discernimento; e, 
tendo consideração para com a vossa 

mulher como parte mais frágil, tratai-a 
com dignidade, porque sois, 

juntamente, herdeiros da mesma graça 
de vida, para que não se interrompam 

as vossas orações. 

O que experimenta um ὅσιος? 

1Pe 3.7 



porque os olhos do senhor 
repousam sobre os justos, e 

os seus ouvidos estão abertos 
às suas súplicas, mas o rosto 

do senhor está contra aqueles 
que praticam males.  

O que experimenta um ὅσιος? 

1Pe 3.12 



Preciosa é aos 
olhos do SENHOR 
a morte dos seus 

santos.  

O que experimenta um ὅσιος? 

Sl 116.15  



para executarem a 
sentença escrita 

contra eles. Esta é a 
glória de todos os 

seus fiéis. Aleluia!   

O que experimenta um ὅσιος? 

Sl 149.9  



Conclusão 



Eu sou a videira; vocês são os 
ramos. Se alguém 

permanecer em mim e eu 
nele, esse dá muito fruto; 
pois sem mim vocês não 

podem fazer coisa alguma.  

Conclusão 

Jo 15.5 



Se vocês permanecerem em 
mim, e as minhas palavras 
permanecerem em vocês, 
pedirão o que quiserem, e 

lhes será concedido. 

Conclusão 

Jo 15.7 



8 Meu Pai é glorificado pelo 
fato de vocês darem muito 
fruto; e assim serão meus 

discípulos. 9 Como o Pai me 
amou, assim eu os amei; 

permaneçam no meu amor.  

Conclusão 

Jo 15 



Se vocês obedecerem aos meus 
mandamentos, permanecerão 

no meu amor, assim como 
tenho obedecido aos 

mandamentos de meu Pai e 
em seu amor permaneço.  

Conclusão 

Jo 15.10 



Tenho lhes dito estas 
palavras para que a 

minha alegria esteja em 
vocês e a alegria de 

vocês seja completa. 

Conclusão 

Jo 15.11 


