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DOM DE HOSPITALIDADE 

Referências Bíblicas: 1Pe 4.9-10; 3Jo 8; Hb 13.2 

Conceito 

 O dom da hospitalidade é a habilidade especial dada por Deus para 

carinhosamente receber pessoas, especialmente estranhas, e ajudá-las a se sentirem 

bem-vindas e aceitas na família da igreja e em suas casas. É bastante interessante 

como podemos perceber este dom no meio da igreja, é verdade que a Bíblia ordena a 

todos os cristãos que exerçam a hospitalidade, que tem como característica receber 

bem e cordialmente qualquer tipo de pessoa, mas também da mesma forma que 

temos a Bíblia nos recomendando, existem pessoas que desenvolvem este dom bem 

mais a fundo, de forma que sentem prazer e alegria ao exercer tal função.  

Estas pessoas buscam demonstrar seu amor ao próximo através de recepções bem 

feitas, sejam elas em suas residências ou na própria igreja. Este dom é um dom muito 

importante, pois abre portas para que o evangelismo desenvolva com mais facilidade, 

e quando a pessoa que está sendo recebida se sente bem e confortável, é mais fácil de 

que ela aceite o próximo passo que é a apresentação do evangelho. 

O termo original grego:  

A. substantivos:  filocenia (philoxenia), “amor de estranhos” (formado de philos, 

“amando”, e xenos, “estranhos”), é usado em Rm 12.13; Hb 13.2 (literalmente, [não 

vos esqueçais da] hospitalidade”). 

B. Philoxenos: (filocenoj), “hospitaleiro”, ocorre em I Tm 3.2; Tt 1.8; I Pe 4.9. 

 

Hospitalidade na Bíblia 

a) No Antigo Testamento: 

No Antigo Testamento temos muitas referências e relatos desta atitude entre o 

povo do mundo bíblico (Gn 18.1-8; Lv 25.6; Ex 2.20-22). Podemos ver que a 

hospitalidade era uma como uma obrigação entre o povo, era uma responsabilidade, 



uma demonstração de virtude acolher estrangeiros e viajantes. O povo hebreu dava 

muita importância a hospitalidade, e era uma desonra deixar um viajante passar a 

noite na rua e sem se alimentar.  

“Disse ele: “Meu senhor, se mereço o seu favor não passe pelo seu servo sem 

fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d’água para que lavem os pés e 

descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhe também o que comer, para que 

recobrem forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este teu servo”. 

‘Esta bem, faça como está dizendo’, responderam.” Gênesis 18:3-5 

Aqui vemos uma situação onde temos viajantes cansados, precisando de apoio 

e logo que se achegam pedem por algum tipo de ajuda, e no mesmo instante são 

atendidos, mais até do que haviam pedido, recebem um tratamento todo especial. 

No tempo do povo hebreu, os viajantes e estrangeiros iam até a praça da 

cidade no findar do dia, ficavam sentados com suas bagagens. Era obrigação que o 

primeiro habitante da cidade que passasse ali o convidasse para passar a noite em sua 

casa.  

Em Isaías 58.7 Deus chama a atenção do povo, mostrando o valor da 

hospitalidade, apontando para ela como algo agradável a Ele, fazendo parte do 

verdadeiro jejum ao Senhor. 

b) No Novo Testamento: 

No Novo Testamento ela continua sendo uma atitude de muito valor entre o 

povo cristão. Jesus mesmo, muitas vezes foi hospedado em suas viagens (Mc 2.4; 

14.3; Lc 7.36; 10.38; 14.1; 19.7; 24.29; Jo 12.1-3). E ao enviar seus discípulos para 

a primeira viagem missionária, indica que estes devem se hospedar na casa dos 

habitantes das cidades onde forem (Mc 6.7-11).  

“Fiquem naquela casa, e comam e bebam o que lhes derem, pois o 

trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa.” Lucas 

10:7 

 



Nesta passagem Jesus envia homens para que reforcem a mensagem e lhes 

orienta para que quando acharem uma casa onde more um homem de paz, que 

escolham aquele lugar para repousar. 

Nas epistolas é reforçado ainda mais a importância da hospitalidade, sempre 

lembrando as igrejas a hospedarem seus irmãos em Cristo (Hb 13.2; 1Pe 4.9; 3Jo 

8). No texto de Hebreus 13.2 é colocado que alguns ao praticarem a hospitalidade 

hospedaram anjos.  

“Não se esqueçam da hospitalidade; foi praticando-a que, sem o saber alguns 

acolheram anjos.” Hebreus 13.2 

Vemos aqui o autor de hebreus alertando que devemos ser hospitaleiros, tendo 

como base para essa comunhão o amor fraternal. Onde tem o verdadeiro amor cristão 

também haverá hospitalidade. A hospitalidade sempre está ligada ao amor, é quase 

que um fruto, mas mesmo assim é um dom, a hospitalidade aqui relatada, nos diz que 

devemos ser hospitaleiros com todos, porque por muitas vezes podemos estar 

hospedando, ou recebendo anjos que aqui neste texto representam aqueles que 

pregam a Palavra de Deus, aqueles qual Deus haverá de usar para nos anunciar algo, 

mensageiros de Deus. 

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

a hospitalidade. Romanos 12.13 

Aqui vemos Paulo ensinando sobre como devemos tratar aqueles que fazem a 

obra do Senhor, e mostra a ele que devem repartir seus bens uns com os outros, de 

forma que possam receber a aqueles que vão de lugar em lugar pregando a Palavra, de 

uma forma agradável, buscando exercer a hospitalidade. 

Em I Pedro 4.8-10, Pedro faz o relato de que devemos servir com amor, e uma 

das formas citadas por ele é a hospitalidade, que por sua vez tem como objetivo 

receber bem é um dom de grande importância para a igreja, sua atuação é a 

comunhão propriamente dita, visa integrar novos cristãos, recém chegados a igreja 

com o ambiente já desenvolvido. 



Também Paulo lembra a importância desta, colocando como requisitos para 

irmãos que desejassem exercer o ministério pastoral (1Tm 3.2; Tt 1.8). Também coloca 

às mulheres viúvas a necessidade de serem hospitaleiras, como forma de 

demonstração da sua justiça e de ser reconhecida como viúva pela igreja (1Tm 5.10).  

 “e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser 

hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de 

boa obra.” I Tm 5.10 

Paulo aqui fala as mulheres, e dá um conselho interessante, que elas devem ser 

bem conhecidas pelas suas boas obras e aqui a hospitalidade entra como uma obra, 

fruto de um trabalho, Paulo revela aqui que este dom é de todos, claro que sabemos 

que algumas pessoas possuem mais facilidades para exercê-lo e por isso dão mais 

ênfase a ele, mas aqui Paulo orienta que todas as mulher sejam hospitaleiras, que 

saibam receber, ou seja que essa seja uma característica daquele que se denomina 

cristão. 

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

consagrado, tenha domínio próprio.” Tito 1.8 

A situação aqui é para os pastores, Paulo mais uma vez busca alertar que 

aqueles que estão a frente do ministério, precisam ser hospitaleiros, queridos, 

simpáticos, receptivos, comunicativos, fazer de tudo para recepcionar bem aqueles 

que vem até ele. É interessante pensar que esta característica de saber receber deve 

fazer parte do caráter do Pastor, muitas vezes quando pensamos em hospitalidade, 

pensamos que deve haver alguém em especifico na igreja que faça este serviço, mas 

na verdade a palavra nos revela através do apostolo Paulo que este deve ser  também 

uma característica do Pastor. 

De fato a hospitalidade foi uma ferramenta de grande valor ao cristianismo, 

pois por meio da hospitalidade muitos dos primeiros missionários foram acolhidos em 

casas de irmãos durante a propagação do evangelho pelo mundo (At 16.13-15; 16.33-

34; 17.6-7) 

 



O Dom da Hospitalidade 

 Vemos nas colocações anteriores que a hospitalidade é uma obrigação de todo 

crente no Senhor Jesus Cristo. Mas podemos perceber que há pessoas que tem uma 

facilidade maior para exercer esta tarefa, pessoas que recebem de Deus certa 

capacidade, ou seja, recebem o dom da Hospitalidade.  

Mas como saber que uma pessoa tem o Dom da Hospitalidade? Eis aqui 

algumas características de crentes que possuem este dom: 

a) Sente-se privilegiado em receber um hospede em sua casa, ou seja, abre o 

seu lar de bom grado.  

b) Se não tem como hospedar em seu próprio lar, procura um outro meio para 

hospedar a pessoa. 

c) Tem facilidade em fazer com que desconhecidos sintam-se parte do grupo. 

d) Não tem uma preocupação perfeccionista na arrumação da casa quando 

recebe alguém, nem se preocupa muito com a questão de cardápio, mas 

procura oferecer tudo com muito amor. 

e) Tem prazer em receber irmãos na fé de outras cidades que estejam em sua 

igreja. 

f) Tem uma preocupação com os visitantes na igreja, procurando recebê-los 

bem e alerta o restante do grupo a fazer o mesmo.  

g) Sente preocupação com irmãos que estão longe de seus familiares, 

buscando suprir as necessidades e oferecendo sua própria casa para que 

esse se sinta bem mesmo com a distância.  

h) Preocupasse muito mais com o hospede do que com si próprio (sua 

reputação de bom cozinheiro, sua casa, qualidade dos bens) 

Umas das dificuldades 

Umas das dificuldades de quem possui este dom, é saber lidar com o exagero, se 

dedica tanto ao seu chamado que se deixa ser explorado pelo seu coração voluntário. 

Existe ainda o perigo de desenvolver sentimentos de amargura quando se sentem 

muito cansados, e pouco reconhecidos. É importante manter uma vigilância constante, 



pois Satanás está atento e sempre manda tentações para que mesmo você exercendo 

seu dom, se deixe levar e ultrapasse o seu limite. Deve evitar ver o seu dom como um 

mero entretenimento. Precisa perguntar a Deus de quem Ele quer que ela sirva e seja 

amigo. Ao exercer a hospitalidade, deve cuidar para não criar estresse na sua própria 

família. 

Hospitalidade Hoje 

Quando observamos no passado na igreja primitiva vemos uma sociedade sem os 

avanços da nossa, e por isso a condição que viviam era de extrema comunhão, pois 

hospedar aquele que vinha de viajem era muito mais do que ser bem educado, mas se 

tratava de um costume, de uma forma de dizer a tal pessoa que ela estava sendo bem 

vida tanto na cidade quanto na sua casa. A forma como estas pessoas recebiam estes 

viajantes que por sua vez eram totalmente desconhecidos, é que nos ensina algo, para 

um cidadão Judeu receber fazia parte de sua vida, era normal, mas não somente dizer 

algumas palavras de saudação ou coisa parecida, mas sim levá-lo para sua casa, dar-lhe 

comida e bebida, e uma cama para que pudesse descansar. Mas hoje temos uma igreja 

despreocupada, uma igreja que quer sim que Jesus chega a todas as pessoas, mas que 

não está de forma alguma disposta a abrir sua casa para receber alguém que esteja 

com necessidade.  

É verdade que presenciamos um momento de violência, onde não temos tanta 

tranqüilidade como antigamente, mas também sabemos que somos capazes de 

receber melhor aqueles que se aproximam de nossas igrejas, vemos jovens se 

perdendo nas drogas, homens e mulheres perdidos na prostituição e álcool, mas não 

estamos dispostos a recebê-los de forma que possam se sentir parte da sociedade 

novamente. E interessante refletirmos sobre a diferença entre estas duas eras, da 

igreja atual e da igreja primitiva. 

A importância da Hospitalidade na Igreja 

 A Igreja foi chamada para ser sacerdócio real, por isso podemos entender que 

cada crente é um ministro do Senhor. Cabe a Igreja ser instrumento de Deus e 

manifestar o amor de Cristo em todas as suas ações.  



 Após o derramamento do Espírito Santo iniciasse a Igreja. E tendo 

conhecimento das necessidades da Igreja, o Espírito concedeu capacidades as pessoas, 

ou seja, dons. Vemos que a Hospitalidade é algo de suam importância para o Corpo de 

Cristo, e a Bíblia coloca indícios da hospitalidade como instrumento da expansão do 

evangelho. “...louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E todos os dias 

acrescentava o Senhor à Igreja aqueles que se haviam de salvar.”(At 2.47) Os cristãos 

tinham a simpatia do povo, pois eram amorosos e usavam da hospitalidade, de forma 

que os de fora eram alcançados pelo amor de Cristo e se sentiam incluídos ao grupo. 

Na igreja primitiva era importante que as casas estivessem abertas para 

aqueles que estivessem de passagem pudessem ter um local para descansar, comer, 

em fim, um real trabalho de hotelaria, já que eram muito raras as estalagens. Aquele 

que desenvolve o dom da hospitalidade tem como característica ser voluntario, ajudar 

os desabrigados, colaborar com obras sociais, é importante que a igreja esteja 

preparada para capacitar aqueles que demonstram tal chamado. O dom da 

hospitalidade é uma ferramenta bastante eficaz para a evangelização, pois tem como 

característica receber bem, abrir caminhos, criar vínculos entre já convertidos e recém 

chegados. 

Podemos ver que a Hospitalidade é um grande instrumento para a Igreja hoje. É 

um excelente instrumento para os ministérios de integração da igreja, como crianças, 

adolescentes, jovens, casais, idosos. Pois a hospitalidade é o meio pelo qual as pessoas 

são inclusas no Corpo.  

Conclusão 

A Hospitalidade é entendida tanto como um dom como uma obrigação e é algo 

que todo aquele que se diz cristão, deve exercer, pois como vimos a hospitalidade está 

diretamente ligada ao amor fraternal, inclusive por “phileus” fazer parte da raiz da 

palavra hospitalidade, nos mostra que é aquele amor de filho, uma amor verdadeiro, 

então é muito mais do que fruto, é dom e está ligado a outros dons de serviço.  

Mas a conclusão que podemos ter, é a mesma que se tem sobre o dom de 

evangelismo: Há pessoas que tem uma facilidade maior de exercer esta 



atividade/função, pois são capacitadas pelo Espírito, mas mesmo assim é uma 

obrigação do povo de Deus. A hospitalidade tem como objetivo receber, integrar, fazer 

com que aquele que esta chegando agora sinta-se parte do local em que ele está 

sendo inserido. Na igreja esta função esta diretamente ligada á missões e evangelismo, 

mas também ligada á projetos sociais. É importante sempre saber qual é o limite para 

exercer a hospitalidade, quando se deve dar uma freada e diminuir a velocidade, 

lembre que somos seres humanos e também que hoje a exercer hospitalidade pode 

oferecer perigo, pois muitas pessoas agem de má fé, e isso prejudica tanto aquele que 

exerce o dom, quanto a comunidade que irá desfrutar da comunhão do mesmo. 

Lembre que satanás está disposto e preparado para enviar muitas dificuldades, com 

fundo emocional, pois aquele que é disposto a receber, é mais sensível, está sempre 

aberto a novas amizades e gosta disso, porém corre-se o risco de se frustras quando 

não reconhecido o seu esforço. 
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