
No terceiro capítulo de I Timóteo, vemos as 
qualificações recomendadas àqueles que 
desejam o episcopado, ou o ministério. O 

apóstolo Paulo escreveu cerca de vinte qualidades 
que um ministro deve ter. E, dentre elas, ele falou 
sobre a questão da hospitalidade. 

 Na edição anterior, Suellen falou com 
propriedade sobre como hospedar bem e com 
excelência aquele que chega a sua casa. Mas, 
alguém que recebe deve estar pronto também para 
ser recebido. 

 Um bom hóspede tem que entender e 
respeitar os limites dados a ele. E, como hóspede, 
você não pode invadir qualquer espaço da casa, usar 
qualquer roupa, “tomar” conta da televisão, abrir a 
geladeira, ou coisas assim. Por outro lado, você não 
deve ficar confinado no quarto, isolando-se dos da 
casa. As relações sociais devem ser estabelecidas e 
mantidas com as pessoas tendo em vista a comunhão 
e a boa convivência, sem, contudo, importuná-las. 
Enfim, devemos ter equilíbrio!

 A seguir, listo alguns aspectos 
importantes para sermos bons hóspedes onde 
quer que estejamos:

 Organização e presteza - Se você chega 
à casa de uma pessoa e age com desorganização, 
acordando ou levantando tarde, perdendo os 
horários das refeições e quebrando a rotina da casa, 
você certamente causará transtornos para aquela 
família. No primeiro dia, algumas dessas coisas 
podem até ser compreendidas por eles. Porém, na 
continuidade, isso vai quebrar a rotina da casa e, 
ao invés de ser uma benção no servir, você vai ser 
peso e acabará por aborrecer quem lhe hospeda. 
Então, quanto mais leve você puder ser para aquela 
família, melhor. Quando estamos na casa de outra 

pessoa, nós precisamos atentar para os horários das 
atividades da casa, como, por exemplo, os horários 
de dormir e acordar e os horários de cada refeição. 
É importante ter bem esclarecidas estas questões. 

 Seja também organizado no quarto, leve seu 
material de higiene pessoal e não deixe o banheiro 
sujo. Também seja solícito em ajudar nas tarefas 
da casa. Esteja sempre disponível, mas não seja 
intrometido. Outro ponto importante é que não é de 
bom tom levar conhecidos seus para visitá-lo durante 
o período em que você está hospedado na casa de 
alguém, pois isto pode gerar custos desnecessários 
para aquela família. Por fim, o conselho que eu dou 
é que você leve um presente para a pessoa que está 
lhe hospedando. Não precisa ser algo caro demais, 
mas demonstre sua gratidão.

 Solteiros - Se você é solteiro, deve ter 
cuidado para deixar marcas que dêem condições de 
você voltar, pois outro convite depende também do 
que você faz, e não somente daquilo que você diz. 
Seja discreto e saiba que você tem que se submeter 
à liderança local. Seja ela mais incisiva ou mais 
branda e liberal, você tem que saber andar nos dois 
terrenos, caminhar bem nesse aspecto. E, claro, 
muito cuidado com a sua forma de tratar pessoas 
do sexo oposto, principalmente os da família que 
está lhe hospedando. Seja prudente!

 Casados - Se você é casado e recebe um 
convite para ir a uma igreja, a ida de seu cônjuge 
e de seus filhos deverá ser acertada conjuntamente 
com aqueles que vão lhe hospedar.  Quando um 
pastor faz um convite, cabe à esposa ir. Mas, se 
ele não a convidou, e você quer levá-la, custeie os 
gastos dela. Você tem que ter cuidado em deixar as 
coisas previamente acertadas, pois, às vezes, não 
é que o pastor não queira os receber, mas ele pode 
não ter estrutura para receber mais de uma pessoa. 


