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3. A quem ela adorava? (verso 14)

4. Que efeito a mensagem de Paulo teve sobre ela? 
(verso 24)

5. Que outro passo ela deu, e assim também os 
membros de sua família? (verso 15)

6. Mencione as palavras bondosas que ela usou ao abrir 
seu lar para Paulo e seus companheiros. (verso 15)

7. Esse foi um convite único ou Paulo e Silas voltaram 
a sua casa? (verso 40)

8. Paulo encerra esse breve relato de sua vida dizendo: 
e ela “nos convenceu” (verso 15). O que isso sugere 
a respeito dela?

9. O que era mais importante para Lídia, seu empreen-
dimento ou o conforto dos crentes? Justifique sua 
resposta.

Introdução

1. O que Paulo e seus companheiros fizeram quando 
se encontraram com as mulheres que se haviam 
reunido no rio? (Atos 16:12-13)

2. Lídia é mencionada em Atos 16:14. Em que tipo de 
atividade ela trabalhava? 

Nota: Esse era um tipo de tecido muito valorizado por 
sua cor púrpura.

Aprofundando

As Mulheres da Bíblia: LÍDIA e Eu

Lídia é mencionada em apenas duas 

passagens breves na Bíblia, no livro de Atos, 

mas o que elas revelam nos dizem muito a 

respeito dela.

Lídia é a primeira mulher mencionada na 

Escritura que é descrita como vendedora. 

Ela era uma empresária bem-sucedida. Seu 

nome originalmente pode ter sido a designa-

ção de seu lar. Ela veio de Tiatira, uma cidade 

na parte oriental de Lídia, na Ásia Menor.

A vida de Lídia nos revela um Deus que 

anela manter relacionamento com Seu povo.

Aplicação para os 
Nossos Dias

* Suas Habilidades Comerciais.
* Sua Dádiva da Hospitalidade.
* Seu Caráter.

Descobrir



10. Estou tão pronta a praticar o dom da hospitalidade 
como Lídia esteve?

11. Se não, talvez eu esteja demasiadamente preocu-
pada com o aspecto de minha casa e se ou não tenho 
alimento preparado e para ser apreciado pelos convi-
dados? Ou estou pronta a dar as boas-vindas a hós-
pedes para partilharem o que quer que eu tenha?

12. Como podemos aplicar o princípio da hospitalidade 
em nossa igreja?

Seu Nome Significa: “Curvar”
LÍDIA

Leitura Bíblica: Atos 16:12-40.

Palavras de Sabedoria

Perguntas para 
Discussão

1. Algumas mulheres que estudamos nes-
tas lições eram criadas, servas ou muito po-
bres. Lídia era uma empresária bem-sucedida. 
Quais são algumas das vantagens de cada 
uma dessas duas categorias? Quais são al-
guns problemas ou tentações que podem so-
brevir a cada grupo?

2. Presumindo que ela tinha habilidade co-
mercial, você encorajaria uma mulher a seguir 
a carreira empresarial? Por que?

Anotações:

1 Pedro 4:9 nos lembra: “Sejam mutua-
mente hospitaleiros, sem reclamação”.

Ellen G. White apresenta-nos um motivo 
para considerarmos a verdadeira hospitali-
dade: “Mesmo entre os que professam ser 
cristãos, pouco exercida é a verdadeira hos-
pitalidade. Entre nosso próprio povo, não é 
considerada como deve ser a oportunidade 
de ser hospitaleiro, como um privilégio e uma 
bênção. Há positivamente muito pouca so-
ciabilidade, muito pouca disposição de fazer 
lugar para mais dois ou três à nossa mesa 
de família, sem embaraço ou ostentação. 
Alguns alegam ser “demasiado incômodo”. 
Não o será se dissentes: “Não fizemos ne-
nhum preparativo especial, mas sois bem-
vindos a participar do que temos.” Para o 
hóspede inesperado, um bom acolhimento 
é muito mais apreciado do que a mais tra-
balhosa preparação” (Minha Consagração 
Hoje, p. 194).

“Voz carinhosa, maneiras gentis e sincera 
afeição que encontra expressão em todos os 
atos, juntamente com hábitos industriosos, 
asseio, economia, fazem até de uma cabana 
o mais feliz dos lares. O Criador olha para um 
lar assim com aprovação” (O Lar Adventista, 
p. 422).

Nosso Salvador se agrada quando ofere-
cemos hospitalidade a todos. Lídia não per-
mitiu que seus negócios comerciais a impe-
dissem de abrir seu lar aos outros.



Minha Oração Hoje

Compartilhar

“Querido Deus, que meu  lar esteja repleto 
de cordialidade e de amor. Permita-me estar 
sempre pronta para abrir meu lar e coração 
a todos. Que a alegria e o descanso se en-
contrem em meu lar para todos que nele se 
achegarem.”

Rico ou pobre, velho ou jovem, há muitos 
em nossa comunidade que se sentem soli-
tários. Quais três pessoas na minha comuni-
dade podem se sentir solitárias e anelarem 
por amizade? Como posso mostrar-lhes amor 
e hospitalidade.
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