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TEMA DO MÊS:“GENEROSIDADE”

ESTUDO PARA CÉLULAS – I
Líder, leia Tiago 2:15-17 * “E, se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento
cotidiano, E algum de vós lhes disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos; e não lhes derdes as
coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí?...”
Leia também:
2Coríntios 9:7 * “Cada um contribua segundo propôs no seu coração; não com tristeza, ou por
necessidade; porque Deus ama ao que dá com alegria”
Salmo 82:3 “Defendei o pobre e o órfão; fazei justiça ao aflito e necessitado”
Depois de meditar nestes versículos, pergunte, compartilhe o que você, e o que cada um
entende por Generosidade?Incentive, e faça com que todos participem com seus entendimentos
sobre Generosidade. Diante das respostas compartilhadas, se necessário explique que Generosidade
trata-se de virtude (qualidade) do cristão que se dispõe a sacrificar os próprios interesses e/ou bens
em benefício de outrem, é um ato de bondade, de amor.
Porém devemos explicar que Generosidade NÃO se restringe apenas a bens materiais.
Que “Generosidade” é a liberalidade do espírito, é desprendimento, é dar sem esperar
receber,porquegenerosidade é a nobreza do caráter cristão e não se restringe apenas a bens
materiais.É generoso tambémquem cuida das pessoas, quem dispõe do seu tempo para praticar o
bem, quem contribui na Obra de Deus e o faz com alegria. Tanto faz se a pessoa é rica ou pobre, a
generosidade é a benção de Deus na vida de quem compartilha sua alegria ou seu dinheiro, ou outro
bem a quem está necessitando, é o oposto da avareza, veja:
Leia 2Cor 9:5-7 - “Portanto, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e
preparassem de antemão a vossa contribuição e não como extorsão (avareza). Mas digo isso : Quem
pouco semeia, pouco também colherá; quem semeia com generosidade, também colherá
generosamente.Cada um contribua de acordo com o que decidiu seu coração; não com tristeza nem
por constrangimento, pois DEUS ama a quem contribui com alegria”.
Existem virtudes que levam à pratica de muitas outras e a generosidade é uma delas. Quem é
generoso é paciente, é sincero, é amoroso, é cuidadoso com as palavras, não fere a alma dos outros,
não se conduz inconvenientemente, respeita as pessoas e se preocupa com elas. A generosidade é
o amor em movimento, é o agir de Deus moldando nosso caráter.

Generosidade: “Virtude daquele que dispõe a sacrificar os próprios interesses
em benefício de outrem”
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