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TEMA DO MÊS:“GENEROSIDADE”

ESTUDO PARA CÉLULAS – V
Durante os estudos deste mês sobre a generosidade, aprendemos apenas um pouquinho de uma virtude, desse
fruto inesgotável, de que ser generoso vai além do material e do financeiro. Que é melhor dar do que receber,
que devemos dar, ofertar com alegria, pois do contrário torna-se “obra morta”, que sermos bondosos nos
torna ricos espiritualmente, pois tudo quanto damos ou fazemos aos outros, é como se estivéssemos dando ou
fazendo ao próprio Senhor, e muitos outros ensinamentos.
1. Líder leia * (Lucas 6:35) * Medite e compartilhe* É normal sermos generosos, bondosos com aqueles
de quem gostamos, como nossos parentes, ou até com conhecidos, porém temos dificuldades com quem não
conhecemos, ou que não temos comunhão. Mas a generosidade, que é uma qualidade (virtude) que nos é
dada pela Graça de Deus, vai além disso. Jesus disse que o Pai celestial é amoroso, benigno, generoso,
bondoso, não só com aqueles que o amam, mas também “com os ingratos”. Em(Efésios 4:32), Jesus ensinou
o dever de perdoar uns aos outros, que é também um ato de generosidade e, mostrou que isso é
fundamental para ter os próprios pedidos de perdão respondidos (Mt. 6:14,15); em (Mt. 18:23-35), também
na parábola do credor incompassivo, ilustra o príncípio generoso do perdão.
2. Efésios 5:1-2 *“ Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados; e andai em amor, como também
Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave.” Devemos
amar e ser generosos como o Senhor Jesus, pois Ele fez isso primeiro por nós, então devemos imitá-lo.
3. É interessante que, depois de falar sobre sermos generosos a estranhos, o apóstolo Paulo disse: “Por meio
dela (generosidade) alguns, sem o saberem, hospedaram anjos.” Como você se sentiria se tivesse a
oportunidade de hospedar anjos? Mas Paulo usou a expressão “sem o saberem”. O que ele quis dizer é que,
se tivermos o hábito de mostrar generosidade, bondade a outros, incluindo estranhos ou pessoas que não
conhecemos bem, poderemos ser recompensados de maneiras inesperadas.
* Podemos citar para exemplificar os relatos sobre Abraão e Ló em (Gênesis 18:1-10; 19:1-3, 15-17). Nos
dois casos, anjos apareceram como estranhos trazendo mensagens importantes. No caso de Abraão, a
mensagem era sobre o cumprimento da promessa de Deus de lhe dar um filho, e no de Ló era sobre seu
livramento da iminente destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Nos textos mencionados podemos
notar que tanto Abraão como Ló mostraram generosidade a desconhecidos, e foram abençoados por isso.
* Outro exemplo, são as emolas de Cornélio, citada em (At 10:31):
"E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua
oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus."
O texto bíblico citado trata de um homem chamado Cornélio. É dito sobre ele que era temente a Deus com
toda a sua casa; dava esmolas ao povo (ato de generosidade) e de continuo orava ao Senhor. Em um desses
encontros com Deus um anjo lhe aparece e diz: suas orações foram ouvidas e suas esmolas foram lembradas.
O Senhor tem nos observado em tudo o que fazemos ou deixamos de fazer aos nossos irmãos e irmãs, e ao
Seu Reino.
Importante * A Palavra de Deus diz que os últimos dias sobrevirão tempos cruéis, dolorosos e trabalhosos e
muitos seriam “ amantes de si mesmos, avarentos, ingratos, desleais, sem amor”, (2 Timóteo 3:1-3). Sem
dúvida, nos deparamos com pessoas assim todos os dias. Mas isso não é motivo para simplesmente desistir
de sermos generosos a outros. Os cristãos foram aconselhados: “Não retribuais a ninguém mal por mal.
Provede coisas excelentes à vista de todos os homens.”, (Romanos 12:17).
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Mostrar generosidade não custa muito. Nem depende de habilidade ou força física. Um sorriso, uma palavra
bondosa, uma ajuda, um pequeno presente ou simplesmente deixar alguém passar na sua frente numa fila
pode significar muito. Quando você não tiver certeza do que dizer ou fazer em certas circunstâncias, diga ou
faça aquilo que for bondoso, generoso.
* Se você realmente quer ser abençoado, aprenda um segredo: generosidade. “A quem dá liberalmente, ainda
se lhe acrescenta mais e mais; ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa
prosperará, e quem dá a beber será dessedentado” (Pv 11.24-25). Se quisermos viver uma vida abençoada,
devemos ser generosos.A promessa de Deus em Provérbios é muito clara: “A alma generosa prosperará!”
Mas essa promessa foi reafirmada pelo Senhor. “Daí, e dar-se-vos-à; boa medida, recalcada, sacudida,
transbordante, generosamente vos darão; porque com a medida com que tiverdes medido vos medirão
também.” (Lc 6.38)

Ato de Generosidade:“Ele te declarou, ó homem, o que é bom; e que é o que o Senhor pede de
ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência (generosidade), ....” Miquéias 6:8a
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