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TEMA DO MÊS:“GENEROSIDADE”

ESTUDO PARA CÉLULAS – III
Líder leia * 2 Co 8:1-5, e estude os ensinamentos destes versículos juntamente com a célula.
Os irmãos macedônios nos mostram qual é o perfil do cristão generoso
1. O cristão generoso é movido pela Graça:
O apóstolo Paulo explica que a razão dos macedônios serem tão generosos, era porque eram cristãos
cheios da Graça de Deus. Tudo porque, o edifício da generosidade só pode ser construído sobre a
alicerce da Graça. A Graça é que nos torna generosos, é isto que ocorreu com os queridos
macedônios.
É notável como neste texto bíblico, aparece seguidas vezes a palavra “graça”:
1º) Os cristãos macedônios nos ensinam que ofertar é vivenciar a Graça de Deus em nossa
vida: “Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia” (2
Co 8:1). Vemos aqui que contribuir é uma graça. Para muitos cristãos avarentos e materialistas,
contribuir é martírio; mas contribuir para o cristão generoso é privilégio, é benção, é graça.
2º) O cristão generoso é verdadeiramente rico:
Os cristãos macedônios eram tão pobres, quanto aos cristãos da Judéia;mas, mesmo sendo muito
pobres, se apresentaram como os mais ricos, porque eram ricos em generosidade. Notemos o
quanto eram financeiramente pobres, a ponto de Paulo dizer: “a sua profunda pobreza” (2Co 8:2).
Mas, esta condição de extrema pobreza não os impediu de serem ofertantes em potencial, porque
eles transbordavam em riquezas de generosidade.
3º) O cristão generoso excede sempre no ato de dar:
“Porque, segundo o seu poder (o que eu mesmo testifico), e ainda acima do seu poder, deram
voluntariamente.” (2Co 8:3)
Exceder no ato de dar, vai além do exceder em valores monetários. Um cristão que ganha um
pequeno salário pode exceder em muito àqueles que não ofertam motivados pelo amor e pela Graça
de Cristo, que diga a viúva pobre que por ser generosa, excedeu a todos aqueles ricos no ato de dar.
4°) O cristão generoso é voluntário
“...deram voluntariamente.” (2 Co 8:3)
Os cristãos macedônios não contribuíram por obrigação e nem por coação. Mas, se dispuseram a
ofertar com alegria, e isto fizeram espontaneamente.
5º) Os cristãos macedônios nos ensinam que a graça de ofertar deve ser prioritária na nossa
vida:“Pedindo-nos com muitos rogos a graça, e a comunicação deste serviço, que se fazia para
com os santos.” (2 Co 8:4). Que lindo! Chegaram a rogar a Paulo que também queriam ofertar aos
cristãos necessitados na Judéia que passavam naqueles dias, muitas privações.
Mas, no caso dos macedônios;nem Paulo, nem Tito, nem outro líder lhe pede para que contribuam;
mas, a graça de Deus era tal no coração deles, que sem nenhuma coação, mas movidos pelo Espírito
de Deus, rogam a Paulo: “Não nos deixem fora desta graça, queremos também ofertar!
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6º) O cristão generoso antes de dar sua oferta, se dá primeiro ao Senhor:
“E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao
Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus.”(2 Co 8:5)
Para Deus, o ofertante sempre precede a sua oferta. Que valor terá uma oferta cujo ofertante não se
deu primeiro ao Senhor? Por certo valor algum.
Antes de dizer, traga-me a tua oferta, Ele está dizendo:“Dá-me, filho meu, o teu coração...” (Pv
23:26)
Ofertar, compartilhar voluntariamente, é um investimento que traz recompensas eternas. O
cristão generoso é alvo das bênçãos de Deus.
Você tem sido generoso em suas ofertas?

Generosidade: 1Tm 6:18 “ que façam o bem, enriqueçam em boas obras,
repartam de boa mente e sejam comunicáveis”.
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