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A generosidade é uma virtude daquele que se 
dispõe a sacrificar os próprios interesses em be-
nefício de outras pessoas. Esta acepção encaixa-se 
perfeitamente no que Paulo afirmou acerca do Fi-
lho de Deus, dizendo que Ele “sendo rico, por amor 
de vós se fez pobre”. Para o apóstolo dos gentios, 
o sacrifício de Jesus não começou no Calvário, nem 
sequer com sua humilhação fazendo-se homem e 
nascendo de mulher. O sacrifício de nosso Senhor 
teve início no Céu, quando se despojou de sua 
glória para vir à Terra e dar a sua vida em resgate 
da humanidade. Seu exemplo de generosidade vai 
além de qualquer outro. Paulo diz que Jesus se fez 
“pobre”, para que, pela sua “pobreza”, nós, cristãos 
fôssemos enriquecidos. O sentimento que domi-
nou o ministério de Jesus é o que deve permear o 
coração dos crentes, tendo disposição de vontade 
para fazer o melhor pelo Reino de Deus, inclusive, 
contribuir com amor fraterno para os necessita-
dos. Não existe mentor melhor do que o próprio 
Jesus para nos ensinar acerca da generosidade. Ele 
se doou por amor. Jesus não deseja que sejamos 

filhos mesquinhos e egoístas. Se desejo é que seus 
filhos sejam amáveis, bondosos, generosos, que 
tenham empatia com o seu próximo. Deus aben-
çoa quem é generoso.  A pessoa generosa reflete 
o amor de Deus, que nos dá bênçãos com genero-
sidade. 

Veja quatro promessas que são alcançadas 
pelos que tem um coração generoso.

1. Será abençoado: “Quem é generoso será 
abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre”,  
Pv 22.9.

2. Será prospero: “O generoso prosperará; quem 
dá alívio aos outros, alívio receberá”, Pv 11.25.

3. Será recompensado pelo Senhor: “Quem 
trata bem os pobres empresta ao Senhor, e ele o 
recompensará”, Pv 19.17.

4. Será feliz: “Feliz é o homem que empresta 
com generosidade e que com honestidade conduz 
os seus negócios”,  Sl 112.5.

Coloque a generosidade em prática e desfrute 
das mais ricas bênçãos do céus que serão derrama-
das sobre a sua vida.

Uma virtude chamada generosidade

11
Lição Os generosos agradam 

a Deus

 https://www.bibliaon.com/

Fonte Consultada:


