GENEROSIDADE
Esboço da Mensagem para os Fapes do Tabernáculo O Brasil para Cristo Jacuí / SP
02 de Abril de 2017

objetivos
ENFATIZAR QUE A GENEROSIDADE É O ESTILO DE VIDA QUE GLORIFICA A DEUS.
DESTACAR QUE A GENEROSIDADE É ORIUNDA DO RELACIONAMENTO COM DEUS: ELE
NOS FAZ GENEROSOS.

textos base: II CORÍNTIOS 8.1-5
desenvolvimento
Há um convite latente para a Igreja de Cristo, uma convocação irresistível, a saber,
sermos imagem e semelhança de nosso Senhor.
Num primeiro momento esta convocação parece-nos totalmente prazerosa, no
entanto, quando observamos a Deus em sua essência perceberemos que sermos
semelhantes resulta em fazer coisas semelhantes, pensar de forma semelhante, amar
de forma semelhante, doar de forma semelhante. É isso o que a Palavra nos ensina em
Filipeneses 2.5-8.
Este convite feito a muitos no passado, chega a nós com a mesma intensidade nesta hora,
e o convite é: Deixe para trás a Obrigatoriedade e trilhe o caminho da Generosidade
No entanto, a indiscutível dificuldade em ultrapassarmos os limites do egoísmo repousa
num discurso cada vez mais proclamado e desejado: ame-se, afinal, se você não se
amar, quem irá? Interessante notar que para Deus todo o culto a individualidade é
originalmente demoníaco e deve ser repreendido: Mateus 16.22-25.
Com que palavras ficaremos? Com qual discurso nos assemelharemos? Em qual
padrão nos enquadraremos, o de Deus ou do mundo?
Siga as instruções do Senhor, se assemelhe a Ele e viva a plena generosidade.
PERGUNTA 01 – Nossa compreensão acerca da generosidade foi ampliada. Diga-nos
o que mais chamou sua atenção?
AUXÍLIO – A generosidade não é natural ao ser humano sem Deus. A generosidade
vem da graça de Deus. A generosidade é o amor em ação. A espiritualidade real nos
conduz a uma vida de generosidade plena.
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PERGUNTA 02 – Aprendemos que mesmo diante de nossas limitações e carências, é
necessário abrirmos mão de sermos egoístas. Você já viveu alguma experiencia assim?
Conte-nos como foi!
PERGUNTA 03 – Quais seriam as principais dificuldades para se viver de forma
generosa?
PERGUNTA 04 – Estas dificuldades são maiores do que as apresentadas por Paulo ao
descrever a realidade das igrejas reunidas na Macedônia? Se não, por qual motivo não
vivemos em plena generosidade?
AUXÍLIO – Todo sofrimento é real para quem o sente. Não queremos desdenhar da
dificuldade vivenciada por nossos irmãos, o que desejamos é traçar um paralelo e
utilizar a dificuldade vivida pelos macedônios como exemplo a ser seguido. II Coríntios
8.1-5
PERGUNTA 05 – Você pode compreender para onde Deus está nos chamando ao falar
conosco acerca de coisas tão profundas de maneira tão íntima? Você está disposto a
seguí-Lo?
PERGUNTA 06 – A disposição não se encontra em palavras, mas nas ações. Como
será o seu orçamento daqui em diante?
AUXÍLIO – Deve conter: dízimo | ofertas | percentual para caridade
As palavras de Paulo nos alegram o coração: como resultado do serviço de vocês, eles
darão glória a Deus. Pois sua generosidade para com eles e com todos os que creem
mostrará que são obedientes as boas-novas de Cristo – II Coríntios 9.13. O que nos

avisos
•
•

DIA 09/04 NÃO TEREMOS AULA
BATISMO - PREPATARÓRIO SE INICIA DIA 09/04, ÀS 17H
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