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A GENEROSIDADE É A RIQUEZA 

Provérbios 11. 24 

 
1. Leitura: Salmo 119. 1-2 

2. Cântico: Castelo forte 

IBSPLAY: https://youtu.be/OE0ScEm4Y98 

3. Confissão/Gratidão – Exaltem ao Senhor em oração por suas maravilhas, 

confessem os pecados perante Deus e agradeçam por sua graciosa salvação.  

4. Leia Provérbios 11.24 – O pecado afetou o coração do homem de tal forma 

que o egoísmo e o viver de forma a desconsiderar o próximo é a norma vigente.  

A cruz de Cristo quebra está terrível forma de viver, fazendo que 

tenhamos um coração disposto a servir a Deus e ao próximo, tirando o foco de 

nós mesmos. Através das lentes do evangelho, temos a consciência que os 

recursos que temos, quer sejam grandes riquezas, ou recursos limitados, são 

providências e cuidado de Deus para nossa vida, e não somente a nossa vida, 

mas também daqueles que nos cercam. A generosidade faz parte de nosso 

modo transformado de viver? O provérbio de hoje nos ensina que um coração 

generoso, terá os recursos para ser cada vez mais generoso. O princípio aqui 

não é: dê para ter mais, e sim: seja generoso e Deus lhe dará mais recursos, 

para que você seja mais generoso.  

A questão não é ter riquezas, é ter um coração disposto a servir e a correta 

consciência de que somos mordomos dos recursos que nosso Deus bondoso 

nos dá. A falta de generosidade evidencia um coração que tem maior apreço 

pelas coisas deste mundo, que vê o esforço próprio como fonte dos recursos que 

possui, que não reconhece Deus como provedor e dono final de todas as coisas. 

De igual modo este provérbio nos ensina que não há lucro no egoísmo. Ao 

vivermos voltados para nós mesmos, deixamos de ser um canal de benção para 

o próximo. Busquemos a generosidade como um estilo de vida, resultado direto 

do evangelho que nos transformou e não para obtermos mais recursos. Como 

salvos redimidos, devemos refletirmos o caráter bondoso e misericordioso do 

https://youtu.be/OE0ScEm4Y98
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nosso Deus, que um dia manifestou sua imensa generosidade ao salvar 

pecadores como nós. 

5. Aplicação:  

• Cuidado com o apego aos bens materiais 

 Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males; e alguns, 

nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com 

muitas dores (1 Timóteo 6:10). Este versículo é uma alerta ao apego a 

bens materiais, que além colocar em risco nossa fé, nos levam a uma 

vida de egoísmo e falta de misericórdia e sensibilidade com o nosso 

próximo. Como tem sido seu relacionamento com o dinheiro e os bens 

materiais? Você confia mais neles no que no Deus de todo ouro e prata? 

Seus recursos são usados apenas para o seu conforto não sobrando 

espaço para abençoar e cuidar do necessitado? Note que a questão aqui 

não se restringe apenas aqueles com recursos, muitas vezes o amor ao 

dinheiro também pode ser um pecado que ronda aqueles desprovidos 

de recursos, dependendo da forma como se relacionam com os bens 

materiais. Uma vida descontrolada financeiramente, cheia de dívidas, 

além de evidenciar este apego a questões materiais, também impedi a 

prática da misericórdia e socorro ao próximo. 

• Ensine generosidade desde cedo 

 Somos modelos para nossos filhos no que tange ao 

relacionamento com o dinheiro e com o próximo. Temos o desafio de 

ensinar com palavras e ações o modo transformado que o crente lida 

com os bens materiais. Envolva seus filhos na administração financeira 

do lar, ensine o valor do trabalho, a providência constante de Deus, e 

que os recursos existentes não são apenas para uso da família, mais 

para prover também aqueles necessitados. Tenha um coração disposto 

a dar, esteja sensível aqueles que precisam e neste processo, você 

ensinará seus filhos a lidar de modo bíblico com os recursos dados por 

Deus. 
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6. Intercessão: 

Na lista de orações disponibilizada nos grupos da IBS, interceda por cada 

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – CHINA 

Os parceiros da Portas Abertas na China realizaram um treinamento para 

jovens pastores no país. Agradeça por esse treinamento e peça para que o 

Espírito Santo encha os jovens líderes de fé e sabedoria para alcançar vidas 

para Cristo. 


