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A LEVEZA DA GENEROSIDADE 

Provérbios 11. 25-26 

 
1. Leitura: Salmo 46.1 

2. Cântico: Início de culto 

IBSPLAY: https://youtu.be/3P-K-xmlBuY 

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 11.25-26 –  Esses dois versículos se ligam pelo fato que 

ambos usam  uma metáfora relacionada ao campo da agricultura. Em termos 

objetivos, temos nestes versos uma expressão detalhada da reciprocidade. Vale 

ressaltar também que toda construção da ideia desses versos (25,26) está 

intimamente ligada ao verso anterior (24), em razão da ideia de generosidade 

retribuída.  

A sabedoria registrada nos versos 25 e 26 de provérbios é composta por 

metáforas. Essas metáforas falam de uma generosidade que é recíproca. 

Vejamos: ao dizer “ser engordado” (v.25), o autor aponta justamente para uma 

realidade cultural comum da época, de criação de animais, mas não somente 

isso, ela sugere um “gado gordo”, sinônimo de fartura, abundância e riquezas 

(cf. Dt 31.20).  Esta ideia de fartura e pleno gozo faz uma referência direta à uma 

qualidade máxima de desfrute. Assim, quando essa verdade é associada ao seu 

contexto anterior (v.24), concluímos que a generosidade, santa e bíblica, é 

apreciada por Deus que graciosamente a retribui. Daí podemos presumir que os 

benefícios da generosidade deliberada é a recíproca provisão farta da parte de 

Deus. Em outras palavras, ser generoso testifica a fé que graciosamente nos 

salvou, e Deus então, graciosamente, demonstra generosidade e nos sustenta, 

nos provê. Essa ideia é reforçada quando lemos: “quanto ao que dá de beber...”, 

pois sugere uma terra seca que precisa de água, uma comparação clara com 

aqueles que se apresentam diante de nós com necessidades. Em seguida, 

aquele que deu de beber é abençoado, concluímos isso em razão da palavra 

“embebido”, que acrescenta a ideia de bênção, colheita abundante. Ou seja, 
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aquele que dá é ricamente abençoado. Contudo, neste ponto, muitos pensam 

que devem fazer com Deus uma “barganha”, um jogo de interesses, um 

“investimento”. Os oportunistas pensam: “vou dar ao necessitado para que Deus 

me dê em dobro”. Ou, alguns falsos mestres que usam desse argumento: “deem 

tudo o que tem, pela fé, e Deus lhe dará em dobro”. Bom, não é isso que esses 

provérbios nos ensinam e nem mesmo o que a Bíblia toda nos ensina. Pois, a 

partir do momento em que nós fizermos da generosidade uma moeda de troca, 

barganha, o que temos em seguida, aquilo que nos resta, pode ser qualquer 

outra coisa, mas não é generosidade. A generosidade se ausenta e o que temos 

é o pecado da corrupção do coração, da ganância e da idolatria a mamom.  

Portanto, não podemos, em nenhuma hipótese, fazer do Deus todo poderoso, 

gracioso e generoso um mordomo dos nossos interesses pecaminosos.  

Contudo, é curioso notar  no verso 26  a presença de um paradoxo. Já 

vimos que a generosidade traz benefícios, mas agora o autor nos alerta que a 

mesquinhez traz maldição. A metáfora usada é a do vendedor de cereais. Há 

duas posturas presentes no texto, uma de reter e a outra de vender o produto a 

preço normal. Vale ressaltar que para que o valor de um produto aumente, basta 

“provocar” a sua escassez. Daí, alguns comerciantes escondiam os cereais para 

que a procura aumentassem, e assim os preços também subissem, fazendo-os 

lucrar mais. Bom, o fato é que essa postura não é em nada cristã. Não há nada 

de genial em explorar a necessidade dos outros em benefício próprio. Portanto, 

aquele que usa de malícia para obter lucro, que engana o povo e que sempre 

que sair por cima terá um futuro trágico. Assim, o homem generoso será bendito, 

ou seja, terá boa fama diante de Deus e dos homens justos, mas o homem 

mesquinho e aproveitador terá seu caráter mal afamado.  

5. Aplicação:  

• Pratique a generosidade; 

• Despreze amar mais as coisas do que as pessoas; 

• Promova justiça no exercício dos seus negócios; 

• Ame a Deus mesmo na necessidade;  

• Ore sempre por trabalho e dignidade, não abuse da generosidade dos 
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outros; 

• Não faça barganha com o Deus todo poderoso!  

• Preserve seu caráter santo diante de Deus e dos homens.  

  

6. Intercessão: 

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

um dos irmãos.    

7. Ore por missões – BRUNEI 

Ore pelos muçulmanos enquanto celebram Hari Raya Aidil Fitri entre os 

dias 13 e 15 de maio. Essa festividade marca o fim do jejum do Ramadã. Peça 

para que a luz de Jesus Cristo brilhe sobre eles para que conheçam o evangelho. 


