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Seja Generoso 

Estamos numa série de mensagens sobre o tema: Conquiste a Felicidade! Possivelmente não exista 

assunto de maior interesse para as pessoas, pois todos estão, de alguma forma, buscando a 

felicidade. 

A questão que precisamos responder, a título de introdução, é exatamente esta: o que é felicidade? 

Já vimos o Que Deus diz sobre felicidade: 

a) Felicidade não é materialismo – “Então, lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e 

qualquer avareza; porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele 

possui.” (Lucas 12:15 RA) 

b) Felicidade não é ausência de problemas – “Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o 

passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz 

perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em 

nada deficientes.” ( Tiago 1:1-4 – RA ) 

c) Felicidade não resulta do que fazemos – Eclesiastes 1 

d) Felicidade tem a ver com domínio próprio 

e) Felicidade tem a ver com Generosidade 

Então, SEJA GENEROSO! 

- Dicionário: “Nobreza no proceder; caráter; grandeza de alma; liberalidade; magnanimidade.” 

Ditos de ilustres sobre generosidade: 

1. “Não quero que deis o que vos sobra; quero que deis até doer!” (Tereza de Calcutá) 

2. “Não há senão um modo de sermos felizes: viver para os outros!” (Leon Tolstoi) 

3. “Dá, se puderes; se não puderes, sê afável” (Agostinho) 

4. “Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria 

menor se lhe faltasse uma gota.” (Tereza de Calcutá) 

5. “A vida só se dá a quem se deu!” (Vinícius de Moraes) 

“Aquilo que não é dado fica perdido!” (Provérbio indiano) 

COMO ME TORNAR UMA PESSOA GENEROSA? 

1. Vença a Avareza 

“Ao louco nunca mais se chamará nobre; e do avarento nunca mais se dirá que é generoso.” (Isaías 

32:5 – RC) 

2. Entenda o propósito das riquezas 

“Ele fará com que vocês sejam sempre ricos para que possam dar com generosidade. E assim 

muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós.” (II Cor. 9:11-BLH) 
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3. Aprenda a dar com alegria 

“Não dê com tristeza no coração, mas seja generoso com ele; assim o Eterno, o nosso Deus, 

abençoará tudo o que você planejar e tudo o que fizer.” (Deut. 15:10 – BLH) 

4. Colha os frutos da generosidade 

- Prosperidade na vida – “Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas; 

outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride 

na vida; quem ajuda será ajudado.” (Provérbios 11:24, 25 – BLH) 

- Bênçãos do Senhor – “O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre.” (Provérbios 

22:9 – RA) 

CONCLUSÃO 

- Deus é o nosso maior modelo de generosidade! 

“Todos os seres vivos olham para ele com esperança, e ele dá alimento a todos no tempo certo. 

Quando os alimenta, o Deus Eterno é generoso; ele satisfaz a todos os seres vivos.” (Salmos 145:15, 

16 – BLH) 

“Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e ele a dará porque é generoso e dá com 

bondade a todos.” (Tiago 1:5 – BLH) 

- Jesus Cristo é a maior prova da generosidade de Deus! 

“Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer 

não morra, mas tenha a vida eterna.” (João 3:16 – BLH) 

“Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.” 

(João 7:38 – RA) 

- São três etapas na vida de quem quer ser feliz de verdade: 

• Primeira Etapa: Você aceita generosidade de Deus; 

• Segunda Etapa: Deus faz de você uma pessoa generosa; 

• Terceira Etapa: Você se torna uma pessoa mais feliz. 

Você gostaria de cumprir hoje a primeira etapa? 

( ) SIM ( ) NÃO 


