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Viva Generosamente – 01 

SÉRIE – MELHORE SEU ESTILO DE VIDA 

VIVA GENEROSAMENTE! – 1 

“Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar 

as palavras do próprio Senhor Jesus: Mais bem-aventurado é dar que receber.” 

Atos 20:35 (NTLH) 

INTRODUÇÃO 

• O Método da menção 

» Algumas palavras importantes na Bíblia 

» Crer, ou crente ? 275 vezes 

» Orar, ou oração ? 371 vezes 

» Amar, amor ou amável, amoroso ? 714 vezes 

» Dar, ou ofertar ? 2.162 vezes 

• A Bíblia é um livro sobre doar! 

- Pergunta: 

» Por que doar é tão importante na Bíblia? 

- Resposta: 

» Porque quando você doa, você é beneficiado! 

I. COMO VOCÊ É BENEFIADO AO DOAR? 

1. DOAR torna você mais parecido com Deus! 

“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Unigênito…” 

João 3:16 (NVI) 

2. DOAR aproxima você de Deus! 

“Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração”. 

Mateus 6:21 (NVI) 

3. DOAR faz você vencer o materialismo! 

“Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham suas 

esperanças na incerteza das riquezas, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente, para a nossa 

satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a 

repartir . Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, num firme fundamento para a 

era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida”. 



                www.lecionando.net 

 

          www.lecionando.net 

1 Timóteo 6:17-19 (NVI) 

“A finalidade do dízimo é ensinar a vocês a temerem sempre o Senhor, dando sempre a Deus o 

primeiro lugar nas suas vidas”. 

Deuteronômio 14:23 (BV) 

4. DOAR fortalece a sua fé! 

“Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à 

prova’ diz o Senhor dos exércitos, ‘e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar 

sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las”. 

Malaquias 3:10 (NVI) 

“Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Honre o 

Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações”. 

Provérbios 3: 5 e 9 (NVI) 

5. DOAR me faz focalizar a eternidade! 

“Diga-lhes que utilizem o dinheiro para fazer o bem. Eles devem ser ricos em boas obras e devem 

dar com alegria aos que estão em necessidade, e estar sempre prontos a repartir com os outros 

aquilo que Deus lhes deu. Fazendo isso, eles estarão acumulando um tesouro real para si mesmos 

no céu – este é o único investimento seguro para a eternidade! E estarão levando uma vida cristã 

frutífera aqui na terra também”. 

1 Timóteo 6:18-19 (BV) 

6. DOAR implicam em bênçãos para sua vida! 

“Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre”. 

(Provérbios 22:9 – NVI) 

“Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. 

O justo jamais será abalado; para sempre se lembrarão dele”. 

Salmo 112:5-6 (NVI) 

“O generoso prosperará; quem dá alívio ao outros alívio receberá”. 

Provérbios 11:25 (NVI) 

CONCLUSÃO 

Se você deseja ser feliz, aprenda a contribuir! 

“O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram estas ofertas voluntariamente e 

de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria”. 

1 Crônicas 29:9 (NVI) 


