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O PODER DA GENEROSIDADE



Você lembra de uma pessoa que 
foi generosa com você? 

Conte o caso em 1 minuto.



O livro de provérbios é muito interessante

Quem se mete na discussão dos outros é como quem 
agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. — 
Provérbios 26:17 (NTLH)
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Generosidade

Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o 
mesquinho perde tudo. O generoso prospera; quem 
revigora outros será revigorado. - Provérbios 11:24-25 
(NVT) 

Quem é generoso progride na vida; quem ajuda será 
ajudado. — Provérbios 11:25 (NTLH) 
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Ser Generoso

Ser gracioso 

Ser favorável 

Ter misericórdia 

Ser piedoso
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Generosidade

Sinceridade 

Honestidade 

Sem hipocrisia 

Sem egoísmo 

Sem pretensões
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O que não é generosidade

• Dar do que está sobrando, e não vai fazer falta. 

• Dar o que não tem mais condições de uso. 

• Dar esperando receber de volta: de Deus ou dos homens. 

• Dar esperando receber reconhecimento.
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Generosidade é dar a alguém mais do que ele merece, 
é fazer por alguém mais do que deveria ser feito.  

Generosidade é divina, porque nasce do amor e da 
compaixão.  

A verdadeira generosidade não espera retribuição. 
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A generosidade não depende 
do que eu tenho,  
mas do que tem  

em mim.



2 Coríntios 8 — A generosidade não depende do quanto se possui 

1 Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito 
por meio das igrejas da Macedônia.  

2 Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e 
extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. 

3 Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito 
além disso, e o fizeram por iniciativa própria.  

4 Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao 
povo santo. 
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Deus quer nos abençoar 
generosamente, mas primeiro 
precisamos colocar nossa vida 

financeira em ordem



Finanças Organizadas!

• Saber EXATAMENTE quanto ganha 

• Saber EXATAMENTE o mínimo que precisa para viver 

• Saber EXATAMENTE quanto DEVE e para QUEM deve 

• Sair das DÍVIDAS E PARCELAMENTOS
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Mude hábitos financeiros
• Ter um padrão de vida de acordo com o que ganha. 

• Não comprar o que não é necessário. 

• Não gaste o que ainda não ganhou. 

• Use o cartão de crédito para seu benefício, pague sempre o valor total. 

• Não use cheque especial, não use cheque especial, dê um jeito de sair do 
cheque especial, não caia no cheque especial e, acima de tudo, não use 
cheque especial nunca mais em sua vida. Ter é bom, usar é ruim. 
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Deus recompensa a 
generosidade



João Capítulo 12 — Maria unge os pés de Jesus 

1 Seis dias antes da Páscoa Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos 
mortos. 2 Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com 
ele.  

3 Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os 
pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. 

4 Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: 5 “Por 
que este perfume não foi vendido, e o dinheiro dado aos pobres? Seriam trezentos denários”.  

6 Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão; sendo responsável 
pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. 

7 Respondeu Jesus: “Deixe-a em paz; que o guarde para o dia do meu sepultamento. 8 Pois os 
pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão”.
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• O que este acontecimento na vida 
de Jesus tem para nos ensinar? 

• Por que Maria deu um presente 
tão generoso? 

• Por que Judas ficou tão 
incomodado com isso?
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1 - O inimigo da generosidade é o egoísmo

“Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males.”  
Tiago 3:16 

• É uma questão do coração — nascemos egoístas por isso precisamos nascer de novo 
e ganhar um novo coração. 

• Jesus escolheu Judas para cuidar do dinheiro para lhe dar uma oportunidade de 
ARREPENDIMENTO e uma CHANCE de ser aprovado. 

• Deus nos testa, mas ele nunca nos tenta. Sempre seremos testados na questão 
financeira, porque este mundo vive para o dinheiro, mas nós vivemos para Deus.
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2 - Tudo que tem MUITO VALOR passará por 
algum tipo de teste ou prova:

• Obras de Arte  

• Antiguidades 

• Jóias 

• Diamantes 

• Caráter, integridade 

• Amizades, relacionamentos 

• Casamento, família 

• Competência, habilidade 

• Fé 

• Chamado
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Na Bíblia, o número 10 significa TESTE
• Quantas pragas no Egito?  

• Quantos mandamentos? 

• Quantas vezes Israel é testado no deserto? (Nm 14:21) 

• Quantas vezes o salário de Jacó foi mudado? (Gn 31.7) 

• Quantas dias Daniel foi testado? (Dn 1.12)  

• Quantas virgens em Mateus 25?  

• Quantos dias de aflição em Apocalipse 2:10? 

�20

10



O momento do teste é quando as 
coisas parecem que não vão bem!

E este é o momento em que TEREMOS que 
TOMAR DECISÕES CORAJOSAS em 

obediência ao Senhor!
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Deus pede para ser TESTADO por nós!

Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para 
que haja provisão em minha casa. Se o fizerem”, diz o SENHOR 
dos Exércitos, “abrirei as janelas do céu para vocês. 
Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para 
guardá-las! Sim, ponham-me à prova!  

Ml 3:10-12
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Deus sempre cumprirá suas 
promessas. 

Mas nós escolheremos CONFIAR nele 
e OBEDECER no momento do TESTE?
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Dízimo é algo que devolvemos, porque 
pertence a Deus, e não a nós. 

Ofertas são dadas em obediência ao Senhor, 
que nos abençoa com GENEROSIDADE para 

também abençoarmos a outros.
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Por que Judas ficou “chateado"?
• Ele era egoísta — pensava sempre em SI MESMO antes dos outros. 

• Judas roubava do Senhor! 

• A generosidade dos doadores ofende e irrita a avareza dos que 
roubam ao Senhor. 

• Judas foi surpreendido por uma atitude generosa que ele era 
incapaz de praticar, mesmo se fosse para abençoar o seu mestre. 
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JOÃO 10:10 

O ladrão vem para roubar, matar e destruir. 
Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena, 
que satisfaz.  (NVT) 
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3 - A verdadeira generosidade é extravagante

O perverso toma emprestado e nunca paga, mas o justo dá com generosidade. — 
Salmos 37:21 (NVT)  

• Deus é extravagante no DAR — começando por Jesus, depois o Espírito Santo, e 
ainda todas as boas coisas que precisamos 

• Davi doou com extravagância para construir o tempo (80 bilhões de reais 
aproximadamente) 

• A viúva pobre deu tudo que tinha — e Jesus chama os discípulos para observar isso! 

• Maria dá o equivalente a um ano de trabalho para Jesus
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Se Deus não tem o seu coração,  
ele não tem o seu dinheiro.  

Se Deus não tem o seu dinheiro, você não desfruta da 
proteção e da multiplicação que vem da parte de Deus. 

  
Não é a quantidade, mas a atitude!  

Onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração!



Por que Maria foi extravagante em sua 
generosidade?

• Porque ela era GRATA!  

• Dois meses antes Jesus havia ressuscitado seu irmão Lázaro. 

• Alguém que ela amava muito passou da MORTE para a VIDA.
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Pessoas gratas são generosas

• Eu passei da morte para a vida?  

• Jesus fez algo por mim ou por alguém que eu amo? 

• Eu sou grato ao Senhor? 

• Eu sou generoso?
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Pessoas gratas são generosas
“Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima 

precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.” - 
Hebreus 11:6 

• Maria não foi generosa com a intenção de ser recompensada, mas Deus a 
recompensou, porque Deus sempre recompensa a generosidade. 

• O egoísta é o que dá e pensa que Deus lhe deve alguma coisa. 

• O generoso dá sem esperar nada em troca, porque é grato por tudo que 
já tem recebido do Senhor!
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4 - Deus recompensa a generosidade

Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus 
recebe a mesma recompensa que um profeta. E quem acolhe um 
justo por causa de sua justiça recebe uma recompensa igual à 
dele. — Mateus 10:41 (NVT)  

Eu lhes digo a verdade: onde quer que as boas-novas sejam 
anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado, e 
dela se lembrarão”. — Marcos 14:9 (NVT) 
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Nunca esqueça: 

Deus vai recompensar você  
porque Ele ama você.   
É da natureza de Deus  

recompensar as pessoas.



"O senhor respondeu: ‘Muito bem, 
servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco; 

eu o porei sobre o muito. Venha e 
participe da alegria do seu senhor!’”  

Mateus 25:23



Eu sou generoso?  

Eu tenho experimentado o poder da generosidade 
em minha vida? 

 
O que poderia mudar em minha vida se eu pedisse a 
Deus um coração generoso e começasse a obedecer 

ao Espírito Santo? 



É O QUE DEUS TEM PARA VOCÊ!


