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Faça essa meditação junto com outra pessoa ou em
seu grupo pequeno. É importante você fazer com alguém, pois o texto foi
escrito neste sentido. Converse! Debata! Discuta! Aja! Se já fez antes esta
meditação, aproveite para analisar o que melhorou. Se não encontrar alguém
disponível, faça conversando diretamente com Cristo.
Meditação 1- Tema: Generosidade é benção!
Leiam:“O generoso será abençoado porque reparte o seu pão com o
pobre.”(Prov.22.9)
Respondam: Dêem 2 características de uma pessoa generosa: .....................
.............................................................................................................................
Escrevam o nome de duas pessoas que você conhece que são generosas com
os mais necessitados............................................................................................
Alguém lê em voz alta: Generosidade é também descrita na bíblia como
bondade, boas obras, misericórdia, caridade, etc. Ser generoso(a) é ser
praticante do amor bíblico, ou seja, é colocar em prática tudo o que você
aprende sobre o amor. Ser generoso(a) é ter a coragem necessária para colocar
a mão no bolso na hora necessária. É dar de bom grado um prato de comida
àquele que te pede. É dar sem esperar receber algo em troca. É muito mais do
que externar palavras de consolo. É agir. Enfim, é ter em seu caráter uma
qualidade imprescindível aos grandes homens e mulheres. Releiam Prov. 22.9
e descubram qual a lição principal que vocês podem tirar deste versículo para
as suas vidas, escrevam aqui:...............................................................................
..............................................................................................................................
 Escrevam o ensinamento principal dos versos abaixo. Ou seja, qual a
lição do versículo para as suas vidas. Usem suas próprias palavras. Vejam o
exemplo:
Hebreus 13.2: Devemos demonstrar nosso amor sendo pessoas hospitaleiras.
Hebreus 13.3:....................................................................................................
...........................................................................................................................
Mateus 23-34:...................................................................................................
...........................................................................................................................
2 Cor. 8.1-3:......................................................................................................
...........................................................................................................................

Reflitam: “Num dia quente de verão, há pouco mais de cem anos, um
jovem estudante de Medicina estava indo de casa em casa numa comunidade
rural do Estado de Maryland, Estados Unidos, vendendo livros para obter
dinheiro e poder pagar seus estudos. No fim da tarde, bateu à porta de uma
casa de fazenda onde a única pessoa que encontrou foi uma garota
adolescente. Depois de ele fazer sua apresentação, a menina disse: - Lamento
muito, mas minha mãe é viúva e nós não temos condições de comprar livros.
O rapaz então perguntou:- Você poderia, por favor, me dar um copo d'água?É claro. Mas nós temos bastante leite fresquinho. Você não preferiria um copo
de leite em lugar de água?- Eu ficaria muito agradecido - respondeu o jovem.
Transcorreram anos. O estudante de Medicina tornou-se um hábil médico.
Certo dia, durante o plantão, chegou à conclusão de que uma das pacientes era
aquela que, quando garota, havia sido generosa para com ele. A moça,
entretanto, estava doente demais para reconhecê-lo. As coisas começaram a
acontecer. Aquela jovem foi removida para um quarto particular e passou a
receber a melhor atenção que a ciência médica podia oferecer. Depois de
alguns dias, uma enfermeira lhe disse: - Amanhã você poderá voltar para casa.
- Fico feliz - disse a paciente - mas a conta do hospital me preocupa. - Eu vou
buscá-la e então veremos em quanto ficou. A enfermeira retornou com o
tesoureiro do hospital, que apresentou a conta à paciente. Ela olhou logo
para a última linha. Ficou chocada com a elevada quantia. Mas então viu
algumas palavras escritas atravessadas sobre o extrato de sua conta:
"Plenamente pago por um copo de leite.” - Dr. Howard A. Kelly." " (Da
Internet) Respondam com muita sinceridade, conversem a respeito, falem
das suas dificuldades nessa área, se necessário: Você tem sido uma pessoa
generosa?.....Há
quanto
tempo
você
praticou
a
generosidade?............................... Qual a sua atitude quando alguém lhe pede
algum auxílio, você sempre desconfia e não faz nada ou tenta ajudar de
alguma forma?..... Você se preocupa com as pessoas do seu grupo de oração
ou amizade que passam por dificuldades e os tem ajudado?....... Existem
muitas pessoas na igreja que cumprem o versículo de hoje?.......... Em uma
escala de 0 a 10, qual a nota para a sua generosidade?...... Quais as
dificuldades para sermos pessoas
generosas hoje em
dia?
(discussão)Pensem bem, e façam uma decisão pessoal relacionada com
generosidade(sejam práticos em suas decisões): ................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Decorem o verso de hoje e compartilhem com Deus as suas decisões
através da oração.

Meditação 2 - Tema – Generosidade é mandamento de Cristo
Leiam em voz alta: “Dêem e de volta vocês terão, boa medida, recalcada,
sacudida, transbordante, generosamente lhes darão. A mesma medida que
usarem para os outros Deus usará para vocês." (Lucas 6.38)
Respondam: O que significa: “....e de volta vocês terão”?..............................
..............................................................................................................................
 Alguém lê em voz alta: Este versículo é uma promessa proferida pelo
próprio Cristo aos generosos. Quem dá receberá em troca muito mais!
Algumas pessoas interpretam este verso como se estivessem falando sobre a
oferta para a igreja e há até música a esse respeito. Mas, se você ler todo o
contexto perceberá que Jesus está falando de relacionamentos. Primeiro ele
manda que amemos nossos inimigos, depois diz que se alguém bater em uma
face devemos oferecer a outra, depois diz que se alguém nos mandar caminhar
um quilômetro devemos andar dois, depois diz que não devemos julgar ou
condenar, perdoando uns aos outros. No meio de todos estes mandamentos,
como que se abrisse um parêntese, nosso amado Senhor diz que devemos ser
generosos. Leia o verso na tradução na linguagem de hoje: “Dêem aos outros
e Deus dará a vocês. E assim vocês receberão muito mesmo. Tudo o que
puderem carregar ele vai pôr nas mãos de vocês. A mesma medida que
usarem para os outros, Deus usará para vocês.” Você tem alguma dúvida? O
Senhor quer que sejamos generosos!
 Escrevam o ensinamento principal dos versos abaixo seguindo o exemplo
de ontem:
Lucas 6.30-31:.....................................................................................................
.............................................................................................................................
Marcos 9.41:........................................................................................................
.............................................................................................................................
Hebreus 6.10:.......................................................................................................
.............................................................................................................................
Mateus 6.1-4:.......................................................................................................
.............................................................................................................................
Lucas 14.12-14:...................................................................................................
.............................................................................................................................
 Reflitam: Tempos atrás, um rapaz que viajava pelos Estados Unidos
chegou a uma fazenda e pediu uma acomodação onde pudesse passar a noite.
O proprietário recebeu-o com boa vontade. Pouco depois, outro viajante e sua
esposa pararam e perguntaram se poderiam pernoitar ali. O jovem marido, que
sofria de tuberculose, explicou que tinha somente quatro dólares para pagar o
alojamento. O fazendeiro convidou-os a entrar e disse que não cobraria nada

pelo pernoite. O primeiro rapaz, sentindo pena do viajante enfermo, ofereceulhe sua cama e disse que dormiria no celeiro, o que ele realmente fez. Na
manhã seguinte, quando o homem doente e sua esposa estavam partindo, o
fazendeiro colocou 100 dólares na mão dele e disse que os usasse, sem
preocupar-se no caso de não poder devolvê-los. Vinte anos se passaram. O
primeiro rapaz viajava perto da fazenda onde havia pernoitado tantos anos
atrás e decidiu ver se o proprietário ainda morava no mesmo lugar. Morava.
Enquanto recordavam aquele dia, outro visitante bateu à porta. Por uma dessas
coincidências únicas na vida, era o outro viajante! Havia recuperado a saúde, e
a fortuna lhe havia sorrido. Tomara conhecimento, recentemente, de que seu
generoso anfitrião havia sofrido sérios reveses financeiros. Estava passando
por ali para pagar a generosidade dele. - Amigo - disse ele ao fazendeiro você me deu 100 dólares quando eu estava necessitado, e agora quero pagarlhe 100 dólares para cada dólar que me deu. O mundo não seria melhor se
muitos fossem assim? (adaptado da internet)  Releiam o versículo de hoje e
escrevam o que vocês aprenderam que deve ser usado em sua vida a respeito
de se dar, ser generoso, etc, usem suas próprias palavras se possível:................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
 Procurem agora fazer uma decisão baseada em generosidade, procurem
algo que possa ser feito por vocês juntos. Exemplo: Fazer uma panela de sopa
para os vizinhos pobres, dar um presente, fazer uma cotinha para ajudar um
desempregado, etc. (mais uma vez eu pergunto: Há alguém do seu grupo de
oração necessitando?) Marquem o dia e façam o compromisso com o Senhor
de que vão fazer o que decidirem. Não tenham medo de dar aos necessitados,
pois estarão dando a Deus. Se você está meditando sozinho, não espere por
alguém. Faça sozinho(a)
 Terminem a meditação decorando Lucas 6.38 e falem a Deus sobre suas
decisões.
Meditação 3. – Tema: Generosidade é amor em ação.
Leiam: “Toda a lei se resume num só mandamento: “Amarás o teu
próximo como a ti mesmo."(Gálatas 5.14)
Respondam: De que lei este verso está falando?.............................................
Quem é o seu próximo?.......................................................................................
O que significa “como a ti mesmo”?...................................................................
 Talvez vocês tiveram dificuldade em definir quem é este “próximo” o qual
devemos amar como a nós mesmos. Jesus nos disse claramente quem é nosso
próximo. Com certeza não é somente os que são da nossa família. Leiam

Lucas 10.25-37 e respondam com suas palavras: Quem é o meu próximo?
..............................................................................................................................
Reflitam: Este texto faz parte do 6º capítulo do livro: O Discípulo (Juan
Carlos Ortiz- Editora Betânia) (Se você ainda não leu, compre, pois vai mudar
sua vida): “Se eu tenho um prato de comida e meu próximo não tem. Amá-lo
implica empregar em seu favor o mesmo esforço que empreguei em obter
alimento para mim. (...) Jesus encerrou a parábola do samaritano dizendo ao
levita que lhe havia feito a indagação: Vai, e procede tu de igual modo. Ele
quis dizer que se virmos uma pessoa necessitada, devemos atender àquela
necessidade. Está bem claro. (...) Mas nós passamos por pessoas que sofrem e
a única coisa que fazemos é ir para casa e comentar o fato: “presenciei uma
cena horrível hoje. Coitado do homem! Senti tanta pena dele...” E nada mais.
O samaritano não era nenhuma pessoa excepcional. É verdade que nós o
chamamos de “bom Samaritano” mas Jesus não o fez. Ele disse apenas:
“Certo samaritano...” (...) Mas nós somos tão relapsos que, em comparação
conosco, ele é o bom samaritano. (...) Conhecemos uma senhora de idade
que, segundo ela mesma explica. “nunca conseguiu ganhar uma alma pra
Jesus” (...) Defronte do lugar onde morava havia uma casa para alugar.
Quando os novos moradores se mudaram para ela, essa irmã já estava
preparada. Dirigiu-se até a casa levando café e bolinhos e disse àquela gente:
Vim trazer-lhes alguma coisa para comer, pois sei que se mudaram agora e
creio que ainda não puderam preparar uma refeição. Voltarei depois para
buscar as vasilhas; e não se preocupem em lavar nada. Devem estar muito
atarefados.” (...) Ela não falou de Cristo, mas um mês depois a família toda foi
batizada, por causa da luz que ela fizera brilhar diante deles.”
Leiam: 1 Cor 13.3, 2 Cor. 9.6-15, Gálatas 2.10, Tiago 4.17( ) Li os textos e
que mais me chamou a atenção foi:.....................................................................
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Neste momento vocês vão conversar sobre o amor que devemos vivenciar
aos nossos próximos. Façam agora duas decisões a respeito da meditação de
hoje. Procurem colocar em prática o que vocês aprenderam. Se tiverem
dificuldades, vejam os exemplos:
( x) Vou separar um dinheiro para uma família cujo o pai está desempregado.
( x) Vou ajudar a comprar o remédio da dona Maria este mês.
( ).......................................................................................................................
.............................................................................................................................
( ).......................................................................................................................
.............................................................................................................................
Depois de tomarem as decisões decorem juntos Gálatas 5.14 e depois orem.

Meditação 4 – Tema:Generosidade é lucro certo .
Leiam: "Quem é generoso progride na vida; quem ajuda será ajudado.”
Prov. 11.25
 Qual a lição deste versículo?:........................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Leia: “No meio de um mundo conturbado e repleto da filosofia da
competição e do individualismo, soa como um grito para o mundo este
provérbio. Que bênção maravilhosa! Na matemática divina ganha mais quem
dá mais, serão os primeiros quem forem os últimos, quem ajuda será ajudado.
Se pelo menos metade das pessoas deste mundo fossem mais generosas,
certamente viveríamos em um mundo melhor, mas sabemos que isto não é
possível, pois o pecado cega a humanidade, que nem consegue ver o seu Deus
no meio de tantas maravilhas. Entretanto, felizmente existem aqueles que
ouvem esta voz e se dedicam em ser pessoas que cumprem a vontade de Deus
amando de verdade o seu próximo. Devemos lembrar que amar é doar-se de si
mesmo. Ser generoso não é dar aquilo que está sobrando, é repartir aquilo que
está faltando. É fazer com os outros aquilo que queremos que nos façam. O
mundo dá muitas voltas, ninguém sabe como será o seu futuro. Por isso,
devemos enviar tesouros para o céu, que nos serão revertidos em um momento
de aperto. Deus é fiel e nunca falhará em suas promessas. Acredite nisto!
Você quer progredir na vida? Seja generoso! Com a medida que você der,
você receberá, recalcada, sacudida, transbordante.
Leiam: Tiago 1.19-27, 2.13, 2.14-26, Mateus 5.7, Lucas 6.36 Reflitam
em suas vidas e conversem sobre o assunto: Alguns anos atrás, Sam Foss,
escritor e viajante, chegou a uma cabana pequena e rústica situada no topo de
uma colina, na Inglaterra. Viu ali por perto uma placa que dizia: "Sirva-se.
Tome água fresca." A pouca distância ele encontrou uma fonte de água
geladinha. Acima da fonte estava pendurada uma antiga caneca, e sobre um
banco próximo havia uma cesta de maçãs e outra placa que convidava o
transeunte a servir-se. Curioso por conhecer as pessoas que demonstravam
tanta hospitalidade para com estranhos, Foss bateu à porta. Um idoso casal
atendeu, e Foss perguntou-lhes acerca da fonte d'água e das maçãs.
Explicaram que não tinham filhos. O seu pedacinho de terra produzia uma
reduzida colheita, mas como tinham abundância de água fresca, queriam
simplesmente partilhá-la com quem passasse por ali. - Somos muito pobres
para dar dinheiro de esmola - disse o marido - mas achamos que deste modo
podemos fazer algo pelas pessoas que passam por aqui. Conta-se que o gesto

altruísta daquele idoso casal inspirou o poema "A Casa Junto ao Caminho".
Não são os grandes presentes dados com ostentação que o Céu mais
considera, mas sim os pequenos atos de amor e bondade. (Adaptado da
Internet – autor não identificado)
 Decidam: Vamos fazer outra decisão prática, mas agora não será algo que
envolva dinheiro (se vocês já fizeram alguma decisão neste sentido). Façam a
decisão de ajudar alguém com o seu tempo, seu esforço, seu trabalho.
Discutam o que vocês poderiam fazer juntos. Para inspirar melhor a decisão,
leiam várias vezes o versículo de hoje. Escrevam a decisão aqui:......................
.............................................................................................................................
Decorem Prov.11.25 e encerrem a meditação orando para que sejam
pessoas generosas.
Meditação 5 – Tema:Generosidade é Investimento.
Leiam em voz alta : "Lança o teu pão sobre as águas porque depois de
muitos dias o acharás." (Eclesiastes 11.1)
 Leiam com atenção: Este versículo fala de investimentos. Lançar o pão
sobre as águas significa fazer bons investimentos, pois certamente terão
retorno. Quem investe naquilo que sempre dá retorno é sábio. Jesus falou de
um investimento que devemos fazer neste mundo: juntar tesouros no céu. E
você sabe como fazer isso? Você já parou pra pensar se está juntando tesouros
no céu? Tiago em sua epístola nos diz claramente que a fé sem obras é morta
em si mesmo e que demonstramos nossa fé através das nossas ações. E ele
estava falando de amar e ser generoso. Gostamos muito de Efésios 2.8-9 que
diz que não somos salvos pelas obras e sim pela fé, mas muitos esquecem que
já no verso 9, Paulo diz que fomos criados na imagem de Deus PARA
FAZERMOS BOAS OBRAS. Isto tudo nos leva a concluir que se
professamos nossa fé sem mostrarmos através das obras esta fé, não estamos
seguindo o plano de Deus. Talvez não sejamos nem salvos realmente. Isto
pode até chocar alguns, mas é a verdade, expressa nas escrituras com uma
clareza tão grande que só não enxerga quem não quer. Em Eclesiastes 11.2,
Salomão continua o que estava falando no verso 1 e diz: “Reparte com sete, e
ainda com oito, porque não sabes que mal sobrevirá”. Repartir o quê? O pão, é
claro. Algumas traduções deste texto o explicam somente à luz da área
financeira, mas creio que ele está falando também de generosidade. (este é um
caso daqueles que você tem que ler diversas traduções)  Reflitam: Você tem
feito este investimento em boas obras? Você tem lançado o seu pão sobre as
águas? As pessoas veem você como uma pessoa generosa?
Leia: Lucas 13.11, 18.18-27, Atos 4.34-35, Efésios 4.28, Efésios 2.10 ( ) Li
os textos e que mais me chamou a atenção foi:..................................................

.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
 Leia refletindo: “Tarde da noite, muitos anos atrás, um casal de idade
encaminhou-se ao encarregado da portaria no turno da noite, em um hotel de
terceira categoria em Filadélfia. - O senhor teria um quarto onde pudéssemos
passar a noite? Já andamos por toda a cidade procurando um lugar onde
hospedar-nos, e nada encontramos. Por favor, não nos diga que não tem um
quarto onde possamos pernoitar. - Bem - respondeu o encarregado. - Não
tenho um único quarto disponível no hotel, mas podem ficar no meu próprio
quarto. Não é tão bom como alguns outros quartos, mas é limpo e para mim
será um prazer recebê-los como hóspedes. - Que Deus o abençoe - suspirou a
esposa. Na manhã seguinte, na hora do desjejum, o marido pediu que um dos
garçons chamasse o funcionário da noite. Queria tratar de um assunto
importante com ele. Quando este chegou, o marido agradeceu-lhe a bondade e
pediu que ele se assentasse. - Eu sou John Jacob Astor - informou o hóspede. O senhor é uma pessoa nobre demais para passar o resto de sua vida como
porteiro noturno de um hotel de terceira categoria. O que acharia de ser o
gerente geral de um grande, belo e luxuoso hotel na cidade de Nova Iorque? Isso é maravilhoso demais! - gaguejou o homem. E assim a bondade de um
obscuro funcionário do período noturno de um hotelzinho foi recompensada
quando ele se tornou o gerente geral do famoso Hotel Waldorf-Astoria. Sim, a
bondade compensa. Mas o pagamento nem sempre é recebido nesta vida. Em
muitos casos, o dia do pagamento não chegará antes daquele dia em que Jesus
dirá: "Vinde, benditos de Meu Pai! Entrai na posse do reino que vos está
preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e Me destes de
comer; tive sede e Me destes de beber; era forasteiro e Me hospedastes; estava
nu e Me vestistes; enfermo e Me visitastes; preso e fostes ver-Me." Mat.
25:34-36. Decidam: Quais decisões você tem tomado a respeito da
construção do novo prédio?.................................................................................
..............................................................................................................................
Este é o momento em que mais se precisa de recursos na obra. Se ainda não
agiu, faça agora. Seja generoso também em suas ofertas. Olhando para toda
esta semana de meditação a respeito de generosidade, revejam suas decisões,
marquem prazos, comecem a agir. Todo este esforço não terá valido a pena se
vocês não praticarem. Terminem orando por suas decisões e para que sejam
pessoas que investem nos tesouros celestiais, antes, porém, decorem o versículo
de hoje. Revisem, também, os versos da semana! Orem pelos propósitos de
nossa igreja. Estamos em construção. Orem pela nossa galeria, laje do 3º andar
e nossa faixada, vamos nos unir irmãos. Que Deus nos abençoe!
(Outras meditações e informações: www.nibgrandecircular.com /
Contato:99330-2106

