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A generosidade espontânea 

“E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo se 
deram primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus.”           
(II Coríntios 8.5) 

Desde que me converti e me tornei membro da Igreja Memorial Batista, o 

que ocorreu há mais de 33 anos, tenho vivenciado e tido a oportunidade de 

observar o quanto a sua membresia tem sido fiel e generosa na obra do Senhor, no 

atendimento seja das necessidades locais, seja de demandas missionárias. 

Lembro-me de que, certa vez, durante um culto matutino regular, chegou-nos 

por meio da Junta de Missões Nacionais uma solicitação de ajuda da igreja para o 

levantamento de recursos para a construção de um barco, que serviria para a 

atuação missionária junto à população dos ribeirinhos no estado do Amazonas. No 

mesmo dia, no culto vespertino, já estávamos recebendo a informação, de púlpito, 

de que um pequeno grupo de irmãos havia se cotizado e ofertado o valor 

necessário para completar os recursos para a realização daquele projeto. Vale 

lembrar que os participantes da oferta, em nenhum momento, permitiu a divulgação 

de seus nomes, demonstrando claramente que o seu único objetivo era o de apoiar 

a ministração da palavra aos mais desfavorecidos, o que vem acontecendo até os 

dias de hoje, com a participação de muitos irmãos de nossa igreja que têm sido 

abençoados com a oportunidade de, anualmente, realizar esse trabalho com a 

utilização daquele barco. 

Outro fato que ficou registrado em minha memória aconteceu no período da 

última reforma do nosso templo, quando os membros da igreja foram desafiados a 

participarem ativamente na conclusão das obras, fosse por meio de oração, 

execução ou contribuição. Nessa oportunidade, o que mais chamou a atenção não 

foi o envolvimento financeiro, extremamente relevante para o devido fim, mas a 

disposição de alguns membros ao se oferecerem para ajudar em seus tempos 

livres, avançando nas horas em algumas madrugadas e até nos finais de semana, 

rastejando pelo chão para a passagem de algum fio ou montagem de alguma 

estrutura, subindo em andaimes para a fixação de algum elemento tido como 

essencial na configuração do local, buscando sempre o melhor na preparação do 

ambiente de culto ao nosso Senhor. Essa dedicação amorosa sempre foi uma 

característica marcante de nossa igreja que tem perseverado no alcance de vidas 

preciosas para o reino de Deus.  

No versículo em destaque, o apóstolo Paulo conseguiu caracterizar 

perfeitamente a atitude dos irmãos das igrejas da Macedônia, que “No meio da 

mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram 

em rica generosidade” (II Coríntios 8.2). Assim o apóstolo apresenta-nos a todos a 

importância da Graça concedida por Deus àquelas igrejas. 

No ano da celebração dos seus 60 anos, a Igreja Memorial Batista tem-se 

deparado com várias dificuldades, impedimentos no âmbito da socialização, 

planejamentos frustrados em decorrência do distanciamento exigido pelo cenário 



 
epidemiológico em que o mundo se encontra e reclusão das pessoas mais 

vulneráveis. Nada, porém, tem sido considerado obstáculo aos membros na 

realização de muito mais do que era esperado para o cenário pandêmico, no 

compromisso assumido de levar a mensagem de salvação, mediante o sacrifício de 

Cristo, e o de prestar verdadeiro culto de adoração ao nosso Deus eterno.  


