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A generosidade original 

“O tempo passou. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os 

ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho 

nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. 

O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta.” (Gên. 4.3-4) 

Há uns 14 anos, insatisfeito com algumas posturas e atitudes da gerência na 

instituição em que trabalho, não somente em relação a minha pessoa, mas também 

para com alguns colegas, acabei criando um bordão que representava o meu 

sentimento diante daquele comportamento quase que corporativo. Passados alguns 

anos, sem haver qualquer mudança no relacionamento interpessoal, alguns de 

meus companheiros de trabalho passaram a usar também o mesmo bordão, 

sempre fazendo referência à minha pessoa como seu autor, causando, em 

determinadas ocasiões, até mesmo alguns constrangimentos no modelo de 

trabalho adotado pela empresa. A mensagem que eu havia elaborado e que, por 

algum tempo, acreditei ser verdadeira foi “toda boa ação será castigada!”. 

Entretanto, quando tive a oportunidade de amadurecer na palavra de Deus e 

me aprofundar no relacionamento com o Senhor, percebi que eu estava 

completamente enganado quanto à minha percepção sobre o assunto, visto que, 

hoje, muitos dos trabalhos realizados naquele tempo tornaram-se referência de 

qualidade e inovação para os conceitos da época, quando, em circunstâncias 

inesperadas, fomos desafiados a expor quais motivações nos levaram a tomar as 

decisões e os caminhos necessários ao alcance dos objetivos estratégicos 

estabelecidos naquela ocasião. 

Quando observamos a atitude de Abel, um dos primeiros habitantes 

conhecidos da terra, em oferecer o melhor de sua produção ao Senhor Deus e, 

mesmo assim, ter sua vida ceifada pelo seu irmão, sempre nos referenciamos a 

essa passagem com nossa visão centrada nos sentimentos e no comportamento de 

Caim, deixando-nos esquecer do relato original da generosidade de Abel, que mais 

tarde seria melhor exemplificada na vida de Jesus Cristo, que também sofreu nas 

mãos de seus irmãos enquanto procurava agradar Seu Pai na missão que lhe foi 

confiada. 

Muito tempo depois, o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Colossenses, 

conseguiu em apenas uma frase mostrar, com toda a didática e clareza, como deve 

ser o procedimento de qualquer ser humano, quando ele diz “Tudo o que fizerem, 

façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens.” (Col. 3.23) 

Um dia, lendo em Gênesis 4.7 “Se bem fizeres, não é certo que serás 

aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, 

mas sobre ele deves dominar”, reconheci claramente o meu erro e tive a 

oportunidade de restabelecer a verdade nas relações de trabalho, além de 

apresentar aos amigos que o melhor é sempre agradar a Deus em primeiro lugar, 



 
agir com generosidade uns para com os outros e reforçar que o tempo de Deus é 

perfeito e apropriado para todas as gerações.  

Abel iniciou um modelo de comportamento generoso legítimo, sem aguardar 

qualquer tipo de recompensa. Seguindo esse exemplo, devemos perseverar na 

adoção de comportamentos generosos para a honra e glória do Deus vivo a quem 

servimos. Que, para tanto, Ele assim nos ajude!  


