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A generosidade prática 

“Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, 

moveu-se de íntima compaixão; E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, 

deitando-lhes azeite e vinho; e, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para 

uma estalagem, e cuidou dele; E, partindo no outro dia, tirou dois dinheiros, 

e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele; e tudo o que de mais 

gastares eu to pagarei quando voltar.” (Lucas 10. 33-35) 

Todos nós, de alguma maneira, já presenciamos algum ato de generosidade 

para com o próximo, independentemente de quaisquer convicções pessoais ou 

religiosas que tenham levado a este propósito.  

Por vezes tendemos a acreditar que, por sermos cristãos, temos essa atitude 

com maior frequência do que outras pessoas. Entretanto, na parábola em 

destaque, Jesus fez referência a um indivíduo natural da região de Samaria, que 

ficava próxima a Jerusalém. O povo de lá era odiado pelos judeus da época, por 

serem considerados estrangeiros impuros. O Mestre naquela ocasião também 

chamou a atenção para o fato de que o conhecimento da vontade de Deus descrito 

na Sua palavra – “Amarás ao teu próximo como a ti mesmo” – não motivou um 

sacerdote e um levita a sentirem compaixão do viajante que caíra nas mãos dos 

salteadores. Atualmente, a expressão foi generalizada e "bom samaritano" passou 

a designar qualquer pessoa que se preocupa com os outros, que age sempre a 

favor do bem e procura ajudar em qualquer circunstância, independentemente dos 

próprios interesses.  

Em outra passagem, quando os escribas e fariseus levaram à presença de 

Jesus uma mulher adúltera para que pudesse manifestar-se quanto ao seu 

julgamento, compreendemos ser o nosso pecado que nos impede de olharmos 

para o necessitado com empatia, pois estamos muito mais preocupados em 

especular sobre os motivos que teriam levado as pessoas a se encontrarem 

naquela condição do que atentar para o segundo maior mandamento que o Senhor 

nos ensinou. É certo que o conhecimento das escrituras sagradas é extremamente 

relevante, mas uma vida transformada pelo sangue de Jesus derramado na cruz é 

o que realmente pode levar o homem a entregar os seus caminhos nas mãos do 

Senhor e permitir que Ele realize os verdadeiros prodígios em sua vida. 

A generosidade tem sido prática comum da Igreja Memorial Batista ao longo 

destes sessenta anos, por meio dos seus diversos ministérios e principalmente no 

campo missionário em que a atuação efetiva em diversos projetos tem apresentado 

resultados extraordinários no cuidado com o povo de Deus e com aqueles que 

ainda não ouviram a mensagem de Cristo.  

A igreja é chamada a perseverar na generosidade genuína que nasce em 

corações transformados onde o Espírito Santo habita e é abundante em boas 

obras, no amor sem interesse próprio, visando à glória do reino do Senhor. Somos 

chamados a agir, arregaçar as mangas e trabalhar enquanto é dia. Sabemos que o 



 
nosso Deus é o Senhor das circunstâncias e Ele chama a Sua Igreja a marchar de 

acordo com os Seus mandamentos.  

A generosidade prática materializa bênçãos que são derramadas do trono de 

Deus para o homem. A igreja é chamada a ser canal de bênção na vida do 

próximo. Alguém certa vez escreveu que generosidade é o amor em ação, e o livro 

sagrado traz para o seu povo a exortação que nos faz refletir sobre a forma como 

fazemos a nossa caminhada aqui, quando afirma: “Mas dirá alguém: Tu tens a fé, e 

eu tenho as obras; mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha 

fé pelas minhas obras.” (Tiago 2.18) Com alegria e singeleza de coração vamos 

prosseguir e testemunhar a nossa fé mediante as boas obras e a demonstração de 

amor para com o próximo. 

 

 


