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A Generosidade gera generosidade
“Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e ele nos
devolve o bem que fazemos.” (Provérbios 19.17)
Lembro-me de um comercial tailandês que foi veiculado na internet há uns
seis ou sete anos, em que um garoto pobre foi pego roubando uns remédios para
levar para sua mãe que estava adoentada. No comercial, um comerciante local se
sensibilizou com a situação do menino e, não só comprou os remédios de que ele
precisava, mas também ofereceu-lhe uma sacola com comida. Após trinta anos,
este homem, que ainda ajudava os necessitados, foi acometido de uma doença
sendo internado com urgência em um hospital. Sua filha, ao receber a conta
hospitalar, viu-se em desespero, pois, sendo o valor era muito expressivo,
requereria a venda de sua casa para pagá-la. O que aquele senhor não sabia era
que aquele menino que ele ajudara tornara-se médico e estava de plantão naquela
ocasião. O médico reconheceu o seu ajudador de tantos anos atrás e retribuiu-lhe a
generosidade quitando todas as despesas hospitalares.
Embora este comercial de TV seja uma ficção, leva-nos a refletir sobre o
versículo em destaque. Somos abençoados para abençoar, plantar sementes do
caráter de Cristo na vida do próximo, enquanto peregrinamos nesta terra. Deus se
alegra quando fazemos o bem. Deus é generoso e nos devolve o bem que
fazemos. Este é o relacionamento de Deus com Seus filhos. Generosidade gera
generosidade.
A nossa Igreja Memorial Batista é ricamente abençoada para que também
possa abençoar o próximo. Somos chamados a atender a necessidades espirituais,
emocionais e materiais. Nossas limitações não são impedimento para realizarmos a
obra de Deus e sermos canais de bênçãos, pois, enquanto aqui estamos, ainda
somos imperfeitos e pecadores, carentes das misericórdias do Senhor, porém
usados para o testemunho da Sua palavra aos que não conhecem a história de
Jesus. Somos testemunhas das diversas manifestações da graça do Senhor sobre
o povo de Deus que nela tem congregado ao longo desses sessenta anos de
história!
Deus tem ouvido e atendido por inúmeras vezes o clamor da Sua igreja;
Deus abençoou a nossa pátria com a liberdade para cultuá-Lo, Deus fez a Sua
igreja prosperar e levar a bom termo projetos missionários. Deus desperta corações
para o chamado e provê recursos para projetos de missões locais, nacionais e
mundiais. Deus tem curado enfermos, libertado cativos e transformado vidas. Deus
tem abençoado o Seu povo, capacitando-o com talentos e dons para realizar a
obra. Deus tem abençoado a igreja levantado líderes espirituais comprometidos
com a Sua palavra e que têm conduzido este rebanho com amor e dedicação. Sim,
nossa igreja é ricamente abençoada e abençoadora. A palavra de Deus se cumpre
no nosso meio, “A alma generosa prosperará e aquele que atende também será
atendido”. (Provérbios 11.25)

Conclamamos a Igreja Memorial a permanecer fiel perseverando na
generosidade por toda a sua existência vindoura, mantendo-se firme no Senhor em
obediência à Sua Palavra. Hoje é tempo de colheita, mas também de plantio para
as próximas gerações. A generosidade do Senhor sobre a vida da Igreja Memorial
Batista tem produzido frutos abundantes para o Seu reino e para honra e glória de
Cristo Jesus. Deus é fiel!

