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Bênção da segurança 

 “Fui moço, e agora sou velho; mas nunca vi desamparado o justo, nem 

a sua descendência a mendigar o pão. Ele é sempre generoso, e empresta, e a 

sua descendência é abençoada.” (Salmos 37. 25-26) 

 Sempre pensei na minha mãe como uma pessoa muito generosa. Desde que 

eu era uma menina, ela sempre me dava mais do que eu lhe pedia. Se eu pedia um 

pedaço de bolo, ela me dava dois; se pedia um pouco de café, dava-me um bule 

cheio; se pedia 10 reais, ganhava 50; quando pedia o carro emprestado, eu  o 

recebia com o tanque de gasolina completo; se pedia para cuidar das crianças 

enquanto eu trabalhava, ela se colocava à disposição e vinha para a minha casa 

sempre com alegria. Vi também muitas demonstrações da sua generosidade com 

outras pessoas, membros da família ou não, que chegavam até ela com alguma 

necessidade. Supria-as com roupas de cama, mesa e banho, louças, móveis, 

agasalhos ou alimentos e até com pequenas reformas. Ainda hoje, com seus 82 

anos, ela continua atenta em atender e suprir qualquer necessidade. Quantas 

vezes eu a vi abrir mão de algo para doar a alguém! Generosidade é a virtude de 

quem compartilha por bondade. 

 Essa sua virtude sempre me encantou e constitui para mim um exemplo a 

ser seguido. Eu vejo a bênção de Deus ao longo de toda a vida da minha mãe, 

através da abundância; quanto mais ela doa mais Deus a supre. Meu coração foi 

abençoado pelo exemplo de dar com alegria e posso testemunhar da fidelidade de 

Deus escrita na Sua palavra que diz que a descendência do generoso é 

abençoada. Hoje creio que muitas bênçãos recebidas na minha vida são o 

cumprimento da palavra de Deus e o fruto das sementes de generosidade 

plantadas por minha mãe. 

 A Igreja do Senhor é chamada a perseverar na generosidade, suprindo 

aqueles que têm necessidades materiais, emocionais e espirituais. A igreja 

generosa divide o que tem, reparte com o necessitado; doa e doa-se de tudo: 

tempo, recursos, experiência e conhecimento. Produz frutos abundantes do Espírito 

do Senhor. A igreja doa e compartilha amor, alegria, paz, fé, mansidão, bondade, 

longanimidade, benignidade e domínio próprio; testemunha sobre o caráter de 

Cristo. A igreja generosa é abundante de corações prontos a dar e compartilhar. Os 

opostos da generosidade são o egoísmo, a cobiça, a mesquinhez e a ganância.  

 O maior exemplo de generosidade vem do próprio Senhor Jesus Cristo que, 

“sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, 

vocês se tornassem ricos” (II Coríntios 8.9). Jesus demonstrou generosidade para 

com o homem pecador.  Ele supriu o alimento material como na multiplicação dos 

pães e peixes, realizou a cura emocional como no texto relatado sobre a mulher 

pega em adultério e, mais do que tudo, nos deu a Sua vida para que pudéssemos, 

mediante a fé, receber vida nova e abundante que, de tão abundante que é, 



 
transborda muito além do que pedimos ou pensamos. Que tenhamos vida nova na 

presença do Pai, vida eterna! 


