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Bênção da Alegria 

 “Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos 

ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: 

Há maior felicidade em dar do que em receber". (Atos 20.35) 

 Meu marido e eu somos casados há trinta anos e somos pais de três filhos. 

Ele sempre cuidou na nossa família de uma forma muito generosa. Sua prioridade 

é suprir as necessidades da família, deixando por derradeiro os próprios interesses. 

Sempre presente, fora do horário de trabalho, demonstra disposição ao levar e 

buscar, ajudar nas atividades da escola e da igreja, acampamentos, ensaios, 

churrascos, cinemas, shoppings, aniversários, escolas, aulas de judô e natação, 

apresentações e recitais...  

O que está registrado em nossa memória é a sua disposição e a sua alegria. 

Com um sorriso no rosto, uma canção nos lábios, lá vai ele doando generosa e 

alegremente a sua vida a todos nós. 

 No versículo acima, Paulo fala que há maior felicidade em dar do que em 

receber. A alegria em dar testemunha de um coração repleto de gratidão, por isso 

também diz que “Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com 

pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.” (II Coríntios 9.7). 

Somos desafiados a cumprir o ide de Jesus com um coração alegre. 

 A igreja que, alegremente, persevera na generosidade, colhe frutos no reino 

do Senhor, pois Deus ama quem dá com alegria. Façamos não somente doações 

materiais como aquelas para os bazares missionários, quando trazemos bens que 

não mais utilizamos em casa, mas, também, aquelas que alimentam a alma e o 

espírito. Atitudes e palavras generosas dirigidas ao nosso próximo com alegria no 

coração são doações que testemunham da nossa gratidão a Deus. 
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