Passagens bíblicas sobre a generosidade para crianças

Não deixe de fazer o bem
àqueles que precisarem,
sempre que isso estiver ao
seu alcance. Se você pode
ajudar seu próximo agora,
não lhe diga: “Volte
amanhã, e lhe darei algo”.
Dê a quem pedir e não volte
as costas a quem quiser
tomar emprestado de você.
Deem e receberão. Sua
dádiva lhes retornará em
boa medida, compactada,
sacudida para caber mais,
transbordante e derramada
sobre vocês. O padrão de
medida que adotarem será
usado para medi-los.
(Provérbios 3:27-28, Mateus
5:42, Lucas 6:38)

Quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. Quem é generoso progride
na vida; quem ajuda será ajudado.
Deem aos pobres com generosidade, e não com má vontade, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará em
tudo que fizerem. Todos devem ofertar de acordo com as bênçãos que receberam do Senhor, seu Deus.
(Provérbios 11:24-25, Deuteronômio 15:10, 16:17)

Quem lança apenas algumas
sementes obtém uma colheita
pequena, mas quem semeia
com fartura obtém uma colheita
farta. Cada um deve decidir em
seu coração quanto dar. Não
contribuam com relutância ou
por obrigação. “Pois Deus ama
quem dá com alegria.” Deus é
capaz de lhes conceder todo
tipo de bênçãos, para que, em
todo tempo, vocês tenham tudo
de que precisam, e muito mais
ainda, para repartir com outros.
Como dizem as Escrituras:
“Compartilha generosamente
com os necessitados; seus atos
de justiça serão lembrados para
sempre”. (2 Coríntios 9:6-9)

“Um homem rico tinha uma propriedade fértil que produziu boas colheitas. Pensou consigo: ‘O que devo
fazer? Não tenho espaço para toda a minha colheita’. Por fim, disse: ‘Já sei! Vou derrubar os celeiros e
construir outros maiores. Assim terei espaço suficiente para todo o meu trigo e meus outros bens. Então
direi a mim mesmo: Amigo, você guardou o suficiente para muitos anos. Agora descanse! Coma, beba e
alegre-se!’. Mas Deus lhe disse: ‘Louco! Você morrerá esta noite. E, então, quem ficará com o fruto do seu
trabalho?’. Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus”. - Jesus(Lucas 12:1621)
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