GRATIDÃO E
GENEROSIDADE
A gratidão é uma atitude que nos permite ver nossas circunstâncias através
das lentes do agradecimento a Deus e agir de forma a refletir nossa gratidão.
Quando pensamos na generosidade de Deus, percebemos como Ele é liberal.
• Vemos Sua
generosidade ao dar
Seu filho para
morrer por nós para
que experimentemos
o perdão e a vida
eterna. Ele nos dá a
salvação como uma
dádiva.

• Vemos também a
generosidade de Deus
todos os dias no mundo à
nossa volta,

• Deus é generoso
com Sua graça.

na beleza da criação, no
colorido magnificente da
natureza, na grandiosidade do
pôr do sol, no gorjeio de um
pássaro e muito mais.

A G EN ER O S I DA DE É, EM PA R T E, UM
R E S U L T A DO DO C O N T E N T AM E N TO .
Quando entendemos que Deus é generoso por natureza, que tudo que nos deu é valioso e que
não o merecemos, então, em nosso desejo de sermos como Ele, devemos também ser generosos
com os outros.
Quando a generosidade vê
uma necessidade, diz:

Tenho o bastante e
você, não. Quero
compartilhar o que
tenho como você.

É mais fácil sermos generosos quando temos uma atitude de que
Deus tem cuidado de nós o suficiente para atender às nossas
necessidades.

A GENEROSIDADE NÃO SE LIMITA A
DAR DINHEIRO
Podemos generosamente usar o que Deus nos deu na forma de habilidades, tempo, dons, e talentos
para ajudar outros.

Como administradores das coisas que Deus nos confiou, podemos usar nossos
dons, talentos, habilidades e recursos financeiros em conformidade com a
generosidade de Deus e assim honrá-lO.

Para desenvolver a generosidade, devemos acreditar que somos administradores de nossos
pertences materiais — não proprietários — e que devemos cuidar bem do que nos foi confiado.

Isso já está estabelecido nas Escrituras. Sabemos que devemos:
fazer o que podemos para ajudar os
que precisam,1

ser compassivos,2

dar ao Senhor,3
viver dentro dos limites
dos nossos recuros4
estarmos contentes,5

ter sabedoria6

e buscar a
orientação divina.7

Devemos confiar que Deus proverá para nós e Lhe
agradecer quer nossa condição seja de abundância
quer de necessidade.8

Nossa gratidão ao Senhor mostra que reconhecemos Sua bondade e fidelidade na
provisão e desvelo por nós. É uma forma de dizer a Deus que sabemos ser totalmente
dependentes dEle e que tudo que temos vem de Sua mão.
A gratidão é uma parte importante da nossa interação e comunhão com Deus.
Desenvolvê-la, como acontece com qualquer outro atributo divino, demanda
esforço, o qual é importante na nossa relação com Ele. Devemos nos esforçar para
estarmos mais conscientes da abundância das bênçãos de Deus em nossas vidas,
desenvolvendo o hábito de reconhecer nossas bênçãos, grandes e pequenas, e
regularmente louvar Deus e Lhe agradecer; dando sempre graças por tudo a nosso Deus
e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.9
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