
	

	

Escolha	um	de	seus	auxiliares	para	ficar	responsável	pelo	“Quebra	Gelo”.				Temos	uma	infinidade	de	sugestões	de	
“Quebra	Gelo	Gospel”	na	internet.	Sugestões:	www.mda.com.br;	www.google.com.br;www.youtube.com.br	

Escolha	um	CD	ou	DVD,	não	se	esqueça	de	fazer	a	letra	da	música	escolhida	em	quantidade	que	dê			para	distribuir	
para	todos	os	membros	da	célula.	Líder	surpreenda	os	membros	de	sua	célula	trazendo	os	cânticos	que	eles	mais	
gostam.	Se	você	tiver	outra	auxiliar	peça	a	ele	para	fazer.	

Provérbios 11:24-25 

A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais; ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em 
pura perda. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Almeida Revista e Corrigida 

Há quem dê generosamente, e vê aumentar suas riquezas; outros retêm o que deveriam dar, e caem na 
pobreza. O generoso prosperará; quem dá alívio aos outros, alívio receberá. NVI 

Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas; outras são econômicas demais e 
acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida; quem ajuda será ajudado. BLH 

• Generosidade é uma bênção. A benção da generosidade. 
• Há princípios por trás  de generosidade que, quando os entendemos, nos tornaremos mais generosos e 

consequentemente mais abençoados. 
• Generosidade independe de quanto se tem, mas sim de quanto se dá em relação ao que se tem.  
• Uma oferta quantitativamente menor pode representar mais generosidade do que outra quantitativamente maior. 
• Generosidade é definida pelo que oferto, diante do que ganho. 
• A generosidade vai contra a cultura do mundo, onde o que impera é a regra do “tirar vantagem, ganhar mais do 

que os outros, ser esperto”.  
• Generosidade é a virtude de quem compartilha por bondade. Um ato de generosidade deve ser feito de forma 

desinteressada, sem esperar nenhum retorno. 
• Em sua etimologia, a palavra generosidade vem do latim gens, que por sua vez tem fonte indo-europeia no 

termo gen, que significa gerar ou fazer nascer. 
• https://www.significados.com.br/generosidade/ 

 
• A ideia de generosidade vai além de recursos financeiros.  
• Pode ser manifestada na forma de ajuda a uma pessoa ao travessar a rua, um colega de escola em dificuldade 

com alguma matéria, um colega de trabalho que precisa resolver alguma pendência, ceder o lugar para uma 
pessoa idosa ou em dificuldade; apoiar ações que visem  a socorrer necessitados, compartilhar conhecimento até 
compartilhar uma receita de alguma guloseima. 

• O que podemos aprender sobre a generosidade? 
 

1. Generosidade é fruto do coração. 
• Uma ação generosa é fruto de um coração generoso. 
• A generosidade é uma expressão da graça de Deus em nós e um transbordamento da graça de Deus através de 

nós. HDL 
• Deus é generoso para conosco. 

• Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou 
pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as 
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gerações, para todo o sempre. Amém! Efésios 3:20-21. 
 

• Generosidade é uma das marcas mais evidentes do cristão, ao lado da humildade. 
• Nasce no coração. Um coração generoso tem ações generosas. Um coração egoísta tem ações egoístas. 
• Não há outra forma de se expressar a graça de Deus sobre nós, a não ser pela generosidade e pela humildade. 

 
2. Generosidade traz a bênção de Deus. 11:25 
• O generoso não faz para receber, mas recebe por que faz. 
• A alma generosa prosperará. Está é a regra do céu. 
• Ser generoso não é fazer troca com Deus. Não é negociar a bênção de Deus, mas é absolutamente certo que 

Deus abençoa aquele que for generoso. É isto que o texto bíblico nos ensina. 
• Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que, para com o seu 

nome, mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Hebreus 6:10 
•  Generosidade é uma semeadura cujos frutos virão no tempo próprio. 

 
3. Generosidade nos faz solidários. 

• Dar de beber ao sedento, e dar alimento ao faminto são expressões de generosidade. 

• Provérbios 22:9  O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre.  
• Há uma abundância de possibilidades de exercer generosidade, pois há muitos carecendo de socorro. Não é o 

esforço exaustivo de uns, mas sim o apoio moderado de muitos. Desta forma poderemos minimizar a dor dos que 
sofrem sem rumo. 

Conclusão. 

Se alguém desejar passar o vídeo do Pr Hernandes Dias Lopes, eis o endereço: São apenas seis minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=x6uB_9Vui0Y 

1. Na sua opinião, o que leva as pessoas a não serem generosas? 
2. Você já foi beneficiado pela generosidade de alguém? 
3. Você já beneficiou alguém com sua generosidade? 

DISCIPULAR E CUIDAR BEM DAS PESSOAS - 

 Líder certifique-se de que todos da sua célula estejam sendo discipulados.  Deixe os visitantes bem 
à vontade. Distribua tarefas a todos da célula. Todos são importantes e necessários. 

	


