ESTUDO 01– OUTUBRO

#rda.generosidade

A GENEROSIDADE
Ler no grupo 2 Coríntios 8:1-8

DESTAQUE
Versículo
Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa
tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo
quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência
aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e, depois, a nós, pela vontade
de Deus. Assim, recomendamos a Tito, visto que ele já havia começado, que completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim
como vocês se destacam em tudo: na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se
também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o
com a dedicação dos outros.

INTRODUÇÃO
Quando lemos o texto acima, podemos observar a grandeza da generosidade, e que, nós que dizemos ser seguidores de Jesus
não temos como negligenciar. Desde de Abrãao, Deus deixou um príncipio em Gn.12 que seu povo seria abençoado com o
propósito de abençoar. Não digam, pois, em seu coração: "A minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta
riqueza". Mas, lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou
aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Deuteronômio 8:17,18. Tudo que temos e somos vem de Deus com o propósito de sermos

benção para o nosso próximo, essa é a cultura do céu, buscar ter para poder dar mais, porém a cultura da terra muitas vezes
tem prevalecido, ” não dar para não me faltar” ou “tirar de quem tem, pois não tenho nada”. Quando o correto deveria ser
vou abençoar porque já sou abençoado por Deus.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
SER GENEROSO FAZ PARTE DA GRAÇA DE DEUS
Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no
que se refere a dar e receber, exceto vocês; pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas,
quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Filipenses 4:15-17

- O ensinamento aqui é que: mas importante do que realmente ofertar é o que isso representa para Deus;
- Paulo era sustentado por Deus, mas sabia que a igreja precisava aprender a grandeza da generosidade.

A GENEROSIDADE TRAZ ABUNDÂNCIA A NOSSA VIDA
Lembrem-se: aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente.
Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.
E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é
necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: "Distribuiu, deu os seus bens aos necessitados; a sua justiça dura para
sempre". Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos
da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a
sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades
do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros
louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em
compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. 2 Coríntios 9:6-13

- Quando somos generosos ativamos o poder transbordante de Deus em graça sobre nós.
- O efeito da generosidade é maior em nossas vidas do que na vida de quem ajudamos.

A GENOROSIDADE É PROVA DE AMOR
Todavia, assim como vocês se destacam em tudo: na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por
nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor
de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez
pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é meu conselho: convém que vocês contribuam,
já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. 2 Coríntios 8:7-10

– A mesma preocupação que temos com a nossa vida espiritual devemos ter com o ser generoso;
- O nosso amor á Deus é comprovado nas nossas atitudes para com as pessoas;

Conversar no grupo:
Você tem sido generoso? Que tipo de generosidade você tem praticado mais? Essa semana quantas pessoas você
ajudou? Compartilhe

Pergunta para autoexame:
Como as pessoas conhecem você? Como aquele que dar ou aquele que pede?

ESTUDO 02– OUTUBRO

#rda.generosidade

SER SERVO
Ler no grupo Mateus 20:26-28

DESTAQUE
Versículo
Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o
primeiro deverá ser escravo; como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate
por muitos".

INTRODUÇÃO
Jesus foi o maior exemplo de servo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou
que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante
aos homens. Filipenses 2:5-7. No seu exemplo ele mostra o valor que ás pessoas tem para Deus e que se quisermos ser grandes
em seu Reino temos que andar no caminho da servidão. Hoje temos muita dificuldade nessa área devido á falta de humildade,
pois as pessoas estão cada vez mais procurando mostrar que são superiores as outras. Ninguém que fazer o trabalho que
requer mais esforço, não estamos dispostos a pagar o preço, mas queremos ser privilegiados. Quando alguém decide servir
a Deus tem que está disposto a perder, a ser humilhado e não fazer para receber recompensa dos homens, pois sabe que a
recompensa vem do seu Senhor. Sabe que todo seu trabalho e esforço resulta em Glória ao seu Senhor e faz isso com
dedicação e zelo.

#Testando nossos conceitos a Luz da Bíblia
SERVIR A DEUS IMPLICA EM DAR O PRIMEIRO LUGAR DA NOSSA VIDA A ELE

"Nenhum servo pode servir a dois senhores; pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro.
Vocês não podem servir a Deus e ao Dinheiro". João 16.13
- Não podemos ser servos de Deus se existir outras prioridades em nossa vida;
- O dinheiro aqui também pode representar aquilo que tem mais valor em nossa vida.

O SERVO DE DEUS PREOCUPA-SE EM AGRADAR A DEUS E NÃO A HOMENS
Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes
não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus.
Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens, Efésios 6:5-7
- Todo nosso trabalho e esforço deve ser realizado por causa do Senhor e para a sua Glória;.
- Servir a Deus é executar a sua vontade nessa Terra.

O PAPEL DE UM SERVO DE DEUS
Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam
o Senhor. Evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar
mas, sim, ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na
esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à
sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. 2 Timóteo 2:22-26
– O servo do Senhor precisa ser cheio do Espírito Santo para mover os frutos do Espírito;
- O servo de Deus é o instrumento que Deus usa para mostrar o caminho até Ele.

Conversar no grupo:
Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse
procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1.10
Onde você se encaixa nesse texto? Qual é a sua motivação de ser Cristão? Suas atitudes agradam mais á quem? A
você mesmo, aos homens ou a Deus? Compartilhe

Pergunta para autoexame:

"O senhor respondeu: ‘Muito bem, servo bom e fiel! Você foi fiel no pouco; eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria
do seu senhor! ’ Mateus 25.21

Na sua opinião Deus te julgaria um servo bom e fiel?

Quem me serve precisa seguir-me; e, onde estou, o meu servo também estará.
Aquele que me serve, meu Pai o honrará. João 12.26

