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Generosidade em um tempo de 
crise 

 

Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino 
que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos 
os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não 
tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu 
corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. 
 
O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. 
Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. 
O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, 
tudo espera, tudo suporta. 
 
1 Coríntios 13:1–7 

 

Reflexão 

Não é óbvio em que consiste a generosidade nesse período de enfrentamento da pandemia de 
Covid-19, visto que os nossos hábitos diários foram comprometidos. O dicionário define 
generosidade como a qualidade ou virtude de quem compartilha liberalmente, chegando a dar mais 
do que seria esperado. Biblicamente, no entanto, a generosidade é uma maneira de ser que está 
enraizada no amor “ágape”. Esse amor bíblico é descrito no texto bíblico acima. O amor “ágape" é 
direcionado a outras pessoas e é uma característica central do caráter de Deus. 

Existem vários passos práticos que podemos tomar a fim de nos tornarmos mais generosos. Em 
primeiro lugar, devemos estar fundamentados em nosso relacionamento com Deus — “Deus é amor. 
Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele”. (1 João 4:16).  

Tornamo-nos mais parecidos com o nosso Deus de amor à medida que passamos mais tempo nos 
aproximando dele. Em segundo lugar, podemos passar um tempo orando, pedindo para que Deus 
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nos dê ideias e inspiração, caso precisemos — Deus é 
criativo! Em terceiro lugar, precisamos ter a coragem de 
agir. 

Esse tipo de generosidade é desesperadamente necessário 
em tempos de crise, especialmente em nossa situação 
atual, quando muitas pessoas ao redor do mundo estão 
isoladas e se sentem vulneráveis ou ansiosas. Nós mesmos 
podemos estar com medo, mas é importante rejeitar as 
ações prejudiciais que o medo pode nos levar a tomar e, em 
vez disso, ver as oportunidades que temos para 
empreender ações positivas em resposta ao medo que nos 
cerca. 

Em uma apresentação pública recente, o arcebispo da 
Cantuária, Justin Welby, refletiu sobre a tentação de se 
retirar para dentro no momento da crise. Ele disse que 
focar em nós mesmos “apenas evidenciaria os limites dos 
nossos próprios recursos, causando ainda mais insegurança e egoísmo”, e que, “para consolar os 
outros, precisamos encontrar o nosso próprio consolo em Deus”. 

Essa generosidade voltada aos outros pode assumir uma variedade de formas em um tempo de 
quarentena — compartilhando os nossos recursos com outras pessoas, demonstrando preocupação 
ou orando pelas pessoas e incentivando-as. Existem também muitos outros exemplos destacados 
pela mídia todos os dias, incluindo a demonstração pública de incentivo aos profissionais de saúde e 
em outras funções críticas no momento. Qualquer que seja a ação escolhida, a nossa generosidade 
deve estar fundamentada no amor que recebemos de Deus.  

 

Perguntas para reflexão 

● Como a explicação do significado do amor “ágape”, no texto bíblico inicial, o/a 
desafia? 

● De que maneira você pode nutrir o espírito de generosidade dentro de você? 

● O que você acha da citação acima, feita por Justin Welby? 

● Em que consiste a generosidade na sua situação atual? 
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Oração 

Senhor Deus, neste momento de crise, ajuda-nos a ser pessoas generosas. Dá-nos forças para 
resplandecer a tua luz onde há trevas, em vez de ceder ao medo. Que possamos amar as nossas irmãs 
e os nossos irmãos com o amor que recebemos de ti. 

 


