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Todo crente precisa saber com clareza a sua posição 
elevada neste mundo caído. Somos santos atraves-
sando o deserto da imoralidade e do pecado, pois a 
Bíblia afirma que este mundo jaz no maligno (1Jo 5.19). 
Andar em santidade não é uma recomendação, e sim 
uma ordem de Deus aos seus filhos: “Assim como é san-
to aquele que os chamou, sejam santos vocês também em 
tudo o que fizerem, pois está escrito: Sejam santos, porque 
eu sou santo.” (1Pe 1.15-16).

Precisamos nos parecer com Ló, que foi uma referência 
de integridade em seu tempo. Mesmo vivendo no 
meio da libertinagem reinante em sua cidade, ele 
deu bom testemunho e não deixou se amoldar às 
paixões do mundo daqueles dias. O apóstolo Pedro 
nos lembra que Deus condenou e destruiu as cidades 
de Sodoma e Gomorra, mas livrou Ló, que era homem 
justo e que se afligia muito com a imoralidade dos 
seus contemporâneos. Pedro diz que o justo Ló se 
atormentava em sua alma por causa das maldades e 
dos pecados que via e ouvia (2Pe 7-8).

Não podemos nos conformar com este mundo. 
Fomos chamados para viver em santidade, assim como 
o justo Ló viveu em seu tempo mesmo em meio a tanta 
perversidade. O Senhor Jesus afirmou que somos a luz 
deste mundo e o sal desta terra. Temos que santificar a 
nossa vida mais e mais todos os dias, na mesma medida 
em que o mundo se suja mais a cada dia: “Quem é injusto, 
faça injustiça ainda; quem é sujo suje-se ainda; quem é 
justo faça justiça ainda; e quem é santo seja santificado 
ainda.” (Ap 22.11)

Todo crente precisa estar pronto para enfrentar o 
diabo e fugir do pecado. Não podemos nunca inver-
ter esta ordem. Deus não mandou o crente enfrentar 
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o pecado, mas correr dele, da mesma forma que não 
nos mandou correr do diabo, mas resisti-lo, enfrentá-
-lo. Caímos todas as vezes que pensamos que podemos 
lidar com pequenas concessões. Não dê brecha para 
o pecado, não flerte com o pecado, fuja urgentemen-
te do pecado e de toda aparência do mal, mas resista 
sempre ao diabo e ele fugirá. “Sujeitai-vos, portanto, a 
Deus; mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós.” (Tg 4.7)

A história de Ló é de fato impactante, pois ele foi 
reconhecido como homem justo, servo de Deus 
inconformado com o pecado reinante em seu tempo, 
na sociedade em que vivia. Enquanto estivermos neste 
mundo, precisamos nos manifestar contra as injustiças, 
contra os abusos, contra as inversões de valores, contra 
as ideologias diabólicas que estão sendo disseminadas 
abertamente nos diversos veículos e meios de 
comunicação e de ensino.

Que sejamos reconhecidos também como justos 
nos lugares em que estivermos: dentro de casa, nas 
ruas, no trabalho, na escola, nas viagens, na igreja... 
Busquemos força no Senhor Jesus Cristo, para vencer-
mos as batalhas de cada dia, pois Ele prometeu que 
estaria conosco todos os dias até o fim. 

Que a santa e doce presença do Salvador nos cons-
tranja todos os dias a fugir do pecado, alertar os 
nossos irmãos do pecado, condenar o pecado, mas 
amar e evangelizar os pecadores ao nosso redor.

PR. ELOÍZIO COELHO
Pastor Auxiliar
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SEJA ADORADOR: VIVA 
COM GENEROSIDADE

Uma das facetas da adoração que anda um pouco esque-
cida é a generosidade. A palavra grega para comunhão é 
koinonia. É uma palavra rica. Ela é traduzida por comunhão, 
comunidade, participação e, também, generosidade. Sem 
generosidade não há comunidade. O Eterno deseja que 
sejamos generosos com nosso tempo, energia, dinheiro e 
recursos em todas as diferentes áreas da vida. Há sete be-
nefícios maravilhosos quando pessoas e igrejas vivem em 
generosidade:

A GENEROSIDADE CRIA COMUNIDADE. Onde eu 
empregar meu tempo, meu dinheiro, esforços e energia, 
onde eu investir minha vida, este será meu ponto de 
atração. “Onde estiver seu tesouro, ali estará seu coração.” 
(Lucas 12.34). Se o coração estiver na casa, no trabalho 
ou no lazer, é lá que você se dedicará ao máximo. O 
coração é atraído pelo objeto da minha generosidade. 
Toda vez que eu der algo para Deus, meu coração vai 
se aproximar d’Ele. Toda vez que eu doar algo ao meu 
próximo, meu coração se aproximará dele. O ato de 
contribuir e a generosidade criam comunidade.

A GENEROSIDADE DERROTA O MATERIALISMO. Vive-
mos numa cultura materialista. O antídoto para o mate-
rialismo – e só há um – é a generosidade. Toda vez que 
você for generoso terá uma vitória espiritual em seu co-
ração e quebrará a cadeia do materialismo em sua vida. 
Ele lida com ter, ter e ter, e esse é um dos motivos pelos 
quais os filhos precisam observar os pais contribuindo.

A GENEROSIDADE FORTALECE MINHA FÉ. Aquilo que 
você semear, vai colher. Se criticar as pessoas o tempo 
todo, se for exigente demais, se ficar concentrado em 
detalhes sem importância, os outros serão críticos com 
você também. Se fizer fofoca, se for invejoso e ciumento… 
você receberá de volta. Se você repartir, receberá de 
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volta em grau maior. Muitas pessoas, mesmo crentes, 
quando o assunto é dinheiro, agem como ateus. Deus 
está procurando adoradores. Quando Deus encontra um 
canal assim, Ele diz: “Se você aprender a ser generoso, vou 
abençoá-lo mais do que pode imaginar”.

A GENEROSIDADE É UM INVESTIMENTO PARA A ETER-
NIDADE. Não há maior investimento do que o Reino de 
Deus. Deus paga bons dividendos. Quando você investe 
tempo, energia e recursos para abençoar sua igreja e ou-
tras pessoas, você investe para a eternidade.

A GENEROSIDADE ME RECOMPENSA COM BÊNÇÃOS. 
Deus abençoa aqueles que são generosos. Em Deutero-
nômio 15.10, Deus diz que vai abençoar você em tudo o 
que fizer, em tudo o que puser as mãos. Se você quiser 
que isso aconteça em sua vida, torne-se um doador. Algu-
mas pessoas conseguem confiar em Deus para sua salva-
ção eterna, mas não conseguem confiar suas finanças a 
Ele. Como resultado, perdem muitas bênçãos.

A GENEROSIDADE PRODUZ FELICIDADE. Quando você 
se tornar uma pessoa generosa, a vida vai se transformar 
numa aventura porque você vai ver Deus trabalhar por 
meio de você muitas e muitas vezes. Os que retêm não 
são felizes. Ficam morrendo de medo de perder o que 
conquistaram. São inseguros e ansiosos. A pessoa mais 
feliz é a mais generosa. Seja generoso. Doe seu tempo, 
recursos, dinheiro, energia, contatos ou seja lá o que for. A 
generosidade cria milagres. Deus vai usar você, sua célula 
e toda nossa comunidade.

A GENEROSIDADE ME TORNA MAIS SEMELHANTE A 
DEUS. Deus é doador, generoso. Cada um de nós não te-
ria nada na vida se não fosse pela generosidade do Eterno. 
Você pode doar sem amor, mas não pode amar sem doar. 
Veja: a palavra “crer” é usada 270 vezes na Bíblia; “orar”, 371 
vezes; Deus deseja que oremos. A palavra “amor” é usada 
714 vezes na Bíblia. Deus quer que amemos. Mas a palavra 
“dar” é usada 2.162 vezes. É porque Deus quer que apren-
damos a ser generosos. Quando doamos, o mais impor-
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tante não é a quantia, mas a atitude do doador. Contudo, 
glorificaremos a Deus por meio de nossas dádivas genero-
sas e não de esmolas avarentas.

Quais são as atitudes corretas para contribuir e ser 
generoso?

– DOE CONSCIENTEMENTE. Jesus quer que nossa oferta 
seja significativa e importante. Não dê impulsivamente. 
Pense, ore e planeje a respeito. Tudo o que é importante 
em nossa vida deve ser planejado.

– DOE ENTUSIASTICAMENTE. Não contribua por culpa, 
porque tem que dar ou pensando que se não der vai ser 
atingido por um raio. Contribua porque Deus vai trabalhar 
em seu coração. Quanto mais você doa, mais entusiasmo 
vai sentir, sem sombra de dúvida.

– DOE VOLUNTARIAMENTE. Não dê sob pressão, assim, 
Deus não vai abençoar. Deus vai falar ao seu coração. Toda 
vez que você for desafiado por Deus, é melhor você dar, 
porque somente Ele sabe o que vai fazer em seu coração 
e por meio de sua dádiva e de sua vida.

E, finalmente, Deus ama a pessoa que dá com alegria. 
Inúmeras vezes, doar com alegria é um desafio. Doe com 
alegria, com satisfação. “Deus ama quem doa com alegria”.

(Baseado num texto de Rick Warren)


