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Quebra-gelo (5 min)
Cada participante deverá compartilhar uma palavra que defina generosidade. 
Ao final, refletirão sobre a seguinte pergunta: “Você é uma pessoa generosa?”

Tempo de Orar (5 min)
Orar pelo encontro, pelas pessoas presentes e pelo compartilhamento da 
Palavra.

Tempo de Cantar
Utilize o hino de sua preferência.

Leitura Bíblica
Provérbios 11:24-28

Tempo de Compartilhar a Palavra 
 Um lugar popular para se visitar em Israel é o Mar Morto. Ele tem esse 
nome porque nada pode viver em uma água tão salgada. Isso acontece porque 
o rio Jordão despeja suas águas no Mar Morto, mas o Mar não tem nenhuma 
saída de água. O resultado é que a água sai dele apenas por evaporação, 
deixando um depósito de sal, e assim a água fica salgada demais para 
sustentar a vida. Alguém disse que ele morreu de mesquinharia: recebe água, 
mas não compartilha água, tem entrada, mas não tem saída.
 O sábio de Provérbios aplicou esse mesmo princípio a nós. Uma 
tradução de provérbios 11:25 é: “A alma generosa prosperará, e quem dá a 
beber será saciado.” Aparentemente não faz sentido. Como é possível alguém 
ficar saciado dando água a outro? 
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ACUMULADORES DE ÁGUA



 Nosso instinto é guardar o que temos para nós, acumulando o 
suficiente para não passar necessidade, pensando que a generosidade é só 
para quem tem sobrando. Isso se aplica não apenas aos bens, mas ao tempo, 
energia e até ao amor. O paradoxo é a lição do Mar Morto. 
Os acumuladores são, no final das contas, perdedores.
 Generosidade e altruísmo produzem uma vida abundante de alegria e 
rica recompensa. Certamente isso desafia nossa própria inclinação de pensar 
em nossas necessidades em primeiro lugar. Será que esconderemos dos 
nossos olhos as oportunidades da generosidade em todos os seus aspectos?

Reflexão
1. O que torna uma pessoa genuinamente generosa?
2. O que impede uma pessoa de ser generosa?
3. Que medidas você precisa tomar para não se tornar um acumulador?

Orando uns pelos outros (10 min)
Em trios, compartilhar as necessidades de oração e interceder uns pelos outros.

Tempo de Multiplicar (5 min) 
Orar pelas pessoas do seu Cartão Alvo de Oração.

Tempo da Igreja (5 min)
Acompanhe na próxima página nossa agenda. Você também encontra em nossas 
redes sociais e nosso site.
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