


Agora, irmãos, 
queremos que vocês 

tomem conhecimento 
da graça que Deus 

concedeu às igrejas 
da Macedônia.   

2Co 8.1 



No meio da mais 
severa tribulação, a 
grande alegria e a 
extrema pobreza 

deles transbordaram 
em rica generosidade.  
2Co 8.2 



Pois dou testemunho 
de que eles deram 

tudo quanto podiam, 
e até além do que 

podiam. Por iniciativa 
própria 

2Co 8.3 



eles nos suplicaram 
insistentemente o 

privilégio de 
participar da 

assistência aos 
santos.   

2Co 8.4 



1º Aspecto: Quem ama, se 
alegra na alegria do outro   



eles nos suplicaram 
insistentemente o 

privilégio de 
participar da 

assistência aos 
santos.  

2Co 8.4 



Invoco a Deus 
como testemunha 
de que foi a fim de 
poupá-los que não 
voltei a Corinto.   

2 Co 1.23 



Não que tenhamos 
domínio sobre a sua fé, 
mas cooperamos com 

vocês para que tenham 
alegria, pois é pela fé 

que vocês permanecem 
firmes.  

2Co 1.24 



De modo que 
resolvi não lhes 

fazer outra visita 
que causasse 

tristeza.   
2 Co 2.1 



Pois, se os 
entristeço, quem 

me alegrará senão 
vocês, a quem 

tenho entristecido?    

2 Co 2.2 



Escrevi como escrevi para 
que, quando eu for, não 

seja entristecido por 
aqueles que deveriam 

alegrar-me. Estava 
confiante em que todos 

vocês compartilhariam da 
minha alegria. 

2Co 2.3 



Pois eu lhes escrevi com 
grande aflição e angústia 
de coração, e com muitas 

lágrimas: não para 
entristecê-los, mas para 
que soubessem como e 

profundo o meu amor por 
vocês. 

2 Co 2.4 



Nosso desejo não é 
que outros sejam 

aliviados enquanto 
vocês são 

sobrecarregados, mas 
que haja igualdade. 

2Co 8.13 



No presente momento, a 
fartura de vocês suprirá a 
necessidade deles, para 

que, por sua vez, a 
fartura deles supra a 

necessidade de vocês. 
Então haverá igualdade, 

2Co 8.14 



2º Aspecto: Quem ama deve 
focar a recompensa 



Em tudo o que fiz, mostrei-
lhes que mediante trabalho 

árduo devemos ajudar os 
fracos, lembrando as 

palavras do próprio Senhor 
Jesus, que disse: Há maior 
felicidade em dar do que 

em receber. 
At 20.35 



Lembrem-se: aquele 
que semeia pouco, 

também colherá pouco, 
e aquele que semeia 
com fartura, também 
colherá fartamente.  

2Co 9.6 



Cada um dê conforme 
determinou em seu 

coração, não com pesar 
ou por obrigação, pois 

Deus ama quem dá 
com alegria. 

2Co 9.7 



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. 

2Co 9.8 



3º Aspecto: Quem ama gosta 
de ser instrumento de Deus 



eles nos suplicaram 
insistentemente o 

privilégio de 
participar da 

assistência aos 
santos. 

2 Co 8.4 



Portanto, apelo para os 
presbíteros que há entre 

vocês, e o faço na qualidade 
de presbítero como eles e 

testemunha dos sofrimentos 
de Cristo, como alguém que 

participará da glória a ser 
revelada: 

1Pe 5.1 



Pastoreiem o rebanho de 
Deus que está aos seus 

cuidados. Olhem por ele, 
não por obrigação, mas de 
livre vontade, como Deus 
quer. Não façam isso por 

ganância, mas com o desejo 
de servir.  

1Pe 5.2 



Não tenho alegria 
maior do que ouvir 

que meus filhos 
estão andando na 

verdade.  
3 Jo 4 



4º Aspecto:  
Quem ama sofre 



No meio da mais 
severa tribulação, a 
grande alegria e a 
extrema pobreza 

deles transbordaram 
em rica generosidade.  

2 Co 8.2 



Pois dou 
testemunho de que 

eles deram tudo 
quanto podiam, e 
até além do que 

podiam...  
2 Co 8.3 



Lembrem-se dos 
primeiros dias, depois 

que vocês foram 
iluminados, quando 

suportaram muita luta 
e muito sofrimento  

Hb 12.32 



Algumas vezes vocês 
foram expostos a 

insultos e tribulações; 
em outras ocasiões 

fizeram-se solidários 
com os que assim foram 

tratados  
Hb 12.33 



Vocês se compadeceram 
dos que estavam na prisão 
e aceitaram alegremente 
o confisco dos próprios 
bens, pois sabiam que 

possuíam bens superiores 
e permanentes.   

Hb 12.34 



Por isso, não abram 
mão da confiança 
que vocês têm; ela 

será ricamente 
recompensada.   

Hb 12.35 



5º Aspecto: Quem ama anseia 
pela graça 



Agora, irmãos, 
queremos que vocês 

tomem conhecimento 
da graça que Deus 
concedeu às igrejas 

da Macedônia.  
2 Co 8.1 



No meio da mais 
severa tribulação, a 
grande alegria e a 
extrema pobreza 

deles transbordaram 
em rica generosidade. 
2 Co 8.2 



Se alguém fala, faça-o como 
quem transmite a palavra de 

Deus. Se alguém serve, faça-o 
com a força que Deus provê, de 

forma que em todas as coisas 
Deus seja glorificado mediante 

Jesus Cristo, a quem sejam a 
glória e o poder para todo o 

sempre. Amém. 

1Pe 4.11 



Mas, pela graça de Deus, 
sou o que sou, e sua graça 

para comigo não foi em 
vão; antes, trabalhei mais 

do que todos eles; 
contudo, não eu, mas a 
graça de Deus comigo. 

1Co 15.10 


