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Estudo Bíblico para Adolescentes e Jovens  N° 23 
 

A Generosidade 
 
 
Atividade Nº 1  
 
Completar: 

 

a. Provérbios 11:24 
“Algumas pessoas ____________________ com 

____________________ e ficam cada vez mais 

_____________; outras são __________________ demais 

e _______________ ficando cada vez mais 

_________________.” 
 

b. Lucas 6:38 
“________________ aos __________________, e 

_________________ dará a _____________. Ele será 

_______________, e as __________________ que ele 

lhes ______________ serão tantas, que vocês não 

poderão _________________ nas suas _________. A 

mesma _________________ que vocês usarem para 

________________ os outros ____________ usará para 

____________ vocês.” 

 

c. Mateus 5:45 
“para que ___________________ se tornem ________________ do ______________ de vocês, 

que está no céu. Porque ____________ faz com que o sol _________________ sobre os 

______________ e sobre os ________________ e dá __________________ tanto para os que 

fazem o ___________ como para os que fazem o _______________.” 

 
 

 
 
 
Atividade N° 2 
 
Completar: 

 

a. Provérbios 11:25 
“Quem é _____________________ progride na ________________; quem _______________ será 

_______________________.” 

Todo mundo já ouviu aquela frase: “tal pai, tal filho”. Nós, como filho adotados na 

família de Deus, devemos estar nos tornando mais e mais parecidos com o nosso 

Pai celestial. Uma área em qual nós devemos refletir a natureza de Deus é na 

generosidade. Nosso Deus é generoso, e a prática da generosidade nos ajuda a 

ficar livres do materialismo e egoismo deste mundo. 



  

b. Mateus 5:42 
“Se alguém lhe __________________ alguma coisa, _______________; e, se alguém lhe pedir 

_______________, ________________.” 

 
 

 
 

 

 

Atividade N° 3: A Família 
 
Completar: 

 

a. 1 Timóteo 5:4 
“Mas, se alguma ______________ tem ______________ ou netos, são eles que _______________ 

primeiro ____________________ a cumprir os seus _________________ religiosos, 

_____________ da sua própria __________________. Assim eles ____________________ o que 

_________________dos seus ______________ e avós, pois _____________ gosta disso.” 

 

 

 

Atividade N° 4: Os Necessitados 
 
Completar: 

 

a. Provérbios 19:17 
“Ser __________________ com os ___________________ é ___________________ ao 

__________________, e ele nos _______________ o bem que __________________.” 

 

b. Provérbios 22:9 
 

“Quem é ____________________ será ______________________ porque __________________ a 

sua ____________________ com os ___________________.” 

 

 

 
Atividade N° 5: A Obra de Deus 
 

a.  Mateus 10:42 
“ —Eu ____________________ a vocês que isto é ________________: quem, apenas por ser meu 

________________, der ainda que seja um _____________ de ______________ fria ao menor dos 

meus ________________, certamente ___________________ a sua _______________________.” 

 

b. Gálatas 6:6  
“A __________________ que está _____________________ o ______________________ de 

Cristo deve __________________ t4odas as suas __________________ boas com quem a estiver 

______________________.” 

O Senhor Jesus ensinou que nós devemos ser generosos. Na Bíblia nós vemos três 

áreas onde devemos praticar a generosidade: na família, com os necessitados e na 

obra de Deus. 


