1º Trimestre de 2019: Igreja, a unidade do corpo de Cristo

LIÇÃO 03

A IGREJA QUE ACOLHE

#conectou?

A importância da caridade

A palavra caridade tem muitos sentidos e significados, mas
poderíamos dizer o que significado mais importante é o de
amar o próximo, desejar o bem aquele que necessita.
A caridade, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não
está ligada somente a classe financeira, onde o que possui mais
ajuda o que possui menos, ela está ligada ao desejo de fazer o
bem ao próximo.
Também é caridade amar o próximo, a ponto de dividir o
pouco que se possui, seja material ou não.
Muitas pessoas não esperam ser abençoados materialmente, mas desejam uma palavra que venha aplacar seu sofrimento: um abraço, um afago, atenção, muitos esperam apenas se
sentir importantes para alguém e, se nós temos capacidade de
oferecer a qualquer pessoa uma dessas ações, temos plenas
condições de vivenciarmos a caridade.
E o mais importante da caridade, é poder fazê-lo sem esperar recompensa, ou gratidão, ou até mesmo uma gratificação.
Isso significa que devemos ser caridosos por amor, pelo fato da

satisfação de ser útil para alguém, saber que melhoramos o dia
de um pessoa, isso faz da caridade um ato puro e totalmente
agradável a Deus.
Estudos comprovam que a caridade também faz bem à saúde de quem pratica:
Uma pesquisa feita pelo Neurocientista Jorge Moll Neto demonstrou que pessoas que doam algo para o próximo têm a
atividade cerebral estimulada no mesmo local responsável pela
satisfação ao se alimentar.
O estudo conclui que a sensação de afeto e prazer foram
fundamentais para a perpetuação da civilização humana.
A caridade é comprovadamente uma forma de manter o
cérebro saudável, e combatente natural contra doenças como
estresse e depressão.
“Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de
Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua,
mas por obra e em verdade”, 1Jo 3.17-18.
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