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 O que podemos entender por generosidade? O 
que é um homem generoso? Como efetivamente 
podemos ser generosos?
 A princípio pode parecer que somos generosos 
ao darmos tudo aquilo que achamos que será útil 
a alguém, ou aquilo que nos sobra, ou o que nos 
pedem e que não nos fará falta; ou ainda, que ser 
generoso é ser despojado. Mas, ao  doarmos aquilo 
que não nos fará falta, estaremos sendo generosos?
 A generosidade é uma virtude que tem suas raízes 
no altruísmo,  ou seja, onde a verdadeira intenção é 
ajudar alguém, mesmo que não saibamos quem 
seja. É um ato voltado à reta ação, `a doação sem 
espera do fruto, sem a espera de uma retribuição 
futura. É a ação pelo dever e não pelo medo, nem 
pelo constrangimento de parecer alguém avarento 
ante a opinião de outras pessoas. A generosidade 
implica necessariamente um ato de consciência, de 
intenção pura sem nada buscar em troca.
 A generosidade é irmã da compaixão e desafeta 
ao sentimento de pena e de piedade, pois a 
compaixão implica ação generosa, não ficando 
restrita à contemplação piedosa.
 Tendo como certo que a generosidade é um 
ato de amor ao próximo, de doação consciente, 
podemos concluir que aquele que ama e quer 
doar verdadeiramente pela compaixão, ou seja, 
objetivando um resultado bom para alguém, 
certamente não vai doar aquilo que tem de pior e 
sim o que tem de melhor; não faz como o hipócrita 
que doa somente o que não lhe serve mais e que, na 
maioria das vezes, se tratam de bens sem proveito 
algum, já demasiadamente desgastados para o uso, 
por exemplo a doação de roupas rasgadas que há 
muito mofam guardadas, pois isto está longe de 
ser um ato de generosidade, não passando muitas 
vezes de uma verdadeira faxina no guarda-roupas 
que já não comportava mais tantas coisas inúteis. 
 Na verdade o que vale mais no ato generoso é 
sua intenção, é a questão subjetiva e não objetiva. 
Engana-se também quem acha que para ser generoso 
tem de doar aquilo que necessariamente lhe fará 
falta. Pois, aos generosos nada falta, pois bebem da 
fonte do SER e não do TER. Portanto, pode-se doar o 
que se tem de melhor sem que aquilo lhe faça falta. 

Aí entra a inteligência aplicada à doação. Devemos 
doar o que de fato o outro precisa e não o que ele 
pede.
 Compreendamos que o que as pessoas pedem não 
é necessariamente o que precisam. Normalmente, 
sequer temos discernimento para saber o que de 
fato precisamos.  Seria correto um pai dar tudo o 
que um filho pede? Se assim procedesse estaria 
indo contra a formação e educação do próprio 
filho, ou ainda, podemos questionar  por que Deus 
simplesmente diante de tanta miséria humana não 
dá ao homem tudo o que ele pede?  Deus não é 
generoso?
 Claro que é, porém sabe que se der tudo o que o 
homem pede, não estará ajudando e sim tirando a 
oportunidade de seu crescimento.
 Ser generoso é praticar o amor.

FRASES DE CHICO XAVIER.
Não cobres tributos de gratidão.
No mínimo, a prece nos pacifica para que encontremos, 
por nós mesmos, a saída para a dificuldade que 
estejamos enfrentando.
Tudo é amor. Até o ódio, o qual julgas ser a antítese do 
amor, nada mais é senão o próprio amor que adoeceu 
gravemente.
Não exijas dos outros qualidades que ainda não 
possuis.
A árvore nascente aguarda-te a bondade e a tolerância 
para que te possa ofertar os próprios frutos em tempo 
certo.
Deus nos concede, a cada dia, uma página de vida 
nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela, 
corre por nossa conta.
Quem diz que a vida só traz desilusão, é porque nunca 
fez nada a não ser se iludir.
Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da 
gente.
Ambiente limpo não é o que mais se limpa e sim o que 
menos se suja.
O homem mais rico é o que tem menos necessidades.

GENEROSIDADE

Filho do operário João Cândido Xavier e 
da doméstica Maria João de Deus. Fran-
cisco de Paula Candido Xavier, nasceu em 
2 de abril de 1910, na cidade de Pedro 
Leopoldo, Minas Gerais, Brasil, faleceu em 
30 de julho de 2002 em Uberaba.
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 O aikido é uma arte marcial japonesa não competitiva, criada pelo 
mestre Morihei Ueshiba, na primeira metade do século XX. Para ele, o 
verdadeiro espírito das artes marciais encontra-se na busca da perfeição 
física e mental.

 Com o tempo, o praticante, independentemente de idade e sexo, 
descobre que por trás da suavidade dos movimentos do aikido, encontram-se  
técnicas vigorosas e dinâmicas. As imobilizações, torções e projeções 
compõem movimentos que aprimoram a concentração, a agilidade e o 
equilíbrio.

 Os benefícios da prática do aikido vão além da defesa pessoal e do 
condicionamento físico, estimulando o desenvolvimento de qualidades 
pessoais e profissionais e o respeito entre os indivíduos e a sociedade.

 Em meados da década de 20 ocorreu o episódio no qual ele saiu 
ileso de um combate com um oficial da marinha. Conta-se que o jovem 
desafiante lutava com uma espada, enquanto o mestre Ueshiba apenas 
esquivava-se dos golpes. Exausto, o agressor deu-se por vencido e 
abandonou o desafio.

 As  meditações de Ueshiba a respeito do que havia ocorrido,  
levaram-no a vislumbrar o desenvolvimento e aperfeiçoamento de uma 
arte marcial que aproximasse e unisse as pessoas. Segundo o mestre, 
uma atividade física e espiritual com a capacidade de integrar o homem à 
energia do universo.
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A BAlAnçA.
Uma pobre senhora, com visível ar de derrota estampado no rosto, entrou num 
armazém,  aproximou-se do proprietário, conhecido pelo seu jeito grosseiro 
e pediu-lhe fiado alguns mantimentos. Ela explicou que o seu marido estava 
muito doente e não podia trabalhar e que ela tinha sete filhos para alimentar.
O dono do armazém zombou dela e pediu que se retirasse do seu estabelecimento.
Pensando na necessidade da sua família ela implorou:
– Por favor, eu lhe darei o dinheiro assim que eu tiver. Ao que ele  res-
pondeu-lhe que ela não tinha crédito, nem conta na sua loja. 
Em pé, no balcão ao lado, um freguês que assistia `a conversa entre os dois,  
aproximou-se do dono do armazém e disse-lhe que ele deveria dar o que aquela 
mulher necessitava para a sua família por sua conta.
Então, o comerciante falou meio relutante para a pobre mulher:
– Você tem uma lista de mantimentos?
– Sim, respondeu ela.
– Muito bem, coloque a sua lista na balança e o quanto ela pesar, eu lhe darei em mantimentos!
A pobre mulher hesitou por uns instantes e com a cabeça curvada, retirou da bolsa um pedaço de papel, escreveu 
alguma coisa e o depositou suavemente na balança.
Os três ficaram admirados, quando o prato da balança com o papel desceu e permaneceu embaixo.
Completamente pasmo com o marcador da balança, o comerciante virou-se lentamente para o seu freguês e comen-
tou contrariado:
– Eu não posso acreditar!
O freguês sorriu e o homem começou a colocar os mantimentos no outro prato da balança. Como a escala da balança 
não equilibrava, ele continuou colocando mais e mais mantimentos até não caber mais nada.
O comerciante ficou parado ali por uns instantes olhando para a balança, tentando entender o que havia acontecido.
Finalmente, ele pegou o pedaço de papel da balança e ficou espantado, pois, não era uma lista de compras e sim uma 
oração que dizia:
“Meu Senhor, o senhor conhece as minhas necessidades e eu estou deixando isto em suas mãos”.
O homem deu as mercadorias para a pobre mulher no mais completo silêncio, que agradeceu e deixou o armazém.
O freguês pagou a conta e disse:
– Valeu cada centavo!
Só mais tarde, o comerciante pôde reparar que a balança havia quebrado.
Entretanto, só Deus sabe o quanto pesa uma oração.            Chico Xavier.


