A Amabi lidade se

Multiplica
Toda vez que você
faz uma amabilidade
para alguém, esse
gesto pode ter um
grande impacto
não só na vida
da pessoa, mas
também na vida de
outras com quem
ela tem contato.

É como uma reação em cadeia.

Uma pequena amabilidade
pode parecer que não
é grande coisa. Você
pode dizer que a única
coisa que fez foi dar
uma mão, um abraço,
fazer uma oração, um
elogio. Mas se pensar
bem, talvez esse pequeno
gesto de amabilidade
seja exatamente o que a
pessoa está precisando
para a fazer sorrir ou para
a animar.

Isso é exatamente o que
eu estava precisando!

A amabilidade
frequentemente se
multiplica. Mesmo que só
tenha deixado essa pessoa
mais feliz, outros vão
reparar na felicidade dela.
Oi, Suzana!
Está um dia lindo,
não está?

E o que é ainda mais frequente, é que quando alguém é
o recipiente de uma amabilidade, essa pessoa sente-se
compelida a dar continuidade a isso, e dar um passo
para ajudar outra pessoa.
Posso
ajudá-la?

Muito
obrigada!

A Bíblia diz que, de alguma forma, o que você faz volta para
você. “Deem e lhes será dado. … Pois à medida que usarem
também será usada para medir vocês” (Lucas 6:38 NVI).
Talvez não receba exatamente a mesma amabilidade que deu,
mas voltará para você na mesma medida.
Adoro como
a Amélia é
sempre tão
animadora!

Brian, você quer
que te ajude com
a álgebra?

Muito obrigada!
E em retribuição vou
ajudá-la a limpar o salão
comunitário.

Você nunca sabe o que os outros estão passando. Talvez a
vida não seja tão horrível, mas podem sentir-se solitários,
chateados, doentes ou estar passando alguma dificuldade.

Tem tantas pessoas
precisando de
encorajamento e
amabilidade. E nós podemos
ser um exemplo do amor e
desvelo de Jesus quando
somos um “anjo” na vida de
alguém. Em Lucas 6:31 Ele
diz: “Como vocês querem
que os outros lhes façam,
façam também vocês a
eles” (NVI).
“Sejam uns para com
os outros amáveis …”
(Efésios 4:32 OL).
E lembre-se que a
amabilidade que mostrar
se multiplicará e também
voltará para você.
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