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Generosidade: 
amor multiplicado

Chega a época de Natal e são muitas as iniciativas de solida-
riedade que motivam o bem. Brinquedos, roupas, comida. Todo 
mundo ajuda um pouco, não é mesmo? E se este exercício de 
compartilhar, de doar, não necessariamente coisas materiais, se 
tornasse uma prática em outros meses do ano? Muitas entidades e 
pessoas anônimas dedicam-se a isso permanentemente e podem 
servir de inspiração.

Pelo menos é o que busca o Caderno de Natal que aqui inicia. 
Valorizar ações de amor em qualquer período do ano, de quem 
o faz por pura bondade. Generosidade. 

Há quem diga que a generosidade é o maior sentimento 
que existe, porque nela moram a gratidão, o amor, o respeito, a 
alegria e a esperança. O sentimento anda de mãos dadas com a 
gentileza, e a chave de tudo é a doação. Mas não é só de dinheiro, 
roupas e utensílios que estamos falando. Talvez a mais bela doa-
ção que possa existir é a do tempo. A filósofa Dulce Critelli disse 
que a generosidade não se ensina, é algo que provoca, convoca 
os outros por meio do exemplo que alguém dá com sua própria 
conduta, e não de palavras que profira.

Pois que as histórias a seguir possam inspirar por meio do 
exemplo. Que motivem a reflexão e, principalmente, a multipli-
cação. Que todos saibam que fazer o bem no Natal é maravilhoso, 
mas ser uma espécie de Papai Noel o ano inteiro é ainda melhor. 
Sem ter data comemorativa ou razão especial, apenas pela von-
tade de ajudar e multiplicar amor.

Boa leitura!
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