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Imite a perseverança de Jeová
“Pela sua perseverança, vocês preservarão a sua vida.” — Lucas capítulo 21 versículo 19.

Cântico 114 Seja paciente
Quadro
O que vamos ver

Todos nós temos algum tipo de problema. Agora não conseguimos resolver a maioria deles. Então temos que suportá-los com perseverança. Mas isso não acontece só com a gente. Jeová também está suportando muitos problemas. Neste estudo, vamos ver nove deles. Também vamos ver como a perseverança de Jeová tem dado bons resultados e o que podemos aprender do exemplo dele. [Fim do Quadro]

Pergunta 1 a 2. Como as palavras de Jeová em Isaías capítulo 65 versículos 16, 17 nos incentivam a perseverar?
1 “Não desista!” Esse foi o tema do congresso regional de 2017. Nesse programa, aprendemos como podemos perseverar apesar de nossos problemas. Desde então, quatro anos se passaram. E aqui estamos nós, continuando a perseverar neste sistema de coisas.
2 Pense nos problemas que você teve que enfrentar recentemente. Perdeu algum parente ou amigo muito querido? Você está com alguma doença fatal? Será que está lidando com os desafios da idade avançada? Foi alvo de algum tipo de violência, perseguição ou desastre natural? Está sofrendo com as consequências de alguma doença, como a covid-19? Não vemos a hora de todos esses problemas virarem coisa do passado. Estamos ansiosos pelo dia em que não nos lembraremos mais dessas coisas! — Leia Isaías capítulo 65 versículos 16, 17.
[Leitura do texto de] Isaías capítulo 65 versículos 16, 17: De modo que todo aquele na terra que procurar uma bênção para si mesmo Será abençoado pelo Deus da verdade, E todo aquele na terra que fizer um juramento Jurará pelo Deus da verdade. Pois as aflições anteriores serão esquecidas, Ficarão escondidas dos meus olhos. Pois vejam! Crio novos céus e uma nova terra; E as coisas anteriores não serão lembradas, Nem voltarão ao coração. [Fim da leitura.]
Pergunta 3. O que devemos fazer agora, e por quê?
3 A vida neste sistema é difícil, e no futuro vamos enfrentar desafios ainda maiores. (Mateus capítulo 24 versículo 21) Fica claro que precisamos continuar a fortalecer a nossa perseverança. Por quê? Porque Jesus disse: “Pela sua perseverança, vocês preservarão a sua vida.” (Lucas capítulo 21 versículo 19) Pensar em como outros estão sendo bem-sucedidos ao suportar provações iguais às nossas pode nos ajudar a perseverar.
Pergunta 4. Por que podemos dizer que Jeová é o melhor exemplo de perseverança?
4 Quem é o melhor exemplo de perseverança? Jeová Deus. Isso deixa você surpreso? Pare e pense um pouco. Este mundo é controlado pelo Diabo e está cheio de problemas. Jeová tem o poder para acabar com todos esses problemas num piscar de olhos. Mas ele está aguardando o dia certo para fazer isso. (Romanos capítulo 9 versículo 22) Enquanto esse dia não chega, o que ele faz? Continua perseverando. Vamos ver nove problemas que Jeová suporta com perseverança.
O que Jeová está suportando com perseverança?
Pergunta 5. Desde o Éden, como o nome de Deus está sendo manchado? Como isso faz você se sentir?
5 Seu nome ser manchado. Jeová ama seu nome e quer que todos o respeitem. (Isaías capítulo 42 versículo 8) Mas faz uns 6 mil anos que seu bom nome está sendo manchado. (Salmo 74 versículos 10, 18, 23) Isso começou no jardim do Éden quando o Diabo (que significa “caluniador”) acusou Deus de não querer dar a Adão e Eva algo que eles precisavam para ser felizes. (Gênesis capítulo 3 versículo 1 a 5) Desde então, Jeová está sendo acusado de não dar aos humanos o que eles realmente precisam. Jesus ficou preocupado ao ver o bom nome de seu Pai sendo manchado dessa forma. Por isso, ele ensinou seus discípulos a orar: “Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome.” — Mateus capítulo 6 versículo 9.
Pergunta 6. Por que Jeová está deixando passar bastante tempo antes de resolver a questão da soberania?
6 Sua soberania ser questionada. Jeová tem todo o direito de governar os céus e a Terra, e só ele sabe o melhor modo de governar. (Apocalipse capítulo 4 versículo 11) Mas o Diabo tentou enganar anjos e humanos para fazê-los pensar que Deus não tem esse direito. A questão da soberania, ou seja, do direito de Deus governar, não poderia ser resolvida da noite para o dia. Seria necessário dar um bom tempo para que os humanos percebessem que jamais seriam bem-sucedidos governando a si mesmos, sem ouvir o seu Criador. (Jeremias capítulo 10 versículo 23) Deus foi muito sábio em dar esse tempo para os humanos. Por causa de sua paciência, essa questão vai ser resolvida de uma vez para sempre. Não vai restar nenhuma dúvida de que Deus tem o direito de governar e de que ele sabe o melhor modo de fazer isso. Todos também vão saber que só o Reino de Deus vai trazer verdadeira paz e segurança para a Terra.
Pergunta 7. Quem se rebelou contra Jeová, e o que ele vai fazer a respeito disso?
7 Alguns de seus filhos se rebelar. Jeová criou os anjos e os humanos perfeitos. Mas daí um de seus filhos angélicos se rebelou e se tornou Satanás, que significa “opositor”. Satanás, então, influenciou os humanos perfeitos Adão e Eva a ficar contra Deus. Outros anjos e humanos também se juntaram a essa rebelião. (Judas versículo 6) Mais tarde até mesmo membros da nação de Israel, o povo escolhido de Deus, rejeitaram Jeová e foram adorar deuses falsos. (Isaías capítulo 63 versículos 8, 10) Não foi à toa que Jeová se sentiu traído. Mesmo assim, Jeová está suportando toda essa situação com perseverança até o dia em que vai destruir todos os rebeldes. Isso vai trazer grande alívio para todos os leais que, junto com Jeová, estão suportando a maldade deste sistema de coisas.
Pergunta 8 a 9. Quais são algumas mentiras do Diabo, e como devemos reagir a elas?
8 As mentiras constantes do Diabo. Satanás acusou Jó e todos os outros servos leais de Jeová de servirem a Deus só por interesse. (Jó capítulo 1 versículo 8 a 11; capítulo 2 versículo 3 a 5) Até hoje Satanás não desistiu de acusar os humanos de servir a Deus por motivos egoístas. (Apocalipse capítulo 12 versículo 10) Nós podemos fazer a nossa parte para provar que ele é um mentiroso. Fazemos isso por suportar as dificuldades com perseverança, nos mantendo leais a Jeová e mostrando todo o nosso amor por ele. Se imitarmos o exemplo de perseverança de Jó, nós também seremos abençoados. — Tiago capítulo 5 versículo 11.
9 Satanás usa líderes da religião falsa para dizer que Jeová é cruel e é o causador do sofrimento humano. Quando uma criança morre, alguns até chegam a dizer que Deus a levou porque precisava de mais um anjinho no céu. Isso é um enorme desrespeito a Jeová! Nós o conhecemos muito bem. Quando temos um grave problema de saúde ou quando alguém que amamos morre, nunca colocamos a culpa em nosso Deus. Pelo contrário, temos fé de que um dia ele vai acabar com as doenças e com a morte. Podemos contar para todo mundo que quiser nos ouvir que Jeová é um Deus muito amoroso. Assim, ajudaremos Jeová a dar uma boa resposta para aquele que o desafia. — Provérbios capítulo 27 versículo 11.
Pergunta 10. O que Salmo 22 versículos 23, 24 nos ensina sobre Jeová?
10 O sofrimento de seus servos queridos. Jeová sente compaixão pelos seus servos. Ele odeia nos ver sofrer — seja por causa de perseguição, de doenças ou de nossas imperfeições. (Leia Salmo 22 versículos 23, 24.) Jeová sente a nossa dor; ele quer acabar com o nosso sofrimento, e vai fazer isso. (Veja também Êxodo capítulo 3 versículos 7, 8; Isaías capítulo 63 versículo 9.) Em breve, “ele enxugará dos [nossos] olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor”. — Apocalipse capítulo 21 versículo 4.
[Leitura do texto de] Salmo 22 versículos 23, 24: Vocês que temem a Jeová, louvem-no! Toda a descendência de Jacó, glorifique-o! Reverencie-o, toda a descendência de Israel. Pois ele não desprezou nem repudiou o sofrimento do oprimido; Não escondeu dele a sua face. Quando ele clamou por ajuda, ouviu. [Fim da leitura.]
Pergunta 11. Como Jeová se sente com a morte de seus servos leais?
11 A morte de seus amigos. Como Jeová se sente com a morte de seus amigos e amigas leais? Ele quer muito vê-los de novo! (Jó capítulo 14 versículo 15) Consegue imaginar como Jeová tem saudade de seu amigo Abraão? (Tiago capítulo 2 versículo 23) Ou de Moisés, com quem falava “face a face”? (Êxodo capítulo 33 versículo 11) E ele sente falta de ouvir Davi e outros salmistas cantarem para ele belos cânticos de louvor! (Salmo 104 versículo 33) Apesar de esses servos leais estarem dormindo na morte, Jeová não se esqueceu deles. (Isaías capítulo 49 versículo 15) Ele lembra de cada detalhe da personalidade de seus queridos amigos. Em certo sentido, “do ponto de vista dele, todos eles vivem”. (Lucas capítulo 20 versículo 38, nota) Um dia, Jeová vai trazê-los de volta à vida e vai poder escutar novamente suas orações de coração e aceitar sua adoração. Se você perdeu alguém amado, lembrar de todos esses pontos pode consolar o seu coração.
Pergunta 12. Nestes últimos dias, o que está deixando Jeová muito triste?
12 Homens maus maltratando outras pessoas. Quando a rebelião no Éden começou, Jeová sabia que, antes de tudo melhorar, a situação ficaria muito ruim. Jeová odeia ver o mundo cheio de maldade, injustiça e violência. E ele sempre teve uma preocupação especial com os mais fracos e indefesos, como os órfãos e as viúvas. (Zacarias capítulo 7 versículos 9, 10) Em nossos dias, algo que deixa Jeová muito triste é ver o sofrimento de seus servos fiéis que são oprimidos e presos. Se você, assim como Jeová, continua perseverando, pode ter certeza de que ele o ama muito.
Pergunta 13. Em que situação nojenta a humanidade se encontra, e o que Jeová vai fazer a respeito disso?
13 O baixo nível moral da família humana. Satanás sabe que os humanos foram criados à imagem de Deus. Por isso, ele ama rebaixar os humanos. Quando Jeová “viu que a maldade do homem era grande” nos dias de Noé, ele “lamentou ter feito os homens na terra, e ele se sentiu magoado no coração”. (Gênesis capítulo 6 versículos 5, 6, nota, 11) Será que a situação melhorou? De jeito nenhum! Satanás deve estar muito feliz de ver a situação nojenta em que a humanidade se encontra. Todo tipo de imoralidade sexual se tornou muito comum, tanto entre homens e mulheres como entre pessoas do mesmo sexo. (Efésios capítulo 4 versículos 18, 19) E Satanás gosta ainda mais quando consegue fazer um servo de Jeová cometer um pecado grave. Mas a paciência de Jeová tem limites. Em breve, ele vai mostrar como odeia a imoralidade sexual por destruir todas as pessoas imorais que não querem mudar de atitude.
Pergunta 14. O que os humanos estão fazendo com a Terra e com os animais?
14 A destruição de suas criações. Deus deu aos humanos a responsabilidade de cuidar das coisas que ele criou. (Gênesis capítulo 1 versículo 28) Mas a verdade é que homem “domina homem para o seu prejuízo” e para o prejuízo do planeta e dos animais. (Eclesiastes capítulo 8 versículo 9) Alguns cientistas dizem que, por causa dos humanos, um milhão de espécies podem entrar em extinção nos próximos anos. Dá para entender por que as pessoas estão tão preocupadas com o meio ambiente. Que bom que Jeová promete “arruinar os que arruínam a terra” e transformar o nosso planeta em um lindo paraíso! — Apocalipse capítulo 11 versículo 18; Isaías capítulo 35 versículo 1.
O que a perseverança de Jeová nos ensina
Pergunta 15 a 16. O que nos motiva a perseverar junto com Jeová? Ilustre.
15 Pense em tudo o que o nosso Pai celestial está suportando há milhares de anos. (Veja o quadro “O que Jeová está suportando com perseverança”.) Jeová poderia acabar com este sistema de coisas a qualquer momento se ele quisesse. Mas ele está perseverando, e isso é uma bênção para nós. Podemos pensar nisso da seguinte forma. Digamos que um casal que está esperando um bebê receba a seguinte notícia de seu médico: “O seu filhinho tem sérios problemas de saúde. A vida dele não vai ser nada fácil, e ele não vai viver muito.” Cuidar desse bebê vai ser um grande desafio. Mesmo assim, os pais o recebem com todo o amor. E é esse amor que os faz perseverar para dar ao bebê a melhor vida possível.
16 Assim como aquele bebê, os descendentes de Adão e Eva nascem imperfeitos. Apesar disso, Jeová cuida deles com muito amor. (Primeira João capítulo 4 versículo 19) Mas existe uma diferença entre os pais humanos da ilustração e Jeová. Jeová pode acabar com o sofrimento de seus filhos e, por amor, ele até já estabeleceu uma data para fazer isso. (Mateus capítulo 24 versículo 36) Esse amor de Jeová é uma motivação e tanto para nós perseverarmos junto com ele o tempo que for preciso.

Quadro na página 11
O que Jeová está suportando com perseverança

1. Seu nome ser manchado
Imagem: [Descrição da imagem:] A serpente observando quando Eva está prestes a comer o fruto proibido.
2. Sua soberania ser questionada
Imagem: [Descrição da imagem:] Eva dando a Adão o fruto proibido.
3. Alguns de seus filhos se rebelar
Imagem: [Descrição da imagem:] Satanás cercado de anjos maus no céu.
4. As mentiras constantes do Diabo
Imagem: [Descrição da imagem:] Satanás no céu diante de Jeová acusando Jó. Jó sentado no chão com feridas em todo o corpo.
5. O sofrimento de seus servos queridos
Imagem: [Descrição da imagem:] Uma mulher deitada numa cama de hospital recebendo medicamento na veia e respirando com a ajuda de oxigênio.
6. A morte de seus amigos
Imagem: [Descrição da imagem:] Um casal em um cemitério chorando enquanto olha para um caixão colocado numa cova.
7. Homens maus maltratando outras pessoas
Imagens: [Descrição da imagem:] Conjunto de imagens: Exemplos de problemas que temos que suportar. 1. Um soldado num tanque de guerra enquanto outros soldados o seguem a pé. 2. Dois policiais escoltam um casal de Testemunhas de Jeová que está algemado.
8. O baixo nível moral da família humana
Imagem: [Descrição da imagem:] Algumas pessoas bebendo numa festa.
9. A destruição de suas criações
Imagem: [Descrição da imagem:] Indústrias poluindo o meio ambiente. Uma ave coberta de óleo lutando para sobreviver. [Fim do Quadro]

Pergunta 17. Como o exemplo de Jesus registrado em Hebreus capítulo 12 versículos 2, 3 nos incentiva a continuar perseverando?
17 Jeová é o exemplo perfeito de perseverança, e Jesus imitou muito bem seu Pai. Por amor a nós, Jesus suportou palavras hostis, vergonha e uma estaca de tortura quando esteve na Terra. (Leia Hebreus capítulo 12 versículos 2, 3.) Sem dúvida, o exemplo de perseverança de Jeová deu a Jesus força para perseverar. O mesmo pode acontecer com a gente.
[Leitura do texto de] Hebreus capítulo 12 versículos 2, 3: olhando atentamente para o Agente Principal e Aperfeiçoador da nossa fé, Jesus. Pela alegria que lhe foi apresentada, ele suportou a morte numa estaca de tortura, desprezando a vergonha, e se sentou à direita do trono de Deus. De fato, considerem atentamente aquele que suportou tantas palavras hostis da parte de pecadores, que agiam contra os seus próprios interesses, para que vocês não se cansem nem desistam. [Fim da leitura.]
Pergunta 18. De acordo com Segunda Pedro capítulo 3 versículo 9, quais os bons resultados da paciência de Jeová?
18 Leia Segunda Pedro capítulo 3 versículo 9. Jeová sabe a hora certa para acabar com este mundo mau. Por causa da paciência de nosso Pai celestial, muitas pessoas ao longo dos anos tiveram a chance de nascer, aprender sobre ele e se dedicar a ele. Essas pessoas hoje fazem parte de uma grande multidão e são gratas por Deus continuar perseverando. E quando a Terra estiver cheia de milhões de pessoas que perseveraram até o fim, vai ficar claro que Jeová tomou a decisão certa quando escolheu ser paciente.
[Leitura do texto de] Segunda Pedro capítulo 3 versículo 9: Jeová não é vagaroso com relação a sua promessa, como alguns pensam, mas ele é paciente com vocês, porque não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. [Fim da leitura.]
Pergunta 19. O que devemos estar decididos a fazer, e que recompensa receberemos?
19 O exemplo de Jeová nos ensina a perseverar com alegria. Apesar de toda dor e sofrimento causados por Satanás, Jeová continua sendo o “Deus feliz”. (Primeira Timóteo capítulo 1 versículo 11) Nós ainda estamos aguardando com paciência o dia em que Jeová vai santificar seu nome, defender sua soberania e acabar com toda a maldade e com todos os problemas que enfrentamos hoje. Mas enquanto esse dia não chega, nós também podemos continuar alegres. Esteja decidido a perseverar e a nunca esquecer que o nosso Pai celestial também está perseverando. Se fizermos isso, cada um de nós vai sentir como são verdadeiras as palavras de Tiago capítulo 1 versículo 12: “Feliz aquele que continua a perseverar em provação, porque ao ser aprovado receberá a coroa da vida, que Jeová prometeu aos que continuam a amá-lo.”
Quadro
O que você acha?

 De tudo o que vimos sobre a perseverança de Jeová, o que mais impressiona você?
 Como o exemplo de perseverança de Jeová ajudou Jesus?
 Por que você está decidido a perseverar? [Fim do Quadro]

Cântico 139 Imagine a si mesmo no Paraíso
[Fim do arquivo.]

