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Será que os seus conselhos “alegram o coração”?
“Óleo e incenso alegram o coração, bem como a doce amizade que nasce de um conselho sincero.” — Provérbios capítulo 27 versículo 9.

Cântico 102 Ajude os que estão fracos

[Quadro] O que vamos ver

Nem sempre é fácil dar conselhos. Então como podemos dar conselhos que vão ajudar e encorajar as pessoas? Neste estudo, vamos ver como principalmente os anciãos podem dar conselhos que tocam o coração. [Fim do Quadro]
Pergunta 1 a 2. O que um irmão aprendeu sobre dar conselhos?
1 Anos atrás, dois anciãos foram fazer uma visita de pastoreio para uma irmã que não estava indo às reuniões. Um dos anciãos leu alguns textos da Bíblia sobre a importância de assistir às reuniões. Ele achou que tinha conseguido encorajar a irmã. Mas, enquanto estavam indo embora, a irmã disse: “Vocês não têm nem ideia do que eu estou passando.” Esses anciãos deram conselhos àquela irmã sem nem mesmo saber o que estava acontecendo na vida dela. Por isso, o conselho que eles deram não ajudou a irmã.
2 Pensando no que aconteceu, o ancião que leu os textos para a irmã disse: “Na hora, eu achei que ela tinha sido desrespeitosa comigo. Mas depois de pensar um pouco mais, eu percebi que, em vez de ter lido todos os textos certos, eu devia ter feito todas as perguntas certas, por exemplo: ‘Como estão as coisas?’ ‘Como eu posso te ajudar?’” Aquele ancião aprendeu uma lição valiosa. Hoje ele é um pastor amoroso que está sempre pronto para ajudar.
Pergunta 3. Quem na congregação pode dar conselhos?
3 Os anciãos servem como pastores na congregação. Por isso, eles são os principais responsáveis por dar conselhos quando os irmãos precisam. Mas, de vez em quando, outras pessoas na congregação também precisam dar conselhos. Por exemplo, um irmão ou uma irmã pode dar um conselho baseado na Bíblia para um amigo. (Salmo 141 versículo 5; Provérbios capítulo 25 versículo 12) Ou uma irmã mais velha pode dar conselhos para uma mais jovem, como os conselhos de  Tito capítulo 2 versículos 3 a 5. E é claro que os pais sempre dão conselhos para seus filhos. Por isso, apesar deste estudo estar voltado principalmente para os anciãos, todos nós podemos aprender com ele. Assim poderemos dar conselhos práticos, que vão motivar as pessoas e ‘alegrar o coração’. — Provérbios capítulo 27 versículo 9.
Pergunta 4. O que vamos ver neste estudo?
4 Neste estudo, vamos responder a quatro perguntas sobre dar conselhos: (1) Qual deve ser a nossa motivação ao dar um conselho? (2) Será que é realmente necessário dar o conselho? (3) Quem deveria dar o conselho? (4) Como dar um bom conselho?
Qual deve ser a nossa motivação ao dar um conselho?
Pergunta 5. O que vai ajudar um ancião a dar conselhos que sejam mais fáceis de aceitar? (Primeira Coríntios capítulo 13 versículos 4, 7)
5 Os anciãos amam seus irmãos e suas irmãs. Às vezes, um irmão da congregação está prestes a cometer um erro e os anciãos precisam aconselhar esse irmão. Fazer isso é uma demonstração de amor. (Gálatas capítulo 6 versículo 1) Mas antes de falar com a pessoa, o ancião fará bem em pensar no que está em Primeira Coríntios capítulo 13 versículos 4, 7. (Leia.) Lá o apóstolo Paulo falou o seguinte: “O amor é paciente e bondoso ... Suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas, persevera em todas as coisas.” Meditar nesses versículos da Bíblia vai ajudar o ancião a dar o conselho de maneira amorosa. Dessa maneira, o ancião vai mostrar que realmente se importa com a pessoa, e vai ser mais fácil para ela aceitar o conselho. — Romanos capítulo 12 versículo 10.
[Leitura dos textos de] Primeira Coríntios capítulo 13 versículo 4: O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento. Não se gaba, não é orgulhoso,
Primeira Coríntios capítulo 13 versículo 7: Suporta todas as coisas, acredita em todas as coisas, espera todas as coisas, persevera em todas as coisas. [Fim da leitura.]
Pergunta 6. Que bom exemplo o apóstolo Paulo deixou para os anciãos?
6 O apóstolo Paulo foi um bom exemplo de como um ancião deve ser. Por exemplo, ele aconselhou os irmãos de Tessalônica quando foi necessário. Vemos isso nas cartas que ele escreveu para aqueles irmãos. Mas antes de dar conselhos, Paulo mencionou a fé, a lealdade e a perseverança deles. Ele também os elogiou por trabalharem com amor, apesar de perseguição e outras dificuldades. (Primeira Tessalonicenses capítulo 1 versículo 3; Segunda Tessalonicenses capítulo 1 versículo 4) Paulo até disse que esses irmãos eram um exemplo para outros cristãos. (Primeira Tessalonicenses capítulo 1 versículos 8, 9) Imagine como esses irmãos devem ter ficado felizes ao ouvir esses elogios. Eles não tinham dúvidas do amor de Paulo por eles. É por isso que os conselhos de Paulo deram tão certo. — Primeira Tessalonicenses capítulo 4 versículos 1, 3 a 5, 11; Segunda Tessalonicenses capítulo 3 versículos 11, 12.
Pergunta 7. Por que alguns poderiam reagir mal ao receber um conselho?
7 O que pode acontecer se não dermos o conselho da maneira certa? Um ancião experiente disse: “Algumas pessoas reagem mal a um conselho, não porque tinha algo de errado com o conselho em si, mas porque ele não foi dado de modo amoroso.” O que aprendemos disso? É muito mais fácil aceitar o conselho quando percebemos que ele foi dado por amor, e não por raiva.
Será que é realmente necessário dar o conselho?
Pergunta 8. Que perguntas um ancião pode se fazer para decidir se precisa mesmo aconselhar alguém?
8 Os anciãos precisam pensar bem antes de dar um conselho. Um ancião pode se perguntar: ‘Será que eu realmente preciso falar alguma coisa? O que a pessoa fez é errado mesmo? Ela violou algum princípio da Bíblia? Ou será que ela simplesmente tomou uma decisão diferente da que eu tomaria?’ Um ancião que é sábio não “fala de modo precipitado”. (Provérbios capítulo 29 versículo 20) Se o ancião ainda não tiver certeza que é necessário dar um conselho, ele pode consultar outro ancião para saber se aquela pessoa violou mesmo algum princípio da Bíblia. — Segunda Timóteo capítulo 3 versículos 16, 17.
Pergunta 9. Como as palavras de Paulo em Primeira Timóteo capítulo 2 versículos 9, 10 podem ajudar os anciãos a dar conselho sobre vestimenta?
9 Pense no seguinte exemplo. Imagine que um ancião está preocupado com o jeito que alguém da congregação está se vestindo e se arrumando. Talvez o ancião possa se perguntar: ‘Será que essa pessoa está violando algum princípio bíblico?’ O ancião não quer simplesmente dar a opinião dele sobre o assunto. Por isso, ele pergunta para outro ancião ou um irmão maduro da congregação o que eles acham. Eles relembram o que Paulo escreveu sobre como os cristãos devem se vestir e se arrumar. (Leia Primeira Timóteo capítulo 2 versículos 9, 10.) Paulo não fez uma lista do que se pode ou não se pode fazer. Na verdade, ele usou alguns princípios para ajudar os cristãos a tomar suas próprias decisões. Paulo disse que os cristãos devem se vestir de uma maneira apropriada, modesta e com bom senso. E ele deixou claro que cada cristão tem o direito de se vestir da maneira que preferir, desde que não viole os princípios da Bíblia. Então para decidir se o conselho precisa ser dado ou não, é preciso levar em conta se a pessoa está tendo bom senso ao se vestir e se arrumar.
[Leitura do texto de] Primeira Timóteo capítulo 2 versículos 9, 10: Da mesma forma, as mulheres devem usar roupa decente, adornando-se com modéstia e bom critério, não com estilos de tranças, nem com ouro ou pérolas, nem com roupa muito cara, mas do modo próprio das mulheres que professam devoção a Deus, isto é, com boas obras. [Fim da leitura.]
Pergunta 10. O que pode nos ajudar a respeitar as decisões de outros?
10 Precisamos lembrar que dois cristãos maduros podem tomar decisões diferentes e, mesmo assim, os dois estarem certos. Não podemos impor os nossos gostos e o nosso jeito de fazer as coisas aos nossos irmãos. — Romanos capítulo 14 versículo 10.
Quem deveria dar o conselho?
Pergunta 11 a 12. Se for necessário dar um conselho a alguém, o que um ancião deve se perguntar, e por quê?
11 Se ficar claro que dar o conselho é realmente necessário, o próximo passo é pensar em quem deveria dar esse conselho. Antes de dar um conselho para uma irmã casada ou para um jovem, seria melhor o ancião conversar com o chefe da família. Talvez o chefe de família prefira cuidar ele mesmo do assunto. (*) Ou pode ser que ele peça para estar presente quando o ancião for dar o conselho. E, como vimos no parágrafo 3, às vezes pode ser melhor uma irmã mais velha aconselhar uma irmã mais jovem.
[Nota] (*) Veja o artigo “O princípio da chefia na congregação”, na Sentinela de fevereiro de 2021. [Fim da Nota]
12 Existe outra coisa que deve ser levada em consideração. O ancião pode se fazer a seguinte pergunta: ‘Será que eu sou a melhor pessoa para dar esse conselho ou seria melhor outra pessoa fazer isso?’ Por exemplo, pode ser que alguém que tenha sentimentos de baixa autoestima precise receber um conselho. Nesse caso, talvez seja melhor que o ancião que for dar o conselho também tenha enfrentado sentimentos assim no passado. Dessa forma, ele vai entender melhor a pessoa, e ela vai aceitar com mais facilidade o conselho. Mas é importante lembrar que todos os anciãos têm a responsabilidade de encorajar e aconselhar os irmãos, mesmo que não tenham passado pelas mesmas experiências. O mais importante é que o conselho seja dado.
Como dar um bom conselho?
Pergunta 13 a 14. Por que os anciãos devem ser bons ouvintes?
13 Esteja pronto para ouvir. Quando um ancião for se preparar para dar um conselho, ele deve se perguntar: ‘Eu conheço bem o meu irmão? Eu sei o que está acontecendo na vida dele? Será que ele pode estar enfrentando desafios que eu nem faço ideia? Do que ele realmente precisa agora?’
14 O princípio de Tiago capítulo 1 versículo 19 com certeza se aplica a dar conselhos. Tiago disse: “Todos devem ser prontos para ouvir, mas devem demorar para falar e demorar para ficar irados.” Um ancião pode até achar que sabe de tudo o que está acontecendo, mas será que ele sabe mesmo? Provérbios capítulo 18 versículo 13 nos lembra: “Responder antes de ouvir os fatos é tolice e resulta em humilhação.” A melhor coisa a fazer é pedir para a própria pessoa falar o que está acontecendo. Para isso, o ancião precisa ouvir antes de falar. Você lembra da experiência que vimos no início deste estudo? Aquele ancião aprendeu que, em vez de iniciar a visita lendo vários textos da Bíblia, ele deveria ter feito algumas perguntas para a irmã, por exemplo: “Como estão as coisas?” “No que eu posso ajudar?” Se os anciãos se esforçarem para entender bem tudo o que está acontecendo, vai ser muito mais fácil encorajar e ajudar seus irmãos e suas irmãs.
Página 16 [Descrição da imagem:] Enquanto trabalham juntos na pregação, um ancião escuta com atenção o que um irmão tem a dizer.
Legenda: Por que os anciãos devem estar “prontos para ouvir”?
Pergunta 15. Como os anciãos podem aplicar o princípio de Provérbios capítulo 27 versículo 23?
15 Conheça bem os irmãos. Como vimos no começo deste estudo, para dar bons conselhos, precisamos fazer mais do que ler textos da Bíblia ou dar algumas sugestões. Nossos irmãos precisam sentir que nos preocupamos com eles, que entendemos o que eles estão passando e que queremos ajudá-los. (Leia Provérbios capítulo 27 versículo 23.) Os anciãos precisam se esforçar para ser bons amigos dos irmãos da congregação.
[Leitura do texto de] Provérbios capítulo 27 versículo 23: Você deve conhecer bem a aparência do seu rebanho. Cuide bem das suas ovelhas, [Fim da leitura.]
Pergunta 16. O que vai ajudar os anciãos a dar conselhos?
16 Os anciãos não querem dar a impressão que só falam com os irmãos para dar conselhos. Na verdade, eles precisam conversar com os irmãos e as irmãs e se interessar de verdade por eles. Um ancião experiente disse o seguinte: “Se você sempre conversar com os irmãos, você vai ser um amigo para eles. Daí, quando precisar dar um conselho, vai ser muito mais fácil fazer isso.” Também vai ser muito mais fácil para a pessoa que está ouvindo aceitar o conselho.
Página 17 [Descrição da imagem:] O ancião e o irmão saem para andar de bicicleta e aproveitam para se distrair.
Legenda: O que pode tornar mais fácil para um ancião dar um conselho?
Pergunta 17. Em que situação é ainda mais importante para um ancião ser paciente e bondoso?
17 Seja paciente e bondoso. É muito importante ser paciente e bondoso, principalmente quando alguém não aceita muito bem um conselho baseado na Bíblia. Um ancião precisa tomar cuidado para não ficar ofendido ou irritado se uma pessoa não aceitar logo de início o conselho que recebeu. A Bíblia disse o seguinte sobre Jesus: “Não esmagará nenhuma cana machucada, nem apagará um pavio que ainda estiver fumegando.” (Mateus capítulo 12 versículo 20) Os anciãos precisam imitar a paciência e a bondade de Jesus. Um ancião pode pedir a Jeová para ajudar aquele irmão a entender e aceitar o conselho que foi dado. Talvez ele precise de tempo para pensar no conselho que recebeu. Se o ancião for paciente e bondoso, vai ser muito mais fácil para o irmão aceitar o conselho. Mas é claro que o conselho sempre deve ser baseado na Bíblia.
Página 18 [Descrição da imagem:] O ancião dando um conselho baseado na Bíblia para o irmão. O irmão tem um pouco de dificuldade em aceitar o conselho.
Legenda: Por que um ancião precisa ser paciente e bondoso ao dar um conselho?
Pergunta 18. (a) De que verdade precisamos nos lembrar, e o que precisamos nos esforçar em fazer? (b) De acordo com a imagem do quadro “Para os pais pensarem”, sobre o que os pais devem conversar?
18 Aprenda com seus erros. A verdade é que somos imperfeitos. Por isso, não vamos conseguir aplicar tudo que vimos neste estudo perfeitamente. (Tiago capítulo 3 versículo 2) Vamos acabar errando. Mas quando isso acontecer é importante nos esforçarmos em aprender com nossos erros. Podemos acabar ofendendo um irmão por uma coisa que fizemos ou dissemos. Mas se ele sentir que realmente o amamos, vai ser muito mais fácil ele nos perdoar. — Veja também o quadro “Para os pais pensarem”.

Quadro nas páginas 18 a 19
Para os pais pensarem

Às vezes, os pais precisam dar conselhos para os filhos. E os princípios que consideramos neste estudo podem ajudar os pais a fazer isso. Antes de dar um conselho para seu filho, pergunte-se: ‘Será que meu filho fez algo tão sério a ponto de eu precisar dar um conselho para ele? Será que eu vou conseguir falar com ele de uma maneira bondosa e amorosa, ou é melhor esperar até passar a raiva? Eu realmente sei o que aconteceu? Tem alguma coisa acontecendo na vida do meu filho que eu não estou sabendo? Será que depois de falar com meu filho ele vai achar que eu fui justo e amoroso?’ Nada justifica um pai cristão maltratar seus filhos ou ser muito duro com eles. Lembre-se que Paulo disse que o amor é “paciente e bondoso”. (Primeira Coríntios capítulo 13 versículo 4) Seus filhos também fazem parte do “rebanho de Deus” e devem ser tratados de modo bondoso. — Primeira Pedro capítulo 5 versículo 2; Efésios capítulo 6 versículo 4.
[Descrição da imagem:] Marido e esposa conversam para saber como aconselhar a filha adolescente. [Fim do Quadro]
O que aprendemos?
Pergunta 19. Como podemos alegrar o coração dos nossos irmãos?
19 Como vimos, nem sempre é fácil dar conselhos. Somos imperfeitos, e as pessoas que aconselhamos também são. Mas sempre se lembre do que vimos neste estudo. Dê conselhos com a motivação certa. Pense bem se realmente é preciso dar o conselho, e quem seria a melhor pessoa para fazer isso. Antes de dar um conselho, faça perguntas e escute com atenção. Só assim você vai conseguir realmente entender o que a pessoa está passando. Tente se colocar no lugar dela. Seja bondoso e crie boas amizades com os irmãos e as irmãs da congregação. E sempre se lembre que o objetivo não é simplesmente dar bons conselhos, mas ‘alegrar o coração’ dos nossos irmãos. — Provérbios capítulo 27 versículo 9.

[Quadro] Qual é a sua resposta?

 Qual é a motivação certa que precisamos ter ao dar um conselho?
 Quem seria a melhor pessoa para dar um conselho?
 Como podemos dar bons conselhos? [Fim do Quadro]

Cântico 103 Os anciãos são um presente de Jeová


