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Com Jeová, você nunca está sozinho
“Jeová está perto de todos os que o invocam.” — Salmo 145 versículo 18.

Cântico 28 Quem pode ser amigo de Jeová?
Quadro
O que vamos ver

Você às vezes luta contra a solidão? Se esse for o seu caso, tenha certeza de que Jeová entende bem seus sentimentos e quer muito ajudar você. Neste estudo, vamos ver o que você precisa fazer para combater a solidão. Também vamos aprender como podemos encorajar nossos irmãos que se sentem sozinhos. [Fim do Quadro]

Pergunta 1. Por que alguns servos de Jeová podem se sentir sozinhos às vezes?
1 Muitos de nós às vezes nos sentimos sozinhos. Para alguns, esse sentimento logo passa. Mas para outros, ele pode durar bastante tempo. Podemos estar rodeados de pessoas e, mesmo assim, nos sentir sozinhos. Alguns de nossos irmãos acham um desafio se adaptar a uma nova congregação. Outros são de famílias muito unidas; mas, por terem de se mudar para longe, acabam se sentindo sozinhos. Ainda outros sentem muita falta da companhia de alguém amado que faleceu. E alguns, especialmente os novos na verdade, lidam com a solidão quando são rejeitados ou perseguidos por parentes e antigos amigos que não são cristãos.
Pergunta 2. Que perguntas serão respondidas neste estudo?
2 Jeová sabe e entende tudo sobre nós. Ele sabe quando nos sentimos sozinhos e quer nos ajudar a superar esse tipo de sentimento. Mas como Jeová nos ajuda? O que podemos fazer para ajudar a nós mesmos? E como podemos ajudar outros na nossa congregação que se sentem sozinhos? Vamos ver as respostas.
Jeová se preocupa com você
Pergunta 3. Como Jeová mostrou que se preocupava com Elias?
3 Jeová quer que todos os seus servos sejam felizes. Ele está perto de cada um de nós e percebe quando nos sentimos esmagados pelo desânimo. (Salmo 145 versículos 18, 19) Veja como Jeová mostrou que se preocupava muito com o profeta Elias. Esse homem fiel viveu numa fase bem difícil da história de Israel. Os servos de Jeová naquela época estavam sofrendo forte perseguição, e Elias tinha se tornado o alvo principal de inimigos poderosos de Jeová. (Primeiro Reis capítulo 19 versículos 1, 2) Além disso, Elias achava que só tinha sobrado ele como profeta de Jeová. Isso só o deixava mais desanimado. (Primeiro Reis capítulo 19 versículo 10) Deus agiu rapidamente para ajudar Elias. Jeová enviou um anjo para garantir a seu profeta que ele não estava sozinho — muitos outros israelitas ainda estavam servindo fielmente a Deus! — Primeiro Reis capítulo 19 versículos 5, 18.
Imagem na página 9: [Descrição da imagem:] Um anjo acorda Elias e o incentiva a comer. Perto deles estão um pão redondo em cima de pedras aquecidas e um jarro de água.
Legenda: Jeová enviou um anjo para garantir a Elias que ele não estava sozinho
Pergunta 4. Como Marcos capítulo 10 versículos 29, 30 mostra que Jeová se preocupa com seus servos que se sentem sozinhos?
4 Jeová sabe que, para servir a ele, alguns de nós tivemos que abrir mão de muita coisa. Pode ser que tenhamos perdido o apoio de parentes e antigos amigos que não são cristãos. Talvez com um tom de preocupação, o apóstolo Pedro perguntou a Jesus certa vez: “Deixamos tudo e seguimos o senhor. O que haverá então para nós?” (Mateus capítulo 19 versículo 27) De modo bondoso, Jesus garantiu a seus discípulos que a congregação seria como uma família para eles. (Leia Marcos capítulo 10 versículos 29, 30.) E Jeová, nosso Pai celestial, promete que vai ajudar aqueles que querem servir a ele. (Salmo 9 versículo 10) Vamos ver algumas coisas úteis que você pode fazer para lutar contra a solidão.
[Leitura do texto de] Marcos capítulo 10 versículos 29, 30: Jesus disse: “Eu lhes garanto: Ninguém deixou casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa das boas novas, que não receba cem vezes mais agora, neste tempo, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e, no futuro sistema de coisas, a vida eterna. [Fim da leitura.]
O que fazer se você se sente sozinho?
Pergunta 5. Por que é bom se concentrar em como Jeová está ajudando você?
5 Concentre-se em como Jeová está ajudando você. (Salmo 55 versículo 22) Se fizer isso, você vai conseguir manter um ponto de vista equilibrado sobre sua situação. Uma irmã solteira chamada Carol, (*) que é sozinha na verdade, conta: “Olhar para trás e meditar em como Jeová me apoiou nos momentos difíceis me faz ter certeza de que não estou sozinha e de que Jeová sempre vai estar do meu lado.”
[Nota] (*) Alguns nomes foram mudados. [Fim da Nota]
Pergunta 6. Como Primeira Pedro capítulo 5 versículos 9, 10 pode encorajar aqueles que lutam contra a solidão?
6 Pense em como Jeová está ajudando outros irmãos que também têm problemas. (Leia Primeira Pedro capítulo 5 versículos 9, 10.) Hiroshi, um irmão que há muito tempo é o único da família que serve a Jeová, diz: “Na congregação, é fácil perceber que ninguém tem uma vida perfeita. Saber que todo mundo está se esforçando para dar o melhor a Jeová pode encorajar aqueles que, como eu, são sozinhos na verdade.”
[Leitura do texto de] Primeira Pedro capítulo 5 versículos 9, 10: Mas tomem posição contra ele, firmes na fé, sabendo que a inteira fraternidade dos seus irmãos no mundo está passando pelos mesmos sofrimentos. Porém, depois de vocês terem sofrido por um pouco, o próprio Deus de toda a bondade imerecida, que os chamou à Sua eterna glória em união com Cristo, completará o treinamento de vocês. Ele os fará firmes, ele os fará fortes, ele os porá sobre firmes alicerces. [Fim da leitura.]
Pergunta 7. Como a oração pode ajudar você?
7 Tenha uma boa rotina espiritual. Isso inclui falar a Jeová exatamente como você se sente. (Primeira Pedro capítulo 5 versículo 7) Veja o que uma jovem Testemunha de Jeová chamada Massiel disse. Como ela era a única na família que tinha decidido servir a Jeová, Massiel se sentia sozinha. Ela conta: “Uma das coisas que mais me ajudou a lidar com a solidão foi orar de todo o meu coração a Jeová. Jeová foi um verdadeiro Pai para mim. Eu orava a ele todo dia, várias vezes por dia, contando como eu estava me sentindo.”
Pergunta 8. Como a leitura da Palavra de Deus junto com meditação ajuda você?
8 Leia a Palavra de Deus regularmente e medite em relatos bíblicos específicos que destaquem o quanto Jeová ama você. Bianca, uma irmã que tem que suportar comentários negativos da família, explica: “Ler e meditar em relatos bíblicos e histórias de vida de servos de Jeová que passaram por situações parecidas com a minha me ajuda muito.” Alguns cristãos decoram textos bíblicos especialmente consoladores, como Salmo 27 versículo 10 e Isaías capítulo 41 versículo 10. Outros acham que ouvir a gravação da Bíblia e de publicações consideradas nas reuniões os ajuda a se sentir menos sozinhos.
Imagem na página 10: [Descrição da imagem:] Um irmão viúvo escuta a gravação da Bíblia e de nossas publicações.
Imagem: Um irmão que perdeu a esposa na morte se sente bem ao ouvir a gravação da Bíblia e das matérias das reuniões.
Legenda: Escutar a gravação da Bíblia e de nossas publicações pode ajudar aqueles que se sentem sozinhos
Pergunta 9. Por que assistir às reuniões é bom para você?
9 Faça todo esforço para assistir às reuniões regularmente. Você vai se sentir encorajado pela programação espiritual e vai conhecer melhor os irmãos. (Hebreus capítulo 10 versículos 24, 25) Massiel, citada antes, diz: “Mesmo sendo muito tímida, decidi que ia assistir a cada uma das reuniões e que ia comentar nelas. Isso me ajudou a sentir que faço parte da congregação.”
Pergunta 10. Por que é importante sermos amigos de nossos irmãos?
10 Faça amizade com os irmãos da congregação. Procure fazer amizade com irmãos na congregação que sejam bons exemplos. Eles podem ser mais novos ou mais velhos que você ou podem ser de uma cultura diferente da sua. A Bíblia nos lembra que a sabedoria é “encontrada entre os idosos”. (Jó capítulo 12 versículo 12) Mas os mais velhos também podem aprender muito com os jovens da congregação. Davi era bem mais jovem que Jonatã, mas isso não os impediu de ser bons amigos. (Primeiro Samuel capítulo 18 versículo 1) Eles ajudaram um ao outro a continuar servindo a Jeová apesar de grandes desafios. (Primeiro Samuel capítulo 23 versículo 16 a 18) Irina, uma irmã que agora é a única Testemunha de Jeová da família, conta: “Nossos irmãos e irmãs da congregação podem mesmo ser como pais e irmãos para nós. Jeová pode fazê-los se tornar a família que precisamos.”
Pergunta 11. O que você precisa fazer para ter amigos bem achegados?
11 Pode ser difícil fazer novos amigos, principalmente se você for tímido. Ratna, uma irmã tímida que aprendeu a verdade mesmo com oposição, reconhece: “Eu tive que aceitar o fato de que precisava da ajuda e do apoio da minha família espiritual.” Pode ser um desafio falar sobre seus sentimentos com alguém, mas a comunicação franca é a base de uma grande amizade. Seus amigos querem muito incentivá-lo e apoiá-lo, mas você precisa deixar que eles saibam como podem fazer isso.
Pergunta 12. Como a pregação pode ajudar você?
12 Uma das melhores maneiras de fazer amigos é por participar da pregação com outros cristãos fiéis a Jeová. Carol, citada antes, disse: “Participar da pregação e de outras atividades espirituais junto com as irmãs me ajudou a fazer muitos bons amigos. Ao longo dos anos, foi por meio desses amigos que Jeová sempre me ajudou.” Com certeza, todo o esforço que fazemos para nos tornar amigos de servos fiéis de Jeová vale a pena. Jeová usa esses amigos para nos ajudar a lutar contra nossas aflições, como a solidão. — Provérbios capítulo 17 versículo 17.
Ajude outros a sentir que fazem parte da nossa família
Pergunta 13. Que responsabilidade todos na congregação têm?
13 Todos na congregação têm a responsabilidade de contribuir para que ela seja um ambiente de amor e paz onde ninguém se sente totalmente sozinho. (João capítulo 13 versículo 35) Nossas palavras e ações podem realmente fazer a diferença na vida de alguém! Veja o que uma irmã disse: “Quando aprendi a verdade, a congregação se tornou minha família. Eu jamais teria me tornado uma Testemunha de Jeová sem esse apoio.” O que você pode fazer para ajudar alguém que é sozinho na verdade a sentir que faz parte da congregação?
Pergunta 14. Como você pode fazer amizade com os novos?
14 Tome a iniciativa de fazer amizade com os novos. Podemos começar por receber com carinho os novos que chegam na congregação. (Romanos capítulo 15 versículo 7) É claro que queremos fazer mais do que só dizer: “Oi! Tudo bem?” Com o tempo, queremos nos tornar seus grandes amigos. Então, seja bondoso e mostre que se importa de verdade com os novos. Tente entender os problemas que eles estão enfrentando, mas respeite a privacidade deles. Lembre-se de que alguns podem achar difícil falar sobre seus sentimentos. Então tome cuidado para não forçá-los a fazer isso. Para saber como se sentem, faça algumas perguntas com bondade e tato e ouça suas respostas com paciência. Uma boa pergunta talvez seja: “Como você conheceu a verdade?”
Pergunta 15. Como irmãos mais experientes podem ajudar outros na congregação?
15 Quando irmãos mais experientes, especialmente os anciãos, mostram preocupação por outros, toda a congregação fica mais forte. Melissa, criada na verdade pela mãe, conta: “Não dá nem para descrever o quanto eu sou grata aos irmãos que, ao longo dos anos, foram como pais para mim. Eles se preocupavam e passavam tempo comigo. Sempre que eu precisava conversar, eu sabia que podia contar com eles.” Mauricio, um jovem que se sentiu sozinho quando seu instrutor abandonou a verdade, diz: “Os anciãos mostraram que se preocupavam comigo, e isso fez toda a diferença. Eles sempre conversavam comigo. Eles também trabalhavam comigo no campo, me contavam pontos interessantes sobre seu estudo pessoal da Bíblia e até me convidavam para praticar algum esporte.” Tanto Melissa como Mauricio hoje servem a Jeová por tempo integral.
Pergunta 16 a 17. O que mais podemos fazer de forma prática para ajudar outros?
16 Dê ajuda prática. (Gálatas capítulo 6 versículo 10) Leo, que serve como missionário longe de sua família, diz: “Geralmente, tudo o que você precisa é de um simples gesto de bondade na hora certa. Eu me lembro do dia que sofri um acidente de carro. Quando finalmente consegui chegar em casa, eu estava muito estressado. Mas foi aí que um casal me convidou para tomar uma refeição. Eu nem me lembro do que nós comemos, mas não me esqueço de como eles me ouviram com atenção. Depois disso, eu me senti muito melhor!”
17 Todos nós gostamos de reuniões maiores, como assembleias e congressos. Nessas ocasiões, podemos ficar com nossos irmãos e conversar sobre o que aprendemos nos discursos. Mas veja o que Carol, citada antes, diz: “As assembleias e congressos eram momentos especialmente difíceis.” Por quê? Ela explica: “É verdade que eu estava cercada por centenas, ou até milhares, de irmãos. Mas ver todo mundo com suas famílias não era nada fácil para mim. Nesses momentos é que eu me sentia mais sozinha.” Outros acham difícil assistir sozinhos a esses eventos logo depois da morte da esposa ou do marido. Conhece alguém que está enfrentando esses desafios? O que acha de convidá-lo para assistir ao próximo congresso ou assembleia junto com sua família?
Imagem na página 12: [Descrição da imagem:] Um irmão e sua filhinha vão até a casa de um irmão idoso e levam biscoitos para ele.
Imagem: Um irmão e sua filha visitam um idoso da congregação e são bondosos com ele.
Legenda: Consegue lembrar de algum irmão de sua congregação que ficaria muito contente em ter a sua companhia? (Veja os parágrafos 16 a 19.)
Pergunta 18. Ao ser hospitaleiros, como podemos colocar em prática Segunda Coríntios capítulo 6 versículo 11 a 13?
18 Passe tempo com eles. Tente passar tempo com irmãos e irmãs diferentes, especialmente com aqueles que se sentem sozinhos. Queremos ‘abrir amplamente’ as portas do nosso coração, principalmente para esses irmãos. (Leia Segunda Coríntios capítulo 6 versículo 11 a 13.) Melissa, citada antes, relembra: “Sempre era um prazer quando os irmãos nos convidavam para ir até a casa deles ou para viajar com eles e suas famílias.” Consegue pensar em algum irmão de sua congregação com quem você possa ser hospitaleiro?
[Leitura do texto de] Segunda Coríntios capítulo 6 versículo 11 a 13: Nós abrimos a nossa boca para falar com vocês, coríntios, e abrimos amplamente o nosso coração. Não estamos limitando nossos sentimentos por vocês, mas vocês estão limitando seus ternos sentimentos por nós. Assim, como retribuição — falo como a meus filhos —, abram também amplamente o seu coração. [Fim da leitura.]
Pergunta 19. Quando é especialmente importante passar tempo com nossos irmãos?
19 Em certos momentos, nossos irmãos vão precisar ainda mais da nossa companhia. Por exemplo, em alguns feriados, pode ser um desafio para eles estar perto de parentes descrentes. Outros talvez fiquem muito tristes sempre que chega a data da morte de alguém querido. Quando nos oferecemos para ficar ao lado de nossos irmãos nesses momentos difíceis, mostramos que ‘cuidamos genuinamente’ deles. — Filipenses capítulo 2 versículo 20.
Pergunta 20. Como Mateus capítulo 12 versículo 48 a 50 pode nos ajudar quando nos sentimos sozinhos?
20 Como vimos, existem vários motivos para um cristão se sentir sozinho às vezes. Mas nunca devemos esquecer que Jeová entende muito bem como nos sentimos. Além disso, ele nos dá a ajuda que precisamos; muitas vezes por meio de nossos irmãos na fé. (Leia Mateus capítulo 12 versículo 48 a 50.) E para mostrar a Jeová que somos gratos pela congregação, devemos fazer o melhor para apoiar nossa família espiritual. Mesmo que você se sinta triste de vez em quando, você nunca está sozinho. Jeová sempre vai estar do seu lado!
[Leitura do texto de] Mateus capítulo 12 versículo 48 a 50: Ele respondeu ao que lhe falou: “Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?” E, estendendo a mão para seus discípulos, disse: “Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos! Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.” [Fim da leitura.]
Quadro
Qual é a sua resposta?

 Como sabemos que Jeová se preocupa com nossos sentimentos?
 O que podemos fazer se nos sentimos sozinhos?
 Como podemos ajudar outros a sentir que fazem parte da congregação? [Fim do Quadro]

Cântico 46 Obrigado, Jeová!
[Fim do arquivo.]

