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“Não descanse as suas mãos”
“Semeie de manhã a sua semente e não descanse as suas mãos até o anoitecer.” — Eclesiastes capítulo 11 versículo 6.

Cântico 68 Plantando a semente do Reino

Quadro
O que vamos ver

O estudo passado incentivou os estudantes da Bíblia a aceitar o convite de Jesus de se tornar pescadores de homens. Este estudo vai falar de três modos como todos os publicadores, os novos e os mais experientes, podem aumentar sua determinação de continuar pregando as boas novas até que Jeová decida finalizar essa obra. [Fim do Quadro]

Pergunta 1 a 2. O que as palavras de Eclesiastes capítulo 11 versículo 6 têm a ver com a pregação das boas novas do Reino?
1 Em alguns países, as pessoas reagem bem à pregação. A mensagem que levamos é justamente o que elas precisam. Mas em outros países, as pessoas não mostram o menor interesse em Deus ou na Bíblia. Qual é a reação mais comum das pessoas do seu território? A verdade é que não importa a reação delas. Jeová espera que continuemos a pregar até que ele diga que essa obra chegou ao fim.
2 Jeová já decidiu quando a obra de pregação deve terminar e quando “virá o fim”. (Mateus capítulo 24 versículos 14, 36) Até lá, como podemos obedecer à ordem: “Não descanse as suas mãos”? (*) — Leia Eclesiastes capítulo 11 versículo 6.
[Nota] (*) Entenda melhor: Neste estudo, a expressão “não descanse as suas mãos” quer dizer que devemos estar decididos a continuar pregando as boas novas até que Jeová diga que o trabalho acabou. [Fim da Nota]
[Leitura do texto de] Eclesiastes capítulo 11 versículo 6: Semeie de manhã a sua semente e não descanse as suas mãos até o anoitecer; pois você não sabe qual dará bons resultados, esta ou aquela, ou se ambas serão boas. [Fim da leitura.]
Pergunta 3. O que vamos ver neste estudo?
3 O estudo anterior falou de quatro coisas necessárias para alguém se tornar um bom ‘pescador de homens’. (Mateus capítulo 4 versículo 19) Neste estudo, vamos considerar três coisas que vão nos deixar mais determinados a pregar, não importam quais sejam as nossas circunstâncias. Vamos aprender por que é importante (1) continuar focados, (2) ser pacientes e (3) ter uma fé forte.
Continue focado
Pergunta 4. Por que devemos continuar focados no trabalho que Jeová nos deu?
4 Jesus predisse como o mundo estaria durante os últimos dias. E ele sabia que essas condições poderiam distrair seus seguidores de fazer o trabalho de pregação. Então, ele alertou seus discípulos: “Mantenham-se vigilantes.” (Mateus capítulo 24 versículo 42) Nos dias antes do Dilúvio, as pessoas estavam distraídas com as atividades do dia a dia e, por isso, não levaram a sério os avisos de Noé. (Mateus capítulo 24 versículos 37 a 39; Segunda Pedro capítulo 2 versículo 5) No mundo de hoje, existem distrações parecidas. Por causa disso, temos que continuar focados em fazer o trabalho que Jeová nos deu.
Pergunta 5. De acordo com Atos capítulo 1 versículos 6 a 8, até onde chegaria o trabalho de pregação?
5 A pregação do Reino é o trabalho que mais merece nossa atenção. Jesus predisse que, depois de sua morte, a pregação continuaria por muito tempo e alcançaria ainda mais pessoas. (João capítulo 14 versículo 12) Quando Jesus morreu, alguns de seus discípulos voltaram a trabalhar com pesca. Então, após sua ressurreição, Jesus fez um milagre para que os discípulos pescassem uma grande quantidade de peixes. Nessa ocasião, ele aproveitou para reforçar que ser um pescador de homens era muito mais importante do que qualquer outro serviço. (João capítulo 21 versículos 15 a 17) Pouco antes de voltar para o céu, Jesus disse aos discípulos que a obra de pregação que ele tinha começado iria muito além das fronteiras de Israel. (Leia Atos capítulo 1 versículos 6 a 8.) Anos depois, Jesus fez o apóstolo João ter uma visão sobre o que aconteceria durante o “dia do Senhor”. (*) Uma das coisas que João viu era impressionante: sob a direção dos anjos, as “boas novas eternas” estavam sendo pregadas a “toda nação, tribo, língua e povo”. (Apocalipse capítulo 1 versículo 10; capítulo 14 versículo 6) Isso deixa bem claro o que Jeová quer de nós: que participemos dessa grande obra de testemunho até que ela chegue ao fim.
[Nota] (*) O “dia do Senhor” começou quando Jesus foi entronizado em 1914 e vai continuar até o fim de seu Reinado de Mil Anos. [Fim da Nota]
[Leitura do texto de] Atos capítulo 1 versículos 6 a 8: Assim, quando se reuniram, eles lhe perguntaram: “Senhor, é agora que o senhor vai restabelecer o reino a Israel?” Ele lhes disse: “Não cabe a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai colocou sob sua própria autoridade. Mas, quando o espírito santo vier sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até a parte mais distante da terra.” [Fim da leitura.]
Pergunta 6. O que pode nos ajudar a continuar focados na pregação?
6 Algo que pode nos ajudar a continuar focados na pregação é pensar em tudo o que Jeová está fazendo para nos ajudar. Por exemplo, notou como temos bastante alimento espiritual? Temos publicações impressas, publicações digitais, áudios, vídeos e programas transmitidos pela internet. Sem falar no nosso site oficial, que tem conteúdo disponível em mais de mil idiomas! (Mateus capítulo 24 versículos 45 a 47) Enquanto este mundo está dividido pela política, pela religião e pela economia, os mais de 8 milhões de servos de Deus formam uma família realmente unida. Por exemplo, na sexta-feira, 19 de abril de 2019, Testemunhas de Jeová do mundo todo estavam unidas na consideração do texto diário. E naquela noite, 20.919.041 pessoas se reuniram para a Celebração da morte de Jesus. Ver esse milagre moderno e ser parte dele é um grande privilégio! Quando pensamos nisso, nos sentimos mais motivados a ficar focados na obra do Reino.
Pergunta 7. Como o exemplo de Jesus pode nos ajudar a continuar focados?
7 Outro modo de continuarmos focados na pregação é por seguirmos o exemplo de Jesus. Ele não deixou que nada o distraísse de dar testemunho da verdade. (João capítulo 18 versículo 37) Quando Satanás ofereceu “todos os reinos do mundo e a glória deles”, Jesus não caiu nessa armadilha. E também não aceitou quando outros quiseram fazer dele um rei. (Mateus capítulo 4 versículos 8, 9; João capítulo 6 versículo 15) Jesus não ficou balançado pelo desejo de ter bens materiais, nem permitiu que a oposição feroz o parasse. (Lucas capítulo 9 versículo 58; João capítulo 8 versículo 59) Nós também podemos continuar focados quando nossa fé é testada. É só seguirmos o conselho do apóstolo Paulo. Ele incentivou os cristãos a imitar o exemplo de Cristo para ‘não se cansarem nem desistirem’. — Hebreus capítulo 12 versículo 3.
Imagem na página 9: [Descrição da imagem:] Pôncio Pilatos sentado interrogando Jesus, que está cercado e sendo vigiado por dois soldados romanos.
Legenda: Jesus não deixou que nada o distraísse de dar testemunho da verdade (Veja o parágrafo 7.)
Seja paciente
Pergunta 8. O que é paciência, e por que ela é especialmente importante agora?
8 Paciência é a habilidade de esperar com calma até que uma situação mude. Às vezes, passamos por situações ruins e queremos que elas acabem logo. Ou então queremos muito que um desejo nosso se torne realidade. Nos dois casos, precisamos de paciência. O profeta Habacuque queria muito ver o fim da violência em Judá. (Habacuque capítulo 1 versículo 2) Os discípulos de Jesus esperavam que o Reino ‘aparecesse instantaneamente’ para salvá-los das mãos dos romanos. (Lucas capítulo 19 versículo 11) E nós não vemos a hora de o Reino de Deus acabar com a maldade e trazer um novo mundo de paz. (Segunda Pedro capítulo 3 versículo 13) Mas temos que ser pacientes e esperar pela hora certa de Jeová. Veja como Jeová nos ensina a ser pacientes.
Pergunta 9. Que exemplos mostram que Jeová é paciente?
9 Jeová é o exemplo perfeito de paciência. Antes do Dilúvio, ele deu tempo suficiente para que Noé construísse a arca e fosse “pregador da justiça”. (Segunda Pedro capítulo 2 versículo 5; Primeira Pedro capítulo 3 versículo 20) Quando Abraão fez várias perguntas seguidas sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, Jeová o ouviu com paciência. (Gênesis capítulo 18 versículos 20 a 33) Durante muitos séculos, a nação de Israel foi infiel a Deus; mesmo assim, ele mostrou uma paciência sem igual. (Neemias capítulo 9 versículos 30, 31) E hoje vemos que Jeová continua sendo paciente. Ele está atraindo pessoas e dando tempo para que elas “alcancem o arrependimento”. (Segunda Pedro capítulo 3 versículo 9; João capítulo 6 versículo 44; Primeira Timóteo capítulo 2 versículos 3, 4) Quando pensamos no exemplo de Jeová, não concorda que temos bons motivos para continuar pregando e ensinando com paciência? Mas veja agora como Jeová usa uma ilustração da Bíblia para nos ensinar a ser pacientes.
Pergunta 10. O que aprendemos com a ilustração em Tiago capítulo 5 versículos 7, 8?
10 Leia Tiago capítulo 5 versículos 7, 8. O exemplo do lavrador nos ensina a ser pacientes. É verdade que existem plantas que crescem rápido. Mas a maioria das plantas, principalmente aquelas que dão frutos, leva muito mais tempo para amadurecer. Em Israel, as plantas levavam uns seis meses para crescer. O lavrador costumava plantar as sementes depois das primeiras chuvas do outono e fazia a colheita depois das últimas chuvas da primavera. (Marcos capítulo 4 versículo 28) A paciência do lavrador é um ótimo exemplo para nós. Mas isso não é algo fácil.
[Leitura do texto de] Tiago capítulo 5 versículos 7, 8: Portanto, sejam pacientes, irmãos, até a presença do Senhor. Vejam como o lavrador fica esperando o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até chegarem as primeiras e as últimas chuvas. Vocês também, exerçam paciência; fortaleçam o coração, porque a presença do Senhor se aproxima. [Fim da leitura.]
Imagens na página 11: [Descrição da imagem:] Colagem: 1. Um agricultor segura uma enxada e se ajoelha para verificar a plantação. 2. Um irmão e uma irmã participam do testemunho público com carrinhos. O irmão lê um texto bíblico para um homem.
Legenda: Assim como o lavrador que é trabalhador e ao mesmo tempo paciente, nós esperamos para ver o resultado de nossos esforços (Veja os parágrafos 10 e 11.)
Pergunta 11. Como a paciência nos ajuda na obra de pregação?
11 Por sermos imperfeitos, temos a tendência de querer ver logo os resultados de nossos esforços. Mas para uma plantação dar frutos, o lavrador tem que dar atenção a ela — ele precisa arar o solo, jogar as sementes, retirar as ervas daninhas e regar as plantas. O trabalho de fazer discípulos também requer esforço constante. Leva tempo para tirar do coração de um estudante as ervas daninhas do preconceito e da indiferença. Se formos pacientes, as dificuldades não vão nos desanimar. E mesmo quando alguns reagem bem à nossa mensagem, devemos ser pacientes. Afinal, não podemos forçar um estudante a desenvolver fé. Até mesmo os discípulos de Jesus vez por outra demoravam para entender o que ele ensinava. (João capítulo 14 versículo 9) Lembre-se que nós podemos plantar e regar, mas quem faz crescer é Deus. — Primeira Coríntios capítulo 3 versículo 6.
Pergunta 12. Como podemos mostrar paciência quando damos testemunho a parentes descrentes?
12 Uma área em que pode ser difícil ter paciência é quando damos testemunho a parentes descrentes. Algo que pode nos ajudar é o princípio em Eclesiastes capítulo 3 versículos 1, 7: ‘Há tempo para ficar calado e tempo para falar.’ Em alguns casos, podemos ficar calados e deixar que nossa boa conduta fale por nós. Mas também ficamos atentos a oportunidades para falar sobre a verdade. (Primeira Pedro capítulo 3 versículos 1, 2) É importante ter zelo ao pregar e ensinar, mas temos que ser pacientes com todos, incluindo com os membros de nossa família.
Pergunta 13 a 14. Que exemplos de paciência podemos imitar?
13 Podemos aprender a ser pacientes com o exemplo deixado por servos fiéis dos tempos bíblicos e dos tempos modernos. Habacuque estava ansioso para ver o fim da maldade, mas ele mostrou paciência quando disse: “Ficarei de pé no meu posto de vigilância.” (Habacuque capítulo 2 versículo 1) O apóstolo Paulo admitiu que queria “terminar” seu ministério. Mas ele continuou a “dar um testemunho cabal das boas novas” com paciência. — Atos capítulo 20 versículo 24.
14 Pense também no exemplo de um casal que se formou em Gileade. Eles foram designados para um país que tem poucas Testemunhas de Jeová. E como a religião principal do país não é cristã, o casal não encontrou muitas pessoas interessadas em estudar a Bíblia. Por outro lado, os colegas de sua turma de Gileade que estavam servindo em outros países sempre mandavam notícias incríveis dos muitos estudos bíblicos progressivos que tinham. Mas o casal continuou sendo paciente. Apesar do crescimento da obra no território ser bem lento, eles não desistiram de pregar. Depois de oito anos de trabalho num território que não parecia produtivo, eles finalmente tiveram a alegria de ver um de seus estudantes se batizar. O que esses exemplos do passado e do presente têm em comum? Eles não se tornaram preguiçosos nem descansaram suas mãos, e Jeová recompensou a paciência deles. Isso sem dúvida nos motiva a ser “imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas”. — Hebreus capítulo 6 versículos 10 a 12.
Tenha uma fé forte
Pergunta 15. Como a fé nos deixa mais determinados a pregar?
15 Nós temos fé na mensagem que pregamos. Por isso, fazemos questão de levá-la para o maior número possível de pessoas. Nós confiamos nas promessas da Palavra de Deus. (Salmo 119 versículo 42; Isaías capítulo 40 versículo 8) Estamos vendo profecias da Bíblia se cumprindo em nossos dias. Estamos vendo pessoas aplicando os conselhos da Bíblia e mudando a vida para melhor. Tudo isso nos faz ter ainda mais confiança de que todos precisam ouvir as boas novas do Reino.
Pergunta 16. De acordo com o Salmo 46 versículos 1 a 3, como a fé em Jeová e em Jesus pode nos deixar mais determinados a pregar?
16 Nós também temos fé em Jeová, a Fonte da mensagem que pregamos, e temos fé em Jesus, aquele que Jeová escolheu para ser o Rei do Reino. (João capítulo 14 versículo 1) Não importa qual seja a nossa situação, Jeová sempre vai ser nosso refúgio e nossa força. (Leia Salmo 46 versículos 1 a 3.) Além disso, temos confiança de que Jesus está guiando a obra de pregação lá do céu, usando o poder e a autoridade que recebeu de Jeová. — Mateus capítulo 28 versículos 18 a 20.
[Leitura do texto de] Salmo 46 versículos 1 a 3: Deus é nosso refúgio e nossa força, Uma ajuda encontrada prontamente em tempos de aflição. Por isso é que não teremos medo, ainda que a terra se transforme, Ainda que os montes caiam nas profundezas do mar, Ainda que as águas do mar façam estrondos e espumem, Ainda que a sua turbulência faça os montes tremer. [Fim da leitura.]
Pergunta 17. Por que temos que continuar pregando? Dê um exemplo.
17 A fé aumenta nossa confiança de que Jeová vai abençoar nossos esforços. E isso pode acontecer de uma maneira que nem imaginamos. (Eclesiastes capítulo 11 versículo 6) Por exemplo, sabemos que milhares de pessoas veem todos os dias nossos displays e carrinhos de publicações. Mas será que esse método funciona? Com certeza! O Nosso Ministério do Reino de novembro de 2014 contou o caso de uma universitária que queria fazer um trabalho sobre as Testemunhas de Jeová. Ela não tinha conseguido achar um Salão do Reino, mas achou uma mesa de publicações no campus da universidade e também achou informações para incluir em seu trabalho. Por fim, ela se tornou uma Testemunha de Jeová batizada e hoje é pioneira regular. Relatos como esse nos motivam a continuar pregando. Eles mostram que ainda existem pessoas que precisam achar e ouvir a mensagem do Reino.
Esteja decidido a não descansar suas mãos
Pergunta 18. Por que podemos ter certeza de que a obra de pregação vai terminar na hora em que Jeová quiser?
18 Podemos ter certeza de que a obra de pregação vai terminar na hora certa. Pense no que aconteceu nos dias de Noé. Jeová provou que tem controle perfeito do tempo. Com uns 120 anos de antecedência, Jeová determinou a data do Dilúvio. Décadas depois, Jeová deu a Noé a missão de construir a arca. Provavelmente, por uns quarenta ou cinquenta anos antes do Dilúvio, Noé continuou trabalhando duro. Apesar de as pessoas não darem ouvidos, Noé continuou pregando a mensagem de aviso até o dia em que Jeová disse que era hora de levar os animais para dentro da arca. Então, na hora certa, “Jeová fechou a porta”. — Gênesis capítulo 6 versículo 3; capítulo 7 versículos 1, 2, 16.
Pergunta 19. O que podemos esperar se não descansarmos nossas mãos?
19 Em breve, Jeová vai dizer que a obra de pregação do Reino terminou. Ele vai ‘fechar a porta’ do sistema de Satanás e vai trazer um novo mundo de justiça. Até que esse dia chegue, esteja decidido a imitar Noé, Habacuque e outros que não descansaram suas mãos. Continue focado, seja paciente e tenha forte fé em Jeová e nas promessas dele.

Quadro
Como cada um dos pontos a seguir nos ajuda a não descansar nossas mãos?

 Continuar focado
 Ser paciente
 Ter uma fé forte [Fim do Quadro]

Cântico 75 ‘Estou aqui!’
[Fim do arquivo.]

