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Aprenda com as últimas palavras de Jesus
“Este é meu Filho, o amado, a quem eu aprovo. Escutem-no.” — Mateus capítulo 17 versículo 5.

Cântico 17 “Eu quero!”

Quadro
O que vamos ver

Como Mateus capítulo 17 versículo 5 nos mostra, Jeová quer que escutemos o seu Filho. Quando estava morrendo na estaca de tortura, Jesus falou várias frases interessantes. Neste estudo, vamos ver o que podemos aprender com elas. [Fim do Quadro]

Pergunta 1 a 2. Em que situação Jesus estava quando disse suas últimas palavras como humano?
1 É manhã do dia 14 de nisã do ano 33. Jesus é acusado falsamente e condenado por um crime que não cometeu. Depois disso, ele sofre zombaria, é torturado cruelmente e pregado numa estaca de tortura. Pregos perfuram suas mãos e seus pés. Respirar e falar é extremamente doloroso para Jesus. Mas ele precisa falar. Ele tem coisas importantes a dizer.
2 Vamos considerar as últimas palavras de Jesus na estaca de tortura e ver que lições podemos aprender. Em outras palavras, vamos ‘escutá-lo’. — Mateus capítulo 17 versículo 5.
“Pai, perdoa-lhes”
Pergunta 3. Sobre quem Jesus estava falando quando disse: “Pai, perdoa-lhes”?
3 O que Jesus disse? Quando estava na estaca de tortura, Jesus orou: “Pai, perdoa-lhes.” Mas a quem Jesus queria que seu Pai perdoasse? As próximas palavras de Jesus nos dão uma pista. Ele disse: “[Eles] não sabem o que estão fazendo.” (Lucas capítulo 23 versículos 33, 34) Provavelmente, Jesus estava se referindo aos soldados romanos que pregaram suas mãos e seus pés na estaca. Eles não sabiam quem Jesus realmente era. E pode ser que Jesus também tivesse em mente aquelas pessoas na multidão que exigiram que ele fosse executado, mas que, mais tarde, teriam fé nele. (Atos capítulo 2 versículo 36 a 38) Jesus não permitiu que as injustiças que sofreu o fizessem ser uma pessoa amargurada e ressentida. (Primeira Pedro capítulo 2 versículo 23) Em vez disso, ele pediu que Jeová perdoasse aqueles que o matariam.
Pergunta 4. O que podemos aprender com a disposição de Jesus de perdoar seus inimigos?
4 O que podemos aprender com as palavras de Jesus? Assim como Jesus, precisamos estar dispostos a perdoar outros. (Colossenses capítulo 3 versículo 13) Algumas pessoas, incluindo nossos parentes, talvez fiquem contra nós por não entenderem as nossas crenças ou nosso modo de vida. Elas talvez contem mentiras sobre nós, nos humilhem na frente de outros, destruam nossas publicações ou até ameacem nos agredir fisicamente. Em vez de guardar ressentimento, podemos pedir que Jeová abra os olhos dessas pessoas para que elas possam aprender a verdade um dia. (Mateus capítulo 5 versículos 44, 45) Às vezes, perdoar não é nada fácil, especialmente quando somos vítimas de grandes injustiças. Mas se deixarmos que a semente da amargura e do ressentimento cresça em nosso coração, só vamos nos machucar. Uma irmã explicou: “Eu entendi que ser perdoadora não quer dizer concordar com a atitude errada das pessoas que me ofenderam. Também não significa permitir que elas se aproveitem de mim. Significa simplesmente que eu fiz uma escolha: não guardar ressentimento.” (Salmo 37 versículo 8) Quando decidimos perdoar, escolhemos não permitir que experiências ruins nos tornem pessoas amargas. — Efésios capítulo 4 versículos 31, 32.
“Você estará comigo no Paraíso”
Pergunta 5. O que Jesus prometeu a um dos criminosos, e por que ele fez essa promessa?
5 O que Jesus disse? Dois criminosos também estavam em estacas de tortura ao lado de Jesus. No começo, os dois insultaram Jesus. (Mateus capítulo 27 versículo 44) Só que mais tarde, um deles mudou de atitude. Ele entendeu que Jesus não tinha feito “nada errado”. (Lucas capítulo 23 versículos 40, 41) E mais do que isso, ele mostrou que confiava que Jesus seria ressuscitado e se tornaria rei um dia. Ele disse a Jesus: “Lembre-se de mim quando entrar no seu Reino.” (Lucas capítulo 23 versículo 42) Esse homem mostrou mesmo muita fé! Jesus deu a seguinte resposta a ele: “Em verdade, eu lhe digo hoje: Você estará comigo [não no Reino, mas] no Paraíso.” (Lucas capítulo 23 versículo 43) Perceba que Jesus tornou essa promessa bem pessoal. Ele usou expressões como “eu”, “você” e “comigo”. Jesus podia dar uma esperança para esse criminoso à beira da morte porque sabia que seu Pai é misericordioso. — Salmo 103 versículo 8.
Pergunta 6. O que podemos aprender das palavras de Jesus ao criminoso?
6 O que podemos aprender com as palavras de Jesus? Jesus imita com perfeição seu Pai. (Hebreus capítulo 1 versículo 3) Jeová quer muito nos perdoar e ser misericordioso com cada um de nós. Mas ele só vai fazer isso se nos arrependermos de coração das coisas erradas que fizemos no passado e se mostrarmos fé no sacrifício de Jesus. (Primeira João capítulo 1 versículo 7) Alguns talvez achem difícil acreditar que Jeová pode perdoá-los pelos erros que cometeram no passado. Se você se sente assim de vez em quando, pense no seguinte: Pouco antes de morrer, Jesus foi misericordioso com o criminoso condenado que estava apenas começando a mostrar fé. Então, podemos ter certeza de que Jeová vai mostrar muito mais misericórdia a seus servos fiéis, que estão fazendo o melhor que podem para obedecer a seus mandamentos. — Salmo 51 versículo 1; Primeira João capítulo 2 versículos 1, 2
‘Este é o seu filho! Esta é a sua mãe!’
Pergunta 7. Como vimos em João capítulo 19 versículos 26, 27, o que Jesus disse para Maria e para João? Por que ele disse isso?
7 O que Jesus disse? (Leia João capítulo 19 versículos 26, 27.) Jesus estava preocupado com sua mãe, que provavelmente tinha ficado viúva. Os irmãos de Jesus até poderiam cuidar das necessidades materiais dela. Mas quem iria cuidar dela espiritualmente? Não há nenhuma indicação de que os irmãos de Jesus já tivessem se tornado seus discípulos. Mas João era um apóstolo fiel de Jesus e um dos seus melhores amigos. Para Jesus, aqueles que serviam a Jeová junto com ele eram sua família espiritual. (Mateus capítulo 12 versículo 46 a 50) Jesus amava Maria e queria ter certeza de que alguém ia cuidar dela. Então, ele pediu que João fizesse isso. Jesus sabia que João ia ajudar Maria a continuar servindo a Jeová. Ele disse para sua mãe: “Este é o seu filho!” E disse para João: “Esta é a sua mãe!” Daquele dia em diante, João seria como um filho para Maria e cuidaria dela como se ela fosse sua mãe. Maria tinha cuidado com carinho de Jesus desde o seu nascimento e tinha ficado ao lado dele na sua morte. Jesus tinha grandes motivos para amar essa mulher tão preciosa!
[Leitura do texto de] João capítulo 19 versículos 26, 27: Assim, ao ver que a sua mãe e o discípulo a quem amava estavam ali perto, Jesus disse à sua mãe: “Este é o seu filho!” A seguir disse ao discípulo: “Esta é a sua mãe!” E, dali em diante, o discípulo a levou para a casa dele. [Fim da leitura.]
Pergunta 8. O que podemos aprender com o que Jesus disse para Maria e para João?
8 O que podemos aprender com as palavras de Jesus? A amizade que temos com nossos irmãos na fé pode ser muito mais forte do que a que temos com nossos parentes próximos. Nossos familiares podem ficar contra nós ou até nos abandonar, mas Jesus prometeu que, se nos apegássemos a Jeová e a Sua organização, nós receberíamos “cem vezes mais” do que perderíamos. Muitos irmãos vão se tornar para nós como um filho, uma filha, um pai ou uma mãe. (Marcos capítulo 10 versículos 29, 30) Fazemos parte de uma família espiritual unida pela fé e pelo amor — amor por Jeová e uns pelos outros. Como isso faz você se sentir? — Colossenses capítulo 3 versículo 14; Primeira Pedro capítulo 2 versículo 17.
“Deus meu, por que me abandonaste?”
Pergunta 9. O que as palavras de Jesus em Mateus capítulo 27 versículo 46 nos ensinam?
9 O que Jesus disse? Pouco antes de morrer, Jesus clamou: “Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste?” (Mateus capítulo 27 versículo 46) A Bíblia não explica por que Jesus disse isso. Mas essas palavras nos dizem muita coisa. Por exemplo, por dizer essas palavras, Jesus estava cumprindo a profecia registrada no Salmo 22:1. (*) Além disso, elas deixam claro que Jeová não colocou “uma cerca de proteção em volta” de seu Filho. (Jó capítulo 1 versículo 10) Pelo contrário, ele permitiu que seu Filho fosse testado até o limite por seus inimigos, e Jesus entendia isso. Esse foi realmente um grande teste; nenhum humano jamais tinha passado por algo assim. Essas palavras de Jesus também mostravam que ele tinha certeza de que era inocente e de que não merecia morrer.
[Nota] (*) Para ver alguns motivos que talvez tenham levado Jesus a citar o Salmo 22:1, leia “Perguntas dos Leitores” nesta revista. [Fim da Nota]
Pergunta 10. O que podemos aprender do que Jesus disse para seu Pai?
10 O que podemos aprender com as palavras de Jesus? Uma lição que aprendemos é que não devemos esperar que Jeová nos proteja de desafios que testem a nossa fé. Assim como Jesus foi testado até o limite, nós também devemos estar preparados para mostrar que somos fiéis até a morte, se necessário. (Mateus capítulo 16 versículos 24, 25) Mas Deus nos garante que não seremos testados além do que podemos aguentar. (Primeira Coríntios capítulo 10 versículo 13) Outra coisa que aprendemos é que, assim como Jesus, nós vamos sofrer injustiças. (Primeira Pedro capítulo 2 versículos 19, 20) Aqueles que ficam contra nós fazem isso não porque tenhamos feito algo errado, mas porque não fazemos parte do mundo e porque defendemos a verdade. (João capítulo 17 versículo 14; Primeira Pedro capítulo 4 versículos 15, 16) Jesus entendeu por que Jeová permitiu que ele sofresse. Mas às vezes, quando passam por dificuldades, alguns irmãos fiéis se perguntam por que Jeová permite isso. (Habacuque capítulo 1 versículo 3) Nosso Deus é misericordioso e paciente com esses irmãos. Jeová entende que essa atitude deles não é sinal de falta de fé, mas de que precisam do consolo que só ele pode dar. — Segunda Coríntios capítulo 1 versículos 3, 4.
“Estou com sede”
Pergunta 11. Por que Jesus disse o que está em João capítulo 19 versículo 28?
11 O que Jesus disse? (Leia João capítulo 19 versículo 28.) Por que Jesus disse: “Estou com sede”? Ele disse isso “para que se cumprisse uma passagem das Escrituras”, ou seja, o que está registrado no Salmo 22:15, que diz: “Minha força secou-se como um caco de barro; minha língua gruda nas gengivas.” Dava para entender por que Jesus estava com tanta sede: ele tinha suportado muito sofrimento, incluindo a dor agonizante numa estaca de tortura. E na situação em que estava, ele precisava da ajuda de outros para matar sua sede.
[Leitura do texto de] João capítulo 19 versículo 28: Depois disso, sabendo que todas as coisas já tinham se realizado, e para que se cumprisse uma passagem das Escrituras, Jesus disse: “Estou com sede.” [Fim da leitura.]
Pergunta 12. O que podemos aprender das palavras de Jesus: “Estou com sede”?
12 O que podemos aprender com as palavras de Jesus? Jesus não achava que falar como estava se sentindo era sinal de fraqueza. Nós também não devemos pensar assim. Em muitos momentos da vida, preferimos não dizer para outros do que estamos precisando. Mas se, em certo ponto, não conseguirmos nos virar sozinhos, não devemos ter medo de pedir a ajuda de outros. Por exemplo, se formos idosos ou estivermos doentes, talvez tenhamos que pedir que um amigo nos dê uma carona até o mercado ou até um consultório médico. Se estivermos tristes ou desanimados, podemos pedir que um ancião ou um cristão maduro nos ouça com atenção ou nos diga uma “boa palavra” que alegre o nosso coração. (Provérbios capítulo 12 versículo 25) É bom lembrar que nossos irmãos e irmãs nos amam e querem nos ajudar em “tempos de aflição”. (Provérbios capítulo 17 versículo 17) Mas eles não podem ler mentes. Eles não vão conseguir descobrir do que estamos precisando se não falarmos para eles.
“Está consumado!”
Pergunta 13. O que Jesus realizou por se manter íntegro até a morte?
13 O que Jesus disse? Por volta das 3 horas da tarde do dia 14 de nisã, Jesus falou em voz alta: “Está consumado!” (João capítulo 19 versículo 30) As palavras de Jesus nos ensinam que, pouco antes de morrer, ele sabia que tinha consumado, ou realizado, tudo o que Jeová queria. E por se manter íntegro até a morte, Jesus realizou várias coisas. Primeiro, ele provou que Satanás é um mentiroso. Jesus mostrou que um humano perfeito podia se manter íntegro apesar de tudo que Satanás fizesse. Segundo, Jesus deu sua vida como resgate. Dessa forma, Jesus tornou possível que humanos imperfeitos fossem amigos de Deus e tivessem esperança de viver para sempre. Terceiro, Jesus provou que Jeová é um governante justo e defendeu a reputação dele.
Pergunta 14. Devemos estar determinados a viver de que maneira a cada dia? Explique.
14 O que podemos aprender com as palavras de Jesus? Devemos estar decididos a manter a integridade a cada dia. Veja o que o irmão Maxwell Friend, que serviu como instrutor da Escola de Gileade, comentou. Numa assembleia internacional, o irmão Maxwell disse o seguinte em um discurso sobre lealdade: “Não deixe para amanhã o que você pode fazer ou dizer hoje. Você tem certeza de que vai estar vivo amanhã? Viva cada dia como se fosse a sua última chance de mostrar que merece a vida eterna.” Temos que viver cada dia como se fosse a nossa última chance de mostrar a nossa integridade a Jeová! Então, mesmo que enfrentemos a morte, poderemos dizer: “Jeová, eu fiz o meu melhor para manter minha integridade, para provar que Satanás é um mentiroso e para defender a reputação e apoiar a soberania do Senhor!”
“Às tuas mãos confio o meu espírito”
Pergunta 15. De acordo com Lucas capítulo 23 versículo 46, que confiança Jesus tinha?
15 O que Jesus disse? (Leia Lucas capítulo 23 versículo 46.) Com plena confiança, Jesus disse: “Pai, às tuas mãos confio o meu espírito.” Jesus sabia que seu futuro estava nas mãos de Jeová, e ele tinha certeza de que seu Pai se lembraria dele.
[Leitura do texto de] Lucas capítulo 23 versículo 46: E Jesus clamou em alta voz e disse: “Pai, às tuas mãos confio o meu espírito.” Depois de dizer isso, ele morreu. [Fim da leitura.]
Pergunta 16. O que você aprendeu com o exemplo de um jovem de 15 anos?
16 O que podemos aprender com as palavras de Jesus? Esteja decidido a deixar sua vida nas mãos de Jeová. Para conseguir fazer isso, você deve ‘confiar em Jeová de todo o seu coração’. (Provérbios capítulo 3 versículo 5) Veja o exemplo de Joshua, uma Testemunha de Jeová de 15 anos com uma doença terminal. Ele se negou a aceitar qualquer tratamento que violasse a lei de Deus. Pouco antes de morrer, ele disse para sua mãe: “Mamãe, estou nas mãos de Jeová ... Digo isso com toda a certeza, mamãe: sei que Jeová vai me ressuscitar. Ele leu meu coração, e eu realmente o amo.” (*) Cada um de nós deve se perguntar: ‘Se eu enfrentasse uma situação de vida ou morte que testasse a minha fé, será que eu colocaria a minha vida nas mãos de Jeová, confiando que ele se lembraria de mim?’
[Nota] (*) Veja o artigo “A fé de Joshua: uma vitória pelos direitos dos jovens”, na Despertai! de 22 de janeiro de 1995. [Fim da Nota]
Pergunta 17 a 18. Que lições aprendemos? (Veja também o quadro “O que aprendemos com as últimas palavras de Jesus”.)
17 Como pudemos perceber, as últimas palavras de Jesus nos ensinam grandes lições. Lembramos que precisamos perdoar outros e confiar que Jeová também vai nos perdoar. Somos privilegiados por ter irmãos e irmãs na fé prontos para nos ajudar. Mas precisamos pedir a ajuda deles quando for necessário. Sabemos que Jeová vai nos ajudar a superar qualquer problema que surja. Vimos que é muito importante viver cada dia como se fosse a última chance de provar nossa integridade. Temos que confiar que, se colocarmos nossa vida nas mãos de Jeová, vamos estar protegidos.
18 Realmente, podemos aprender bastante com o que Jesus disse quando estava na estaca de tortura. Falando sobre seu Filho, Jeová disse: “Escutem-no.” Se colocarmos em prática as lições que vimos neste estudo, estaremos fazendo exatamente o que Jeová mandou. — Mateus capítulo 17 versículo 5.

Quadro na página 10
O que aprendemos com as últimas palavras de Jesus

Imagem: [Descrição da imagem:] Jesus pendurado numa estaca de tortura. Um criminoso que está na estaca ao lado olha para ele.

1. “Pai, perdoa-lhes.”
Devemos estar dispostos a perdoar outros.
2. “Você estará comigo no Paraíso.”
Jeová quer ser misericordioso com cada um de nós.
3. ‘Este é o seu filho! Esta é a sua mãe!’
Temos uma maravilhosa família espiritual.
4. “Deus meu, por que me abandonaste?”
Jeová nem sempre vai nos proteger de testes de fé.
5. “Estou com sede.”
Pedir ajuda não é sinal de fraqueza.
6. “Está consumado!”
Devemos estar decididos a manter nossa integridade todos os dias.
7. “Às tuas mãos confio o meu espírito.”
Nossa vida está a salvo nas mãos de Jeová. [Fim do Quadro]

Quadro
O que aprendemos com as palavras de Jesus nos seguintes textos?

 Lucas capítulo 23 versículos 34, 43, 46
Lucas capítulo 23 versículo 34: Mas Jesus dizia: “Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo.” Além disso, lançaram sortes para repartir as roupas dele.
Lucas capítulo 23 versículo 43: E ele lhe disse: “Em verdade, eu lhe digo hoje: Você estará comigo no Paraíso.”
Lucas capítulo 23 versículo 46: E Jesus clamou em alta voz e disse: “Pai, às tuas mãos confio o meu espírito.” Depois de dizer isso, ele morreu.
 Mateus capítulo 27 versículo 46
Mateus capítulo 27 versículo 46: Por volta da nona hora, Jesus clamou em alta voz: “Eli, Eli, lama sabactâni?”, isto é: “Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste?”
 João capítulo 19 versículo 26 a 28, 30
João capítulo 19 versículo 26 a 28: Assim, ao ver que a sua mãe e o discípulo a quem amava estavam ali perto, Jesus disse à sua mãe: “Este é o seu filho!” A seguir disse ao discípulo: “Esta é a sua mãe!” E, dali em diante, o discípulo a levou para a casa dele. Depois disso, sabendo que todas as coisas já tinham se realizado, e para que se cumprisse uma passagem das Escrituras, Jesus disse: “Estou com sede.”
João capítulo 19 versículo 30: Depois de receber o vinho acre, Jesus disse: “Está consumado!” e, inclinando a cabeça, entregou o espírito. [Fim do Quadro]

Cântico 126 Sempre fortes, firmes e despertos
[Fim do arquivo.]

