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Sirva a outros assim como Jesus
“Há mais felicidade em dar do que em receber.” — Atos capítulo 20 versículo 35.

Cântico 17 “Eu quero!”

[Quadro] O que vamos ver

Jesus sempre se preocupou mais com os outros do que com ele mesmo. Neste estudo, vamos ver algumas maneiras em que podemos imitar o exemplo dele e como fazer isso é bom para nós. [Fim do Quadro]

Pergunta 1. O que o povo de Jeová faz por amor?
1 A Bi̇́blia já dizia que o povo de Deus ‘se apresentaria voluntariamente’ para servir a Jeová e que faria isso seguindo as orientações de Jesus. (Salmo 110 versículo 3) Com certeza essa profecia está se cumprindo hoje. Prova disso é que todos os anos, os servos de Jeová gastam milhões de horas pregando com zelo as boas novas. Eles fazem isso voluntariamente e, às vezes, gastam dos seus próprios recursos para fazer esse trabalho. O povo de Jeová também ajuda seus irmãos na fé em sentido físico, emocional e espiritual. Além disso, os anciãos e servos ministeriais gastam muitas horas preparando suas partes nas reuniões e pastoreando os irmãos. Mas por que o povo de Jeová faz tudo isso? Por amor — amor a Jeová e às pessoas. —  Mateus capítulo 22 versículos 37 a 39.
Pergunta 2. Que exemplo Jesus deixou? (Romanos capítulo 15 versículos 1 a 3)
2 Jesus deixou um excelente exemplo. Ele se preocupava mais com os outros do que com ele mesmo. E nós nos esforçamos em seguir de perto os passos dele. (Leia  Romanos capítulo 15 versículos 1 a 3.) Se imitarmos o exemplo de Jesus, vamos sentir o que está escrito em Atos capítulo 20 versículo 35: “Há mais felicidade em dar do que em receber.”
[Leitura do texto de]  Romanos capítulo 15 versículos 1 a 3: Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos que não são fortes, e não agradar a nós mesmos. Que cada um de nós agrade ao seu próximo para o bem dele, para edificá-lo. Pois nem mesmo o Cristo agradou a si mesmo, mas, assim como está escrito: “Os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim.” [Fim da leitura.]
Pergunta 3. O que vamos ver neste estudo?
3 Neste estudo, vamos ver algumas coisas que Jesus fez para ajudar outras pessoas, e como nós podemos imitar o exemplo dele. Vamos ver também o que podemos fazer para ter mais vontade de ajudar os outros.
Imite o exemplo de Jesus
Pergunta 4. Como Jesus colocou os interesses dos outros à frente dos seus próprios interesses?
4 Jesus ajudava os outros, mesmo quando estava cansado. Jesus tinha passado a noite inteira orando. Ele estava num monte, provavelmente perto de Cafarnaum. Tente imaginar a reação de Jesus quando viu uma multidão de pessoas vindo ao encontro dele. Ele teve pena delas e, apesar de estar cansado, começou a curar os doentes. E não foi só isso. Nessa ocasião, ele deu o famoso discurso que hoje conhecemos como o Sermão do Monte. —  Lucas capítulo 6 versículos 12 a 20.
Página 21 [Descrição da imagem:] Jesus ensinando uma multidão de pessoas.
Legenda: Apesar de estar muito cansado, o que Jesus fez quando viu uma multidão vindo até ele?
Pergunta 5. Como os chefes de família podem imitar o exemplo de Jesus quando estiverem cansados?
5 Como os chefes de família podem imitar o exemplo de Jesus? Imagine o seguinte: Depois de um longo dia de trabalho, um pai de família chega em casa exausto. Ele até pensa em cancelar a Adoração em Família, mas ele ora a Jeová pedindo força, e Jeová responde a oração. Daí, o estudo em família acontece normalmente. Com isso, os filhos aprendem uma lição muito importante. Eles percebem que para os seus pais as coisas espirituais vêm em primeiro lugar.
Página 22 [Descrição da imagem:] Conjunto de imagens: 1. Um pai chegando em casa cansado depois de um longo dia de trabalho. 2. Ele orando de coração para Jeová. 3. Ele dirigindo a adoração em família com a esposa e os filhos.
Legenda: De que modo podemos imitar Jesus ao colocar os interesses dos outros à frente dos nossos?
Pergunta 6. Dê um exemplo de como Jesus ajudou as pessoas, mesmo quando precisava ficar sozinho.
6 Jesus tirava tempo para as pessoas, mesmo quando precisava ficar sozinho. Já parou para pensar em como Jesus se sentiu quando ficou sabendo que seu amigo João Batista tinha sido morto? Jesus deve ter ficado muito triste. A Bíblia diz: “Ouvindo isso [sobre a morte de João], Jesus partiu dali de barco para um lugar isolado, para ficar sozinho.” (Mateus capítulo 14 versículos 10 a 13) E dá para entender por que ele fez isso. Muitas pessoas preferem ficar sozinhas assim que perdem alguém que amam. Jesus queria fazer isso, mas não conseguiu. Uma multidão ficou sabendo para onde Jesus estava indo e chegou lá antes que ele. Qual foi a reação de Jesus? Ele pensou no que aquelas pessoas estavam passando e “teve pena” delas. Ele percebeu que aquelas pessoas estavam perdidas em sentido espiritual e precisavam de ajuda. Então ele “começou a lhes ensinar muitas coisas”. —  Marcos capítulo 6 versículos 31 a 34; Lucas capítulo 9 versículos 10, 11.
Pergunta 7 a 8. Dê um exemplo de como os anciãos imitam a Jesus quando alguém da congregação precisa de ajuda.
7 Como os anciãos podem imitar o exemplo de Jesus? Nós damos muito valor a todos os sacrifícios que os anciãos fazem por nós! Muitas vezes, a congregação nem fica sabendo de todo o trabalho que eles têm. Por exemplo, quando surge uma emergência médica, os anciãos que fazem parte da Comissão de Ligação com Hospitais dão ajuda rápida aos irmãos. Muitas vezes, essas situações acontecem no meio da noite. Mas os queridos anciãos e suas famílias colocam os interesses de seus irmãos à frente dos deles. Eles fazem isso por amor.
8 Os anciãos também participam na ajuda humanitária e na construção de Salões do Reino e de outros prédios usados na adoração de Jeová. Sem falar nas muitas horas que eles gastam para ensinar e encorajar a congregação. Todos esses irmãos e suas famílias merecem nossos elogios. Oramos para que Jeová continue abençoando esses irmãos! Mas é claro que, assim como todos nós, os anciãos precisam ter equilíbrio. Eles não querem gastar tanto tempo com os assuntos da congregação a ponto de deixar a própria família de lado.
Como colocar os interesses dos outros na frente dos nossos
Pergunta 9. De acordo com Filipenses capítulo 2 versículos 4, 5, que atitude os cristãos devem ter?
9 Leia Filipenses capítulo 2 versículos 4, 5. Os anciãos não são os únicos que precisam imitar o exemplo de Jesus de colocar os interesses dos outros em primeiro lugar. Na verdade, todos nós devemos fazer isso. A Bíblia diz que Jesus “assumiu a forma de escravo”. (Filipenses capítulo 2 versículo 7) Pense no que podemos aprender com isso. Um escravo, ou servo, procurava oportunidades para agradar o seu amo. No nosso caso, somos escravos de Jeová e servos de nossos irmãos. Por isso, queremos imitar o exemplo de Jesus e fazer de tudo para agradar a Jeová e servir aos nossos irmãos. Vamos ver algumas sugestões de como fazer isso.
[Leitura do texto de] Filipenses capítulo 2 versículos 4, 5: buscando não somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Mantenham a mesma atitude que Cristo Jesus teve: [Fim da leitura.]
Pergunta 10. Que perguntas podemos nos fazer?
10 Pense em sua atitude. Pergunte-se: ‘Até que ponto estou disposto a fazer sacrifícios para ajudar meus irmãos? Qual seria a minha reação se pedissem para eu visitar um irmão idoso numa casa de repouso ou dar carona para uma irmã idosa ir às reuniões? Eu me coloco logo à disposição para participar na limpeza do Salão do Reino ou local do congresso?’ Quando nos dedicamos a Jeová, fizemos a promessa de que daríamos o nosso melhor a ele. E uma maneira de fazer isso é dar do nosso tempo e recursos para ajudar os nossos irmãos. Jeová fica muito feliz com isso. Mas o que devemos fazer se percebermos que precisamos melhorar nesse sentido?
Pergunta 11. Como a oração pode nos ajudar a ter mais vontade de ajudar os outros?
11 Ore de coração a Jeová. Talvez você já tenha percebido que precisa melhorar em colocar os interesses dos outros à frente dos seus. Mas pode ser que, na verdade, você não tenha muita vontade de fazer isso. Se esse for o caso, ore de coração para Jeová. Seja sincero. Diga para ele tudo o que você sente e peça para Jeová te dar “tanto o desejo como o poder de agir”. — Filipenses capítulo 2 versículo 13.
Pergunta 12. Como um irmão jovem pode ajudar a organização de Jeová?
12 Se você é um jovem e já está batizado, ore a Jeová pedindo ajuda para ser mais útil na congregação. Em muitos países, existem mais anciãos do que servos ministeriais, e muitos desses servos ministeriais não são tão jovens assim. A organização de Jeová continua crescendo. Por isso, precisamos de jovens irmãos para ajudar os anciãos a cuidar das congregações. Se você se colocar à disposição para fazer mais, você vai ser feliz. Por quê? Porque você vai agradar a Jeová, ganhar a confiança dos irmãos e sentir a alegria que vem de ajudar os outros.
Pergunta 13 a 14. O que podemos fazer para ajudar nossos irmãos? (Veja a imagem da capa.)
13 Fique atento ao que os outros precisam. O apóstolo Paulo disse para os cristãos da Judeia: “Não se esqueçam de fazer o bem e de partilhar com outros o que vocês têm, pois Deus se agrada desses sacrifícios.” (Hebreus capítulo 13 versículo 16) Esse foi um bom conselho. Não muito tempo depois de terem recebido essa carta, os cristãos na Judeia tiveram que ‘fugir para os montes’, deixando para trás suas casas, seus negócios e seus parentes não cristãos. (Mateus capítulo 24 versículo 16) Nessa época, foi muito importante os irmãos ajudarem uns aos outros. Se eles já tinham o costume de dividir as coisas com outros, com certeza ficou muito mais fácil se acostumar a viver com menos.
14 Nem sempre um irmão ou uma irmã vai nos dizer que está precisando de ajuda. Por exemplo, talvez a esposa de um irmão tenha morrido e ele fique muito abatido. Será que esse irmão precisa de ajuda com transporte, refeições ou nas tarefas domésticas? Talvez ele não peça ajuda porque não quer incomodar ninguém. Mas ele ficaria muito agradecido se pudéssemos ajudar, antes mesmo de ele pedir. Não devemos achar que outros já estão cuidando da situação ou que o próprio irmão vai pedir ajuda se precisar. Pergunte-se: ‘Se eu estivesse no lugar desse irmão, o que eu gostaria que fizessem por mim?’
Imagem da capa [Descrição da imagem:] Cristãos que fugiram da Judeia para a cidade de Pela recebendo alimentos de seus irmãos na fé.
Legenda: Cristãos fugiram da Judeia e atravessaram o rio Jordão para chegar na cidade de Pela. Os cristãos que chegaram antes estão distribuindo comida para os que acabaram de chegar. (Veja o parágrafo 13.)
Pergunta 15. O que precisamos fazer se quisermos ajudar os outros?
15 Seja acessível. Com certeza existem irmãos e irmãs na sua congregação que estão sempre dispostos a ajudar os outros. E eles nunca dão a entender que isso é um incômodo. A gente sabe que sempre pode contar com eles. Sem dúvida, eles são um exemplo que queremos imitar! Pensando nisso, um ancião chamado Alan, de uns 40 anos, disse: “Jesus era muito ocupado, mas pessoas de todas as idades se sentiam à vontade para ir até ele e pedir ajuda. Elas sentiam que Jesus realmente se preocupava com elas. Eu realmente quero seguir o exemplo de Jesus e ser conhecido como alguém amigável, acessível e que ajuda os outros.”
Pergunta 16. Como aplicar o Salmo 119 versículos 59, 60 pode nos ajudar a imitar o exemplo de Jesus?
16 Não precisamos ficar desanimados se não conseguirmos imitar a Jesus do jeito que gostaríamos. (Tiago capítulo 3 versículo 2) Pense no seguinte caso: alguém que está aprendendo a pintar quadros não consegue copiar com perfeição a obra de um artista profissional. Mesmo assim, ele aprende com os próprios erros e se esforça para imitar de perto o artista. Com o tempo, o estudante de arte melhora muito. Da mesma forma, se aplicarmos o que aprendemos na Bíblia e nos esforçarmos em melhorar, vamos conseguir imitar a Jesus o mais perto possível. — Leia Salmo 119 versículos 59, 60.
[Leitura do texto de] Salmo 119 versículos 59, 60: Tenho examinado os meus caminhos Para fazer meus pés voltar às tuas advertências. Eu me apresso, e não demoro, Em guardar os teus mandamentos. [Fim da leitura.]
Os benefícios de se colocar os interesses dos outros em primeiro lugar
Pergunta 17 a 18. Quais são os benefícios de colocar os interesses dos outros em primeiro lugar?
17 Quando nos colocamos à disposição para ajudar outras pessoas, isso não passa despercebido; outros vão querer fazer o mesmo. Um ancião chamado Tim disse: “Alguns irmãos bem jovens foram designados servos ministeriais. Um dos motivos é que eles viram outros ajudando e quiseram fazer o mesmo. Esses jovens ajudam muito a congregação e os anciãos.”
18 Nós vivemos num mundo dominado pelo egoísmo, mas o povo de Jeová é bem diferente. O exemplo de Jesus de colocar os interesses dos outros à frente dos dele nos deixa impressionados. E nós queremos fazer o mesmo. É claro que não vamos conseguir imitar o exemplo dele com perfeição, mas podemos ‘seguir fielmente os seus passos’. (Primeira Pedro capítulo 2 versículo 21) Por isso, vamos nos esforçar em imitar o exemplo de Jesus e, assim, sentir a alegria de saber que Jeová nos aprova.
Página 24 Imagens: Um jovem chamado Daniel observa dois anciãos visitando seu pai no hospital. O exemplo desses dois irmãos faz com que Daniel também queira ajudar outros na congregação. Outro jovem, chamado Guilherme, observa Daniel ajudando uma irmã idosa. O exemplo de Daniel incentiva Guilherme a querer ajudar na limpeza do Salão do Reino.
Legenda: Ao imitarem Jesus, os anciãos dão um excelente exemplo para os jovens (Veja o parágrafo 17.)

[Quadro] Qual é a sua resposta?

 De que modo Jesus ajudava os outros?
 Como podemos imitar o exemplo de Jesus?
 O que podemos fazer para ter mais vontade de ajudar os outros? [Fim do Quadro]

Cântico 13 Cristo, o nosso exemplo


