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Jeová está guiando sua organização
“‘Não por força militar nem por poder, mas por meu espírito’, diz Jeová dos exércitos.” — Zacarias capítulo 4 versículo 6.

Cântico 40 Você já decidiu?

Quadro
O que vamos ver

Você está convencido de que Jeová está guiando sua organização hoje? Neste estudo, vamos ver como Jeová guiou a congregação cristã do primeiro século e como ele continua nos guiando em nossos dias. [Fim do Quadro]

Pergunta 1. O que os cristãos batizados precisam fazer?
1 Você é batizado? Se for, você declarou publicamente que tem fé em Jeová e que está disposto a servir com a organização (*) dele. Como cristão batizado, você precisa continuar aumentando sua fé em Jeová. E você também precisa aumentar sua confiança de que Jeová está usando a organização dele hoje.
[Nota] (*) Entenda melhor: A organização universal de Jeová tem uma parte celestial e uma terrestre. Neste estudo, a palavra “organização” se refere à parte terrestre. [Fim da Nota]
Pergunta 2 a 3. De que modo Jeová guia sua organização, e que três qualidades ficam evidentes nela?
2 Atualmente, Jeová guia sua organização de um modo que reflete a personalidade, os objetivos e os padrões dele. Vamos ver três qualidades de Jeová que ficam evidentes em sua organização.
3 Em primeiro lugar, “Deus não é parcial”. (Atos capítulo 10 versículo 34) Por amor, Jeová deu seu Filho como “resgate correspondente por todos”. (Primeira Timóteo capítulo 2 versículo 6; João capítulo 3 versículo 16) Jeová deseja muito que as pessoas tenham fé no resgate e sejam salvas. Por isso, ele usa seu povo para pregar as boas novas a todos os que quiserem escutar. Em segundo lugar, Jeová é um Deus de ordem e paz. (Primeira Coríntios capítulo 14 versículos 33, 40) Então, é de se esperar que os adoradores dele sirvam juntos como grupo organizado e pacífico. E em terceiro, Jeová é o “Grandioso Instrutor”. (Isaías capítulo 30 versículos 20, 21) Por isso, sua organização se concentra em ensinar a Bíblia, tanto na congregação quanto na pregação. Como esses três aspectos da personalidade de Jeová ficaram evidentes na congregação cristã do primeiro século? Como podemos notá-los nos tempos modernos? E como o espírito santo pode ajudar você a servir com a organização de Jeová hoje?
Deus não é parcial
Pergunta 4. De acordo com Atos capítulo 1 versículo 8, que ordem Jesus deu a seus seguidores, e que ajuda eles teriam?
4 No primeiro século. Jesus pregava uma mensagem de esperança para toda a humanidade. (Lucas capítulo 4 versículo 43) E ele mandou seus seguidores continuar esse trabalho. Eles teriam que dar testemunho “até a parte mais distante da terra”. (Leia Atos capítulo 1 versículo 8.) Mas é claro que os discípulos não conseguiriam fazer essa obra sozinhos. Eles precisariam do espírito santo — “o ajudador” que Jesus tinha prometido. — João capítulo 14 versículo 26; Zacarias capítulo 4 versículo 6.
[Leitura do texto de] Atos capítulo 1 versículo 8: 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 5 a 6. De que modos o espírito santo ajudou os seguidores de Jesus?
5 Os seguidores de Jesus receberam o espírito santo no Pentecostes do ano 33. Com a ajuda desse espírito, eles começaram a pregar imediatamente. Em pouco tempo, milhares de pessoas aceitaram as boas novas. (Atos capítulo 2 versículo 41; capítulo 4 versículo 4) Quando começaram a ser perseguidos, os discípulos não deixaram o medo tomar conta deles, mas recorreram a Jeová. Eles oraram: “Concede que os teus escravos continuem a falar a tua palavra com toda a coragem.” Então, eles ficaram cheios de espírito santo e “começaram a falar a palavra de Deus com coragem”. — Atos capítulo 4 versículos 18 a 20, 29, 31.
6 Os discípulos de Jesus enfrentavam outros desafios. Por exemplo, havia poucas cópias das Escrituras. Eles também não tinham publicações que explicavam as Escrituras, como temos hoje. E eles tinham que pregar para pessoas de muitos idiomas diferentes. Apesar de todas as dificuldades, esses discípulos zelosos conseguiram o que parecia impossível — num espaço de trinta anos, eles já tinham pregado as boas novas “em toda a criação debaixo do céu”. — Colossenses capítulo 1 versículos 6, 23.
Pergunta 7. Como os servos de Jeová dos tempos modernos sabiam o que Deus queria deles? O que eles fizeram?
7 Nos tempos modernos. Jeová continua guiando seu povo e dando poder a ele. O modo principal de Jeová nos guiar é a Bíblia, que foi inspirada pelo espírito santo. É nela que encontramos um registro do ministério de Jesus e a sua ordem de continuar o trabalho que ele mesmo começou. (Mateus capítulo 28 versículos 19, 20) Lá atrás, em julho de 1881, esta revista já dizia: “Não fomos chamados nem ungidos para receber honra e acumular riqueza, mas para gastar e ser gastos, para pregar as boas novas.” O livreto A Quem se Confia a Obra, publicado em inglês em 1919, declarou: “A obra parece tremenda, mas é a obra do Senhor, e na Sua força nós a realizaremos.” Fica claro que, assim como os primeiros cristãos, os irmãos dos tempos modernos tinham coragem e eram totalmente dedicados ao trabalho. Eles confiavam que o espírito santo os ajudaria a pregar a todo tipo de pessoas. E nós hoje temos essa mesma confiança.
Pergunta 8 a 9. Como a organização de Jeová tem levado as boas novas a mais pessoas?
8 A organização de Jeová sempre usou as melhores ferramentas disponíveis para divulgar as boas novas. Entre elas estão publicações impressas, o “Fotodrama da Criação”, fonógrafos, carros de som, programas de rádio e, mais recentemente, computadores e internet. Além disso, a organização de Deus está envolvida no maior trabalho de tradução da história! Para quê? Para que pessoas de todo tipo possam ouvir as boas novas em seu próprio idioma. Jeová é imparcial; ele predisse que as boas novas seriam declaradas “a toda nação, tribo, língua e povo”. (Apocalipse capítulo 14 versículos 6, 7) Ele quer que a mensagem do Reino chegue a todas as pessoas.
9 E aquelas pessoas que são difíceis de contatar, como as que vivem em condomínios fechados? Para levar as boas novas a elas, a organização de Jeová avaliou várias formas de testemunho público. Por exemplo, em 2001, o Corpo Governante aprovou que os irmãos na França usassem carrinhos e displays de publicações. Mais tarde, publicadores de outros países também começaram a usar esse método, e os resultados foram positivos. Em 2011, uma nova forma de pregação foi testada em uma das partes mais movimentadas da cidade de Nova York, EUA. Durante o primeiro ano do teste, foram colocados 102.129 livros e 68.911 revistas. E 4.701 pessoas pediram um estudo bíblico! Não havia dúvida de que todo esse trabalho tinha o apoio do espírito santo. Então, o Corpo Governante aprovou que irmãos de todos os países usassem carrinhos e displays na pregação.
Imagens nas páginas 22 e 23: [Descrição da imagem:] Conjunto de imagens: Ferramentas do passado e do presente para divulgar as boas novas. 1. Um programa de rádio. 2. Um carro de som. 3. Um fonógrafo. 4. As revistas Torre de Vigia de Sião e A Idade de Ouro. 5. As revistas Sentinela e Despertai!. 6. O site {{jw.org}}. 7. Um casal pregando nas ruas com carrinhos de publicações.
Legenda: A organização de Jeová sempre usou as melhores ferramentas disponíveis para divulgar as boas novas (Veja os parágrafos 8 e 9.)
Pergunta 10. O que podemos fazer para ser melhores na pregação?
10 O que você pode fazer. Aproveite ao máximo o treinamento que Jeová dá em nossas reuniões. Trabalhe regularmente com seu grupo de saída de campo. No grupo, você pode receber a ajuda que precisa para melhorar na pregação e no ensino, e também pode ser encorajado pelo bom exemplo de outros. Não desista de pregar, apesar dos desafios. Como diz o texto temático deste estudo, nós fazemos a vontade de Deus, não em nosso próprio poder, mas no poder do espírito santo. (Zacarias capítulo 4 versículo 6) Afinal, o trabalho que fazemos não é nosso, mas de Deus.
Jeová é um Deus de ordem e paz
Pergunta 11. Como o corpo governante do primeiro século trabalhou unido para manter a ordem entre o povo de Deus?
11 No primeiro século. O corpo governante em Jerusalém trabalhava unido para manter a ordem e a paz entre o povo de Deus. (Atos capítulo 2 versículo 42) Por exemplo, no ano 49, quando surgiu a questão da circuncisão, o corpo governante foi guiado pelo espírito santo e analisou o assunto. Se a congregação continuasse dividida por causa dessa questão, a obra de pregação ficaria prejudicada. Apesar de os apóstolos e anciãos serem judeus, eles não deixaram que sua decisão fosse influenciada por tradições judaicas ou por aqueles que defendiam essas tradições. Em vez disso, eles recorreram à Palavra de Deus e ao espírito santo para saber o que fazer. (Atos capítulo 15 versículos 1, 2, 5 a 20, 28) Qual foi o resultado? Jeová abençoou a decisão deles. A congregação continuou em paz e união, e a obra de pregação seguiu em frente. — Atos capítulo 15 versículos 30, 31; capítulo 16 versículos 4, 5.
Pergunta 12. O que mostra que existem ordem e paz na organização de Jeová hoje?
12 Nos tempos modernos. A organização de Jeová sempre se esforçou para manter a ordem e a paz entre o povo de Deus. Lá em 1895, o número de 15 de novembro da Torre de Vigia de Sião e Arauto da Presença de Cristo, em inglês, publicou um artigo chamado “Decentemente e em ordem”. A matéria se baseava em Primeira Coríntios capítulo 14 versículo 40 e dizia: “Os apóstolos falaram muito à primitiva Igreja sobre ordem ... É seguro continuar a seguir com bastante cuidado ‘tudo o que foi escrito no passado’, porque ‘foi escrito para nos ensinar’.” (Romanos capítulo 15 versículo 4) E hoje é possível notar na organização de Jeová o mesmo desejo de ordem e paz que os primeiros cristãos tinham. Para ilustrar: se você fosse assistir ao estudo da Sentinela em outra congregação — ou até mesmo em outro país — você saberia como o estudo seria feito e que artigo seria estudado. Você já ia se sentir em casa! Se não fosse o espírito santo de Deus, jamais teríamos essa união tão preciosa! — Sofonias capítulo 3 versículo 9, nota.
Pergunta 13. Pensando nas palavras de Tiago capítulo 3 versículo 17, que perguntas devemos nos fazer?
13 O que você pode fazer. Jeová quer que seu povo se esforce para “manter a unidade do espírito, no vínculo unificador da paz”. (Efésios capítulo 4 versículos 1 a 3) Então, pergunte-se: ‘Eu contribuo para a paz e união da congregação? Sou obediente aos que exercem a liderança? Será que os outros podem confiar em mim, especialmente se eu tiver responsabilidades na congregação? Sou pontual, prestativo e disposto a servir?’ (Leia Tiago capítulo 3 versículo 17.) Se você perceber que pode melhorar em algum ponto, ore pedindo espírito santo. Quanto mais você deixar o espírito santo moldar sua personalidade e influenciar suas ações, mais os irmãos vão amá-lo e valorizá-lo.
[Leitura do texto de] Tiago capítulo 3 versículo 17: Mas a sabedoria de cima é primeiramente pura, depois pacífica, razoável, pronta para obedecer, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem hipocrisia. [Fim da leitura.]
Jeová nos ensina e nos equipa
Pergunta 14. De acordo com Colossenses capítulo 1 versículos 9, 10, como Jeová ensinava seu povo no primeiro século?
14 No primeiro século. Jeová gosta muito de ensinar seu povo. (Salmo 32 versículo 8) Ele nos considera como filhos amados e quer que cada um de nós o conheça, o ame e viva para sempre. Isso seria impossível sem o ensino que ele fornece. (João capítulo 17 versículo 3) No primeiro século, Jeová usou a congregação cristã para ensinar seu povo. (Leia Colossenses capítulo 1 versículos 9, 10.) O espírito santo — o “ajudador” que Jesus tinha prometido — teve um papel fundamental nisso. (João capítulo 14 versículo 16) Ele deu aos discípulos um entendimento mais profundo da Palavra de Deus e os ajudou a lembrar de muitas coisas que Jesus disse e fez, como as que mais tarde ficaram registradas nos Evangelhos. Esse conhecimento não fortaleceu apenas a fé dos primeiros cristãos, mas também o amor que eles sentiam por Deus, pelo Filho dele e uns pelos outros.
[Leitura do texto de] Colossenses capítulo 1 versículos 9, 10: É também por essa razão que, desde o dia em que ouvimos isso, não paramos de orar por vocês e de pedir que fiquem cheios do conhecimento exato da vontade dele, com toda a sabedoria e compreensão espiritual, para andarem de um modo digno de Jeová, a fim de lhe agradarem plenamente, ao passo que continuam a dar fruto em toda boa obra e a aumentar no conhecimento exato de Deus. [Fim da leitura.]
Pergunta 15. Como Jeová está cumprindo a promessa em Isaías capítulo 2 versículos 2, 3?
15 Em tempos modernos. Jeová predisse que, “na parte final dos dias”, pessoas de todas as nações afluiriam ao seu monte simbólico para serem instruídas nos caminhos dele. (Leia Isaías capítulo 2 versículos 2, 3.) Hoje conseguimos ver essa profecia se cumprindo. A adoração verdadeira é muito superior a todas as formas de adoração falsa. E Jeová nos oferece um verdadeiro banquete espiritual! (Isaías capítulo 25 versículo 6) Por meio do “escravo fiel e prudente”, ele nos dá não apenas uma quantidade enorme de alimento espiritual, mas também uma variedade impressionante: desde artigos e discursos até vídeos e desenhos animados. (Mateus capítulo 24 versículo 45) Nós nos sentimos como Eliú, amigo de Jó, que disse com toda a razão: “Que instrutor é semelhante a [Deus]?” — Jó capítulo 36 versículo 22.
[Leitura do texto de] Isaías capítulo 2 versículos 2, 3: Na parte final dos dias, O monte da casa de Jeová Ficará firmemente estabelecido acima do cume dos montes, E será elevado acima das colinas, E todas as nações afluirão a ele. E muitos povos irão e dirão: “Venham, subamos ao monte de Jeová, À casa do Deus de Jacó. Ele nos instruirá sobre os seus caminhos, E nós andaremos nas suas veredas.” Pois de Sião sairá a lei, E de Jerusalém a palavra de Jeová. [Fim da leitura.]
Pergunta 16. O que você pode fazer para crescer espiritualmente?
16 O que você pode fazer. O espírito de Deus vai ajudá-lo a colocar em prática o que você lê e estuda na Palavra de Deus. Ore como o salmista: “Instrui-me, ó Jeová, no teu caminho. Andarei na tua verdade. Unifica meu coração para temer o teu nome.” (Salmo 86 versículo 11) Continue se alimentando espiritualmente com tudo o que Jeová fornece por meio da Bíblia e de sua organização. É óbvio que seu alvo não deve ser apenas ganhar conhecimento. Você quer que a verdade fique gravada em seu coração e quer colocá-la em prática em sua vida. O espírito de Jeová pode ajudá-lo a fazer isso. Também, não se esqueça de encorajar seus irmãos na fé. (Hebreus capítulo 10 versículos 24, 25) Por quê? Porque eles são sua família. Ore pedindo o espírito de Deus para dar comentários sinceros nas reuniões e para fazer seu melhor quando tiver uma parte na reunião. Se fizer essas coisas, você vai mostrar a Jeová e ao seu Filho que você ama as “ovelhinhas” preciosas deles. — João capítulo 21 versículos 15 a 17.
Imagens na página 24: [Descrição da imagem:] Conjunto de imagens: 1. Uma irmã está sentada em uma escrivaninha e assiste a um vídeo sobre servir onde há mais necessidade. Ela está fazendo algumas anotações em um caderno. 2. A irmã pregando em outro país.
Imagens: Depois de ver vídeos que mostram irmãos servindo em países que precisam de mais publicadores, uma pioneira se sente motivada a imitá-los. Finalmente, ela alcança seu alvo de servir onde há mais necessidade.
Legenda: Grave a verdade em seu coração e a coloque em prática na vida (Veja o parágrafo 16.)
Pergunta 17. De que modos você pode mostrar seu apoio leal à organização de Jeová?
17 Em breve, a única organização que vai existir na Terra será aquela guiada pelo espírito de Deus. Por isso, apoie totalmente a organização de Jeová. Imite o amor imparcial de Deus por pregar as boas novas a todas as pessoas. Assim como ele, mostre que você ama a ordem e a paz por promover a união da congregação. E aproveite ao máximo o banquete espiritual que nosso Grandioso Instrutor nos oferece. Dessa forma, você não vai sentir medo quando o mundo de Satanás chegar ao fim. Em vez disso, você terá coragem e estará entre aqueles que servem lealmente a Jeová com a sua organização.

Quadro
Como a organização de Jeová nos ajuda a . . .

 pregar a todo tipo de pessoas?
 servir juntos como grupo organizado e pacífico?
 aproveitar ao máximo o ensino que vem de Jeová? [Fim do Quadro]

Cântico 3 Jeová, minha força e esperança
[Fim do arquivo.]

