Copyright © 2018, 2019, 2020 Watch Tower Bible and Tract Society of PennsylvaniaA ressurreição revela o amor, a sabedoria e a paciência de DeusEstudo 33
12 a 18 de outubro

A ressurreição revela o amor, a sabedoria e a paciência de Deus
“Haverá uma ressurreição.” — Atos capítulo 24 versículo 15.

Cântico 151 Ele chamará

Quadro
O que vamos ver

Jeová é um Pai amoroso, sábio e paciente. Podemos ver essas qualidades não apenas nas coisas que ele criou, mas também na promessa que fez de ressuscitar os que morreram. Este estudo vai considerar algumas dúvidas que podemos ter sobre a ressurreição. Também vamos ver o que aprendemos do amor, da sabedoria e da paciência que Jeová demonstra com a ressurreição. [Fim do Quadro]

Pergunta 1. Por que Jeová criou a vida?
1 Houve uma época em que Jeová estava sozinho. Mas ele não se sentia solitário; afinal, ele é completo em todos os sentidos. Mesmo assim, Deus quis que outros também tivessem vida e fossem felizes. Motivado pelo amor, Jeová começou a criar. — Salmo 36 versículo 9; Primeira João capítulo 4 versículo 19.
Pergunta 2. Como Jesus e os anjos se sentiram com as criações de Jeová?
2 Primeiro, Jeová criou uma pessoa para trabalhar com ele: seu Filho, Jesus. Por meio de Jesus, “todas as outras coisas foram criadas”; entre elas, milhões de anjos. (Colossenses capítulo 1 versículo 16) Para Jesus, foi uma grande alegria poder trabalhar com seu Pai. (Provérbios capítulo 8 versículo 30) E os anjos também tinham motivos para ficar alegres. Eles viram de camarote quando Jeová criou os céus e a Terra com a ajuda de Jesus, o Trabalhador Perito. Como os anjos reagiram? Eles “davam gritos de louvor” durante a formação da Terra, e sem dúvida eles também faziam isso sempre que Jeová terminava cada criação. Os anjos devem ter ficado especialmente alegres quando viram a última e a mais importante das criações terrestres: os humanos. (Jó capítulo 38 versículo 7; Provérbios capítulo 8 versículo 31, nota) Cada uma dessas criações revelou o amor e a sabedoria de Jeová. — Salmo 104 versículo 24; Romanos capítulo 1 versículo 20.
Pergunta 3. De acordo com Primeira Coríntios capítulo 15 versículos 21, 22, o que o sacrifício de Jesus torna possível?
3 Jeová queria que os humanos vivessem para sempre no belo planeta que ele tinha criado. Mas Adão e Eva se rebelaram contra seu amoroso Pai, e a sombra do pecado e da morte caiu sobre toda a humanidade. (Romanos capítulo 5 versículo 12) Como Jeová contornou a situação? Logo após o pecado, ele disse o que ia fazer para salvar os humanos. (Gênesis capítulo 3 versículo 15) Ele daria seu Filho, Jesus, como resgate, e isso permitiria que todos os filhos de Adão e Eva fossem libertos do pecado e da morte. Cada pessoa teria a chance de escolher servir a Jeová e então receber a vida eterna. — João capítulo 3 versículo 16; Romanos capítulo 6 versículo 23; leia Primeira Coríntios capítulo 15 versículos 21, 22.
[Leitura do texto de] Primeira Coríntios capítulo 15 versículos 21, 22: Pois, visto que a morte veio por meio de um homem, a ressurreição dos mortos também vem por meio de um homem. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos receberão vida. [Fim da leitura.]
Pergunta 4. Que perguntas serão respondidas neste estudo?
4 A promessa da ressurreição levanta algumas perguntas. Por exemplo, como a ressurreição provavelmente vai acontecer? Será que vamos conseguir reconhecer nossos parentes e amigos quando eles voltarem? Que alegrias teremos com a ressurreição? E o que a ressurreição pode nos ensinar sobre o amor, a sabedoria e a paciência de Jeová? Vamos considerar cada uma dessas perguntas.
Como a ressurreição provavelmente vai acontecer?
Pergunta 5. Por que podemos concluir que a ressurreição vai acontecer de modo organizado e gradual?
5 No Paraíso, Jeová vai usar seu Filho para ressuscitar milhões e milhões de pessoas. Mas podemos concluir que os mortos não vão ser ressuscitados todos ao mesmo tempo. Por que não? Porque se a população da Terra crescesse muito de uma hora para outra, o novo mundo poderia virar uma grande confusão. Mas Jeová nunca faz nada de modo desorganizado. Ele sabe que, para existir paz, as coisas precisam estar em ordem. (Primeira Coríntios capítulo 14 versículo 33) Jeová foi sábio e paciente ao trabalhar com Jesus para criar os céus e a Terra. Ele foi preparando a Terra pouco a pouco antes da criação dos humanos. E Jesus vai imitar o exemplo de seu Pai quando for trabalhar com os sobreviventes do Armagedom para preparar a Terra para a chegada dos ressuscitados.
Pergunta 6. De acordo com Atos capítulo 24 versículo 15, que grupo vai estar entre os ressuscitados?
6 Os que sobreviverem ao Armagedom vão ter que fazer algo ainda mais importante: ensinar os ressuscitados sobre o Reino de Deus e sobre os padrões de Jeová. Por que isso vai ser necessário? Porque a maioria dos que voltarão a viver fará parte dos “injustos”. (Leia Atos capítulo 24 versículo 15.) Esses “injustos” terão que fazer muitas mudanças na vida para poder receber os benefícios do resgate de Cristo. Pense um pouco em todo o trabalho envolvido em ensinar a verdade a milhões de pessoas que não conhecem a Jeová. Será que cada ressuscitado vai ter um instrutor, assim como acontece nos estudos bíblicos de hoje? Será que os ressuscitados vão ser designados para alguma congregação e vão ser treinados para ensinar os que forem ressuscitados depois deles? Vamos ter que esperar para ver. O que nós já sabemos é que, no fim do Reinado de Mil Anos de Cristo, “a terra certamente ficará cheia do conhecimento de Jeová”. (Isaías capítulo 11 versículo 9) Teremos muito trabalho durante os mil anos, mas será um trabalho gratificante!
[Leitura do texto de] Atos capítulo 24 versículo 15: E eu tenho esperança em Deus, esperança que esses homens também têm, de que haverá uma ressurreição tanto de justos como de injustos. [Fim da leitura.]
Imagens na página 15: Um índio norte-americano que morreu centenas de anos atrás é ressuscitado durante o Governo de Mil Anos de Cristo. Um irmão que sobreviveu ao Armagedom fica feliz de poder ensinar ao índio ressuscitado o que ele precisa fazer para receber os benefícios do resgate de Cristo.
Legenda: Os que sobreviverem ao Armagedom vão ensinar os ressuscitados sobre o Reino de Deus e sobre os padrões de Jeová (Veja o parágrafo 6.)
Pergunta 7. Por que o povo de Deus vai ter empatia ao ensinar os ressuscitados?
7 Durante o Governo de Mil Anos de Cristo, todos os servos de Jeová na Terra terão que continuar fazendo mudanças na vida para agradar a ele. Por isso, todos eles vão ter empatia ao ensinar os ressuscitados, porque já sabem como exige esforço vencer tendências erradas e seguir os padrões de Jeová. (Primeira Pedro capítulo 3 versículo 8) Sem dúvida, os que forem trazidos de volta à vida vão querer fazer parte do povo humilde de Jeová, que estará se esforçando “em produzir a sua própria salvação”. — Filipenses capítulo 2 versículo 12.
Será que vamos conseguir reconhecer os ressuscitados?
Pergunta 8. Por que podemos concluir que vai ser possível reconhecer nossos parentes e amigos ressuscitados?
8 Por vários motivos, podemos concluir que conseguiremos reconhecer nossos parentes e amigos que forem ressuscitados. Por exemplo, pensando nas ressurreições que já ocorreram, parece que Jeová vai recriar as pessoas exatamente como elas eram pouco antes de morrer, ou seja, com a mesma aparência e o mesmo jeito de falar e pensar. Lembre-se que Jesus comparou a morte com o sono e a ressurreição com acordar do sono. (Mateus capítulo 9 versículos 18, 24; João capítulo 11 versículos 11 a 13) Quando uma pessoa acorda, ela é exatamente igual a como era antes de dormir. Ela tem a mesma aparência e as mesmas memórias. Pense no exemplo de Lázaro. Ele estava morto por quatro dias, então seu corpo já tinha começado a se decompor. Mas quando foi ressuscitado por Jesus, Lázaro foi reconhecido na hora por suas irmãs, e ele obviamente se lembrava delas. — João capítulo 11 versículos 38 a 44; capítulo 12 versículos 1, 2.
Pergunta 9. Por que os ressuscitados não vão voltar com corpo e mente perfeitos?
9 Jeová promete que, no Paraíso, ninguém vai dizer: “Estou doente.” (Isaías capítulo 33 versículo 24; Romanos capítulo 6 versículo 7) Assim, os que forem ressuscitados serão recriados com corpos saudáveis. Mas eles ainda não serão perfeitos. Se fossem, seus parentes e amigos talvez nem conseguissem reconhecê-los. Parece que, durante o Reinado de Mil Anos de Cristo, a humanidade vai se tornar perfeita pouco a pouco. Apenas no fim dos mil anos Jesus vai devolver o Reino para seu Pai. Nesse momento, o Reino já vai ter cumprido plenamente o seu objetivo, o que inclui levar toda a humanidade à perfeição. — Primeira Coríntios capítulo 15 versículos 24 a 28; Apocalipse capítulo 20 versículos 1 a 3.
Que alegrias teremos com a ressurreição?
Pergunta 10. Como a ressurreição vai fazer você se sentir?
10 Tente imaginar como vai ser receber de volta aquele parente ou amigo que você tanto ama. Será que você vai chorar ou rir de alegria? Vai soltar a voz e cantar para agradecer a Jeová? De uma coisa você pode ter certeza: a ressurreição vai aumentar ainda mais o amor que você tem por Jeová e por Jesus. Se não fosse pelo carinho e pela bondade deles, nunca receberíamos esse presente tão maravilhoso!
Pergunta 11. De acordo com o que Jesus disse em João capítulo 5 versículos 28, 29, o que vai acontecer com os que seguirem os padrões justos de Deus?
11 Imagine a alegria que os ressuscitados vão sentir ao se livrarem pouco a pouco da velha personalidade e ao começarem a seguir os padrões justos de Deus! Aqueles que fizerem as mudanças necessárias vão ter uma ressurreição de vida. Mas Jeová não vai permitir que as pessoas que não querem mudar atrapalhem a paz e a tranquilidade do Paraíso. — Isaías capítulo 65 versículo 20; leia João capítulo 5 versículos 28, 29.
[Leitura do texto de] João capítulo 5 versículos 28, 29: Não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele e sairão: os que fizeram coisas boas, para uma ressurreição de vida; e os que praticaram coisas ruins, para uma ressurreição de julgamento. [Fim da leitura.]
Pergunta 12. Como Jeová vai abençoar os que morarem na Terra?
12 Quando o Reino estiver no controle, todos os do povo de Deus vão concordar com o que diz Provérbios capítulo 10 versículo 22: “É a bênção de Jeová que enriquece, e ele não acrescenta a ela nenhuma dor.” Com a ajuda do espírito santo, os servos de Deus vão ficar espiritualmente ricos, ou seja, vão ficar cada vez mais parecidos com Cristo e vão se tornar perfeitos. (João capítulo 13 versículos 15 a 17; Efésios capítulo 4 versículos 23, 24) A cada dia, seus corpos ficarão mais saudáveis, e eles se tornarão pessoas cada vez melhores. A vida vai ser muito feliz! (Jó capítulo 33 versículo 25) Mas será que meditar na ressurreição pode nos ajudar já agora?
O que aprendemos com o amor de Jeová
Pergunta 13. De acordo com Salmo 139 versículos 1 a 4, como a ressurreição mostra que Jeová conhece bem cada um de nós?
13 Como já mencionado, quando Jeová ressuscitar uma pessoa, ele vai restaurar as memórias e a personalidade dela, e ela será exatamente como era antes de morrer. Pare e pense no que está por trás disso. Jeová ama tanto você que ele presta atenção em tudo o que você pensa, sente, fala e faz, e ele é capaz de se lembrar disso. Se Jeová tivesse que ressuscitar você, ele conseguiria facilmente restaurar as suas memórias, suas atitudes e as características de sua personalidade. O rei Davi sabia que Jeová se interessa muito por cada um de nós. (Leia Salmo 139 versículos 1 a 4.) O que podemos aprender do fato de Jeová nos conhecer muito bem?
[Leitura do texto de] Salmo 139 versículos 1 a 4: Ó Jeová, tu me examinas e me conheces. Tu sabes quando me sento e quando me levanto. De longe discernes os meus pensamentos. Tu me observas quando eu ando e quando me deito; Conheces bem todos os meus caminhos. Antes mesmo de haver uma palavra na minha língua, Tu, ó Jeová, já a conheces bem. [Fim da leitura.]
Pergunta 14. Por que é bom meditar no fato de que Jeová nos conhece muito bem?
14 Meditar no fato de que Jeová nos conhece muito bem nos ajuda a não ficar preocupados. Como assim? Lembre-se de que Jeová se importa muito com você. Ele gosta dos aspectos da sua personalidade que fazem de você uma pessoa única. Ele presta bastante atenção nas experiências que você passa na vida e que fazem você ser quem você é. É tão bom saber disso, não acha? Por isso, não precisa se sentir sozinho. Jeová está ao seu lado em cada minuto da sua vida, procurando oportunidades para ajudá-lo. — Segundo Crônicas capítulo 16 versículo 9.
O que aprendemos com a sabedoria de Jeová
Pergunta 15. Como a esperança da ressurreição prova a sabedoria de Jeová?
15 A ameaça de morte pode ser uma arma poderosa. Pessoas controladas por Satanás usam o medo da morte para forçar outros a trair os amigos ou a abrir mão de suas crenças. Mas essa ameaça não tem nenhum poder sobre nós. Sabemos que, se nossos inimigos tirarem nossa vida, Jeová vai nos trazer de volta. (Apocalipse capítulo 2 versículo 10) Estamos convencidos de que eles nunca vão conseguir nos afastar de Jeová. (Romanos capítulo 8 versículos 35 a 39) Que bom que Jeová foi sábio em nos dar a esperança da ressurreição! Por meio dela, Jeová tira de Satanás uma das armas mais eficientes dele e, ao mesmo tempo, nos dá uma poderosa ajuda para que possamos nos defender: coragem inabalável.
Pergunta 16. Que perguntas você precisa se fazer? Como as respostas podem ajudá-lo a saber como está sua confiança em Jeová?
16 Se inimigos de Jeová ameaçarem matar você, qual será sua reação? Vai confiar em Jeová e na promessa dele de ressuscitar você? Um modo de saber como está sua confiança em Deus é se perguntar: ‘Será que, mesmo em decisões menores, eu mostro que confio em Jeová?’ (Lucas capítulo 16 versículo 10) Outra pergunta pode ser: ‘Meu estilo de vida prova que eu confio que, se eu buscar primeiro o Reino, Jeová vai cuidar de minhas necessidades materiais?’ (Mateus capítulo 6 versículos 31 a 33) Se você respondeu ‘sim’ a essas perguntas, isso é prova de que você confia em Jeová e de que está pronto para qualquer teste que vier. — Provérbios capítulo 3 versículos 5, 6.
Imagem na página 18: [Descrição da imagem:] Um irmão explica para o chefe por que não pode fazer horas extras. Numa sala de reuniões atrás deles, estão outros funcionários da empresa.
Imagem: Um irmão diz a seu empregador que não pode fazer horas extras em alguns dias da semana. Ele explica que as noites desses dias estão reservadas para atividades relacionadas à adoração de Jeová. Por outro lado, o irmão está disposto a fazer horas extras nas outras noites, caso surja um assunto urgente.
Legenda: Será que nossas decisões mostram que confiamos na promessa de Jeová de cuidar de nossas necessidades materiais? (Veja o parágrafo 16.)
O que aprendemos com a paciência de Jeová
Pergunta 17. (a) Como a ressurreição mostra que Jeová é paciente? (b) Como podemos mostrar que somos gratos pela paciência de Jeová?
17 Jeová já tem dia e hora marcados para acabar com este velho sistema de coisas. (Mateus capítulo 24 versículo 36) Ele não vai ficar impaciente e trazer o fim antes da hora. E mesmo tendo muita vontade de ressuscitar os mortos, ele continua paciente. (Jó capítulo 14 versículos 14, 15) Ele está esperando chegar o momento certo para trazê-los de volta à vida. (João capítulo 5 versículo 28) Sem dúvida, a paciência de Jeová nos ensina muita coisa. Pense nisto: por Jeová ser paciente, muitas pessoas tiveram tempo para ‘alcançar o arrependimento’, incluindo nós. (Segunda Pedro capítulo 3 versículo 9) Jeová quer que o máximo possível de pessoas tenha a chance de ganhar a vida eterna. Por isso, temos que mostrar que somos gratos pela paciência dele. Como? Fazendo nosso melhor para procurar os que têm “a disposição correta para com a vida eterna” e os ajudando a amar e a servir a Jeová. (Atos capítulo 13 versículo 48) Dessa forma, eles poderão ser beneficiados pela paciência de Jeová, assim como nós fomos.
Pergunta 18. Por que devemos ser pacientes com os outros?
18 Jeová sabe que só vamos ser perfeitos no final dos mil anos. Por isso, até lá, ele vai ser paciente e estará disposto a perdoar nossos erros. Esse é um bom motivo para procurarmos o que há de bom nos outros e para sermos pacientes com eles. Veja o exemplo de uma irmã. O marido dela começou a ter ataques fortes de ansiedade e parou de assistir às reuniões. A irmã disse: “Isso foi muito doloroso para mim. Os planos que tínhamos para nossa família foram por água abaixo.” Apesar disso, essa esposa amorosa foi paciente com o marido. Ela confiou em Jeová e nunca desistiu. Assim como Jeová, ela olhou além dos problemas e se concentrou nos pontos fortes de seu marido. Ela disse: “Meu marido tem qualidades maravilhosas, e ele está se esforçando para se recuperar, um passo de cada vez.” Esse exemplo destaca como é importante sermos pacientes com nossa família e com os irmãos da congregação que estão tentando vencer suas dificuldades.
Pergunta 19. Devemos estar decididos a fazer o quê?
19 Jesus e os anjos ficaram muito alegres com a criação da Terra. Mas imagine a felicidade deles quando a Terra ficar cheia de humanos perfeitos que amam e servem a Jeová. Imagine a alegria que os ungidos lá no céu, reinando com Cristo, vão sentir quando virem os benefícios de seu trabalho sobre a humanidade. (Apocalipse capítulo 4 versículos 4, 9 a 11; capítulo 5 versículos 9, 10) E imagine viver num mundo em que as lágrimas de sofrimento serão substituídas por lágrimas de alegria, e onde a doença, a tristeza e a morte não vão mais existir. (Apocalipse capítulo 21 versículo 4) Até que esse dia chegue, esteja decidido a imitar o amor, a sabedoria e a paciência de Jeová. Se fizer isso, você nunca perderá a alegria, não importam que dificuldades surjam. (Tiago capítulo 1 versículos 2 a 4) Com certeza, temos muito que agradecer a Jeová por nos prometer que “haverá uma ressurreição”! — Atos capítulo 24 versículo 15.

Quadro
Qual é a sua resposta?

 Por que Jeová criou a vida?
 Como a ressurreição revela o amor, a sabedoria e a paciência de Jeová?
 Como você pode mostrar que é grato pela esperança da ressurreição? [Fim do Quadro]

Cântico 141 O milagre da vida
[Fim do arquivo.]

