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Como a Bíblia pode ajudá-lo a perseverar
“Deus dá perseverança.” — Romanos capítulo 15 versículo 5.

Cântico 94 Muito obrigado pela Bíblia

Quadro
O que vamos ver

Muitos relatos da Bíblia provam que Jeová ama seus servos e vai ajudá-los a superar qualquer desafio. Este estudo vai mostrar como você pode tirar mais proveito do seu estudo pessoal da Bíblia. [Fim do Quadro]

Pergunta 1. Que desafios os servos de Jeová enfrentam?
1 Está passando por alguma dificuldade? Talvez algum irmão da congregação tenha magoado você. (Tiago capítulo 3 versículo 2) Ou pode ser que você sofra zombaria no trabalho ou na escola por ser uma Testemunha de Jeová. (Primeira Pedro capítulo 4 versículos 3, 4) Também pode ser que alguns parentes estejam tentando fazer você parar de assistir às reuniões ou de pregar. (Mateus capítulo 10 versículos 35, 36) Um problema muito difícil talvez faça você pensar em deixar de servir a Jeová. Mas pode ter certeza de que, não importa o desafio que enfrente, Jeová vai dar a você sabedoria para lidar com a dificuldade e força para perseverar.
Pergunta 2. De acordo com Romanos capítulo 15 versículo 4, como a leitura da Bíblia pode nos ajudar?
2 Jeová fez questão de incluir em sua Palavra relatos de como seus servos lidaram com dificuldades. Por que ele fez isso? Para nos ensinar algumas lições. Foi por isso que Jeová inspirou o apóstolo Paulo a escrever o que encontramos em Romanos capítulo 15 versículo 4. (Leia.) Ler esses relatos da Bíblia pode nos consolar e nos dar esperança. Mas para realmente tirarmos proveito deles, precisamos fazer mais do que ler a Bíblia. Temos que permitir que as Escrituras mudem a nossa maneira de pensar e toquem o nosso coração. Se precisarmos de orientação para lidar com um problema específico, o que podemos fazer? Podemos dar os seguintes passos: (1) ore, (2) imagine, (3) medite e (4) coloque em prática. Neste estudo, vamos ver o que está envolvido em cada um desses passos. (*) Também vamos aplicá-los ao estudar o que aconteceu com o rei Davi e com o apóstolo Paulo.
[Nota] (*) O método apresentado aqui é apenas uma sugestão. Outras sugestões para o estudo da Bíblia podem ser encontradas no Guia de Pesquisa para Testemunhas de Jeová. Veja a entrada “A Bíblia”, subentrada “Ler e entender a Bíblia”. [Fim da Nota]
[Leitura do texto de] Romanos capítulo 15 versículo 4: Pois todas as coisas escritas anteriormente foram escritas para a nossa instrução, a fim de que, por meio da nossa perseverança e por meio do consolo das Escrituras, tivéssemos esperança. [Fim da leitura.]

Quadro na página 16
Se precisarmos de orientação para lidar com certo problema, o que podemos fazer?

1. Ore: Antes de começar a ler a Bíblia, peça que Jeová o ajude a ver como você pode se beneficiar do que está lendo (Veja o parágrafo 3.)
Imagem: [Descrição da imagem:] Uma irmã orando antes de ler a Bíblia.
2. Imagine: Tente se colocar no lugar do personagem principal do relato bíblico (Veja o parágrafo 4.)
Imagem: [Descrição da imagem:] A mesma irmã tenta imaginar como o apóstolo Paulo deve ter conseguido escrever sua carta apesar de estar acorrentado na prisão.
3. Medite: Pense cuidadosamente no que está lendo e em como cada ponto se aplica a você (Veja o parágrafo 5.)
Imagem: [Descrição da imagem:] A irmã medita no que leu na Bíblia e consulta o livro ‘Dê Testemunho Cabal’ sobre o Reino de Deus.
4. Coloque em prática: Use as lições que aprendeu para tomar decisões melhores, ter paz e fortalecer sua fé (Veja o parágrafo 6.)
Imagem: [Descrição da imagem:] A irmã prega para uma mulher enquanto estão sentadas no banco de uma praça. [Fim do Quadro]

Pergunta 3. Antes de começar a ler a Bíblia, o que você deve fazer, e por quê?
3 (1) Ore. Antes de começar a ler a Bíblia, peça que Jeová o ajude a ver como você pode se beneficiar do que está lendo. Por exemplo, talvez você esteja procurando conselhos sobre como lidar com um problema. Então, ore a Jeová pedindo orientação para encontrar em sua Palavra princípios que o ajudem a saber o que fazer. — Filipenses capítulo 4 versículos 6, 7; Tiago capítulo 1 versículo 5.
Pergunta 4. O que pode ajudá-lo a dar vida aos relatos da Bíblia?
4 (2) Imagine. Jeová nos deu a incrível capacidade da imaginação. Para fazer os relatos da Bíblia ganhar vida, tente imaginar a cena e se coloque no lugar do personagem principal. Tente ver as coisas que ele viu e sentir as mesmas emoções que ele sentiu.
Pergunta 5. O que é meditação, e como você pode meditar?
5 (3) Medite. Meditação é pensar cuidadosamente naquilo que você está lendo e em como cada ponto se aplica a você. Ela ajuda você a ver como as informações se conectam e a ter um entendimento profundo de um assunto. Ler a Bíblia sem meditar é como olhar para as peças de um quebra-cabeças em cima da mesa e não o montar. Meditar é juntar as peças para poder ver o quadro completo. Para conseguir meditar, você pode se fazer as seguintes perguntas: ‘O que o personagem principal fez para resolver seu problema? Como Jeová o ajudou? Como o que eu aprendi pode me ajudar a perseverar?’
Pergunta 6. Por que devemos aplicar o que aprendemos?
6 (4) Coloque em prática. Jesus disse que quem não aplica o que aprende é como um homem que constrói sua casa na areia. Todo seu trabalho duro não passa de uma perda de tempo. Por quê? Porque se vierem tempestades e inundações, a casa não vai resistir. (Mateus capítulo 7 versículo 24 a 27) Do mesmo modo, todo nosso esforço para orar, imaginar e meditar vai ser em vão se não colocarmos em prática aquilo que aprendemos. Quando passarmos por testes de fé, como problemas ou perseguição, nossa fé não vai resistir. Mas quando aplicamos aquilo que estudamos, conseguimos tomar decisões melhores, temos paz e a nossa fé fica mais forte. (Isaías capítulo 48 versículos 17, 18) Agora, vamos estudar o que aconteceu com o rei Davi e ver como colocar em prática os quatro passos que aprendemos.
O que você pode aprender com o rei Davi?
Pergunta 7. Que relato da Bíblia vamos ver agora?
7 Algum amigo ou parente seu já traiu sua confiança? Se isso já aconteceu, lembre o que o rei Davi fez quando seu filho Absalão o traiu e tentou se tornar rei no lugar dele. — Segundo Samuel capítulo 15 versículo 5 a 14, 31; capítulo 18 versículo 6 a 14.
Pergunta 8. O que você pode fazer para ter a ajuda de Jeová?
8 (1) Ore. Pensando nesse relato da vida de Davi, conte para Jeová exatamente como está se sentindo por causa do que fizeram com você. (Salmo 6 versículo 6 a 9) Então, peça a orientação de Jeová para encontrar princípios bíblicos que o ajudem a saber o que fazer.
Pergunta 9. O que aconteceu entre Davi e Absalão?
9 (2) Imagine. Pense em tudo o que aconteceu e em como isso afetou o rei Davi. Primeiro, Absalão, filho de Davi, passa anos fazendo de tudo para conquistar o amor do povo. (Segundo Samuel capítulo 15 versículo 7) Depois, quando acha que é a hora certa, ele envia espiões por todo o Israel para fazer o povo aceitá-lo como rei. Ele até mesmo consegue convencer um grande amigo e conselheiro de Davi, Aitofel, a se juntar a ele nessa rebelião. Absalão se declara rei e tenta capturar e matar Davi, que talvez esteja gravemente doente. (Salmo 41 versículo 1 a 9) Davi acaba descobrindo a trama de Absalão e foge de Jerusalém. Então, o exército de Absalão enfrenta o exército de Davi. Absalão é derrotado e acaba morrendo.
Pergunta 10. Como o rei Davi podia ter reagido?
10 Depois, imagine como Davi se sentiu com tudo o que aconteceu. Ele amava Absalão e confiava em Aitofel. Mas essas pessoas tão achegadas o traíram, o magoaram profundamente e até tentaram matá-lo. Davi podia ter perdido totalmente a confiança em seus outros amigos, achando que eles também tinham se juntado a Absalão. Ele podia ter pensado só em si mesmo e tentado fugir sozinho. Ou ele podia ter caído em desespero. Mas Davi não fez nada disso. Ele superou essa fase tão difícil de sua vida. Por que Davi conseguiu fazer isso?
Pergunta 11. O que Davi fez nessa situação difícil?
11 (3) Medite. O que você pode aprender com esse relato da vida de Davi? Responda à pergunta: “O que Davi fez para resolver seu problema?” Davi agiu com sabedoria, não por impulso. Ele não ficou paralisado de medo sem tomar uma decisão. Em vez disso, ele orou e pediu a ajuda de Jeová. Ele também pediu a ajuda dos amigos. E ele rapidamente colocou em prática o que tinha decidido. Apesar de se sentir muito magoado, Davi não perdeu a confiança nas pessoas nem ficou cheio de ódio. Ele continuou confiando em Jeová e em seus amigos.
Pergunta 12. O que Jeová fez para ajudar Davi?
12 Como Jeová ajudou Davi? Pesquisando um pouco, você vai descobrir que Jeová deu a Davi a força que ele precisava para perseverar. (Salmo 3 versículo 1 a 8; cabeçalho) Jeová abençoou as decisões de Davi. Ele também apoiou os amigos leais de Davi quando eles lutaram para proteger seu rei.
Pergunta 13. Se alguém magoar você, como você pode imitar Davi? (Mateus capítulo 18 versículo 15 a 17)
13 (4) Coloque em prática. Pergunte-se: ‘Como eu posso imitar Davi?’ Aja imediatamente para resolver seu problema. Em algumas situações, você pode seguir os passos descritos por Jesus em Mateus, capítulo 18. Em outras, você pode seguir o princípio por trás desse conselho. (Leia Mateus capítulo 18 versículo 15 a 17.) Não tome decisões por impulso nem se deixe levar pela emoção. Ore pedindo que Jeová acalme o seu coração e dê a você sabedoria para lidar com o problema. Não perca a confiança em seus amigos. Em vez disso, aceite a ajuda deles. (Provérbios capítulo 17 versículo 17) E o mais importante de tudo, siga os conselhos de Jeová que estão na Bíblia. — Provérbios capítulo 3 versículos 5, 6.
[Leitura do texto de] Mateus capítulo 18 versículo 15 a 17: “Além disso, se o seu irmão cometer um pecado, vá mostrar-lhe o seu erro, somente você e ele. Se ele o escutar, você ganhou o seu irmão. Mas, se não o escutar, leve com você mais um ou dois, para que, com base no depoimento de duas ou três testemunhas, toda questão seja estabelecida. Se ele não os escutar, fale à congregação. Se não escutar nem mesmo a congregação, seja ele para você apenas como homem das nações e como cobrador de impostos. [Fim da leitura.]
O que você pode aprender com Paulo?
Pergunta 14. Em que situações os textos de Segunda Timóteo capítulo 1 versículo 12 a 16; capítulo 4 versículo 6 a 11, 17 a 22, podem animar você?
14 Você está enfrentando a oposição da família? Vive em um país onde a obra está restrita ou até proibida? Se esse for o seu caso, os textos de Segunda Timóteo capítulo 1 versículo 12 a 16 e 4:6 a 11, 17 a 22 podem animá-lo. (*) Paulo escreveu esses versículos quando estava preso.
[Nota] (*) Dirigente, esses versículos não devem ser lidos durante o estudo da Sentinela na congregação. [Fim da Nota]
Pergunta 15. O que você pode pedir para Jeová?
15 (1) Ore. Antes de ler esse relato, conte para Jeová exatamente qual é o seu problema e como você está se sentindo. Então, peça que Jeová o oriente a encontrar nesse relato da vida de Paulo princípios que o ajudem a saber o que fazer.
Pergunta 16. O que aconteceu com Paulo?
16 (2) Imagine. Tente se colocar no lugar de Paulo. Ele está preso em Roma e está acorrentado. Ele já tinha sido preso antes, mas dessa vez ele tem certeza de que será executado. Alguns de seus amigos o abandonaram, e ele está exausto fisicamente. — Segunda Timóteo capítulo 1 versículo 15.
Pergunta 17. Como Paulo podia ter reagido?
17 Paulo podia ficar se concentrando no passado, pensando: “Se eu tivesse agido diferente, não teria sido preso.” Ele podia ter ficado com raiva dos homens do distrito da Ásia que o abandonaram e podia ter parado de confiar em seus outros amigos. Mas Paulo não fez nada disso. O que o ajudou a continuar confiando em seus amigos e na ajuda de Jeová?
Pergunta 18. O que Paulo fez para enfrentar as dificuldades?
18 (3) Medite. Responda à pergunta: “O que Paulo fez para resolver seus problemas?” Mesmo sofrendo ameaça de morte, Paulo não se esqueceu do mais importante: dar glória a Jeová. E ele continuou pensando em como encorajar outros. Ele mostrou sua confiança em Jeová por orar regularmente. (Segunda Timóteo capítulo 1 versículo 3) Paulo não ficou o tempo todo pensando nos irmãos que o abandonaram. Em vez disso, ele falou que era muito grato pela forma amorosa como seus amigos o ajudaram. Além disso, Paulo continuou a estudar a Palavra de Deus. (Segunda Timóteo capítulo 3 versículos 16, 17; capítulo 4 versículo 13) E o mais importante, ele tinha plena certeza de que Jeová e Jesus o amavam. Eles não tinham abandonado Paulo e iam recompensá-lo pelo seu serviço leal.
Pergunta 19. Como Jeová ajudou Paulo?
19 Jeová tinha avisado a Paulo que ele sofreria perseguição por ser cristão. (Atos capítulo 21 versículo 11 a 13) Mas como Jeová o ajudou? Jeová respondeu às orações de Paulo e foi dando poder a ele. (Segunda Timóteo capítulo 4 versículo 17) Jeová garantiu a esse servo fiel que ele seria recompensado por todo seu trabalho árduo. Jeová também usou alguns amigos leais de Paulo para ajudá-lo de forma prática.
Pergunta 20. Levando em conta Romanos capítulo 8 versículos 38, 39, como podemos imitar a fé de Paulo?
20 (4) Coloque em prática. Pergunte-se: ‘Como eu posso imitar o exemplo de Paulo?’ Assim como Paulo, devemos esperar sofrer perseguição por causa da nossa fé. (Marcos capítulo 10 versículos 29, 30) Para continuarmos fiéis a Jeová mesmo passando por problemas, precisamos continuar orando a ele e estudando a sua Palavra regularmente. E jamais devemos esquecer que a coisa mais importante é dar glória a Jeová. Podemos ter certeza de que Jeová nunca vai nos abandonar e de que nada que as pessoas façam pode acabar com o amor de Jeová por nós. — Leia Romanos capítulo 8 versículos 38, 39; Hebreus capítulo 13 versículos 5, 6.
[Leitura do texto de] Romanos capítulo 8 versículos 38, 39: Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem governos, nem coisas presentes, nem coisas por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. [Fim da leitura.]
Aprenda com outros exemplos da Bíblia
Pergunta 21. O que ajudou Aya e Hector a vencer os desafios que enfrentaram?
21 Não importa que problemas enfrentemos, os exemplos da Bíblia podem nos fortalecer. Por exemplo, Aya, uma pioneira no Japão, conta que a história de Jonas a ajudou a vencer o medo de participar no testemunho público. Hector, um jovem na Indonésia que tem pais não cristãos, diz que o exemplo de Rute o motiva a aprender mais de Jeová e a servir a ele.
Pergunta 22. Como você pode aproveitar ao máximo os vídeos baseados em relatos bíblicos e a série “Imite a Sua Fé”?
22 Onde você pode encontrar exemplos bíblicos que vão fortalecer a sua fé? Nossas peças teatrais em áudio, leituras bíblicas dramatizadas, vídeos e a série “Imite a Sua Fé” dão vida aos relatos da Bíblia. (*) Essas publicações são resultado de muita pesquisa. Então, antes de usá-las em seu estudo pessoal, peça que Jeová ajude você a encontrar pontos específicos para pôr em prática. Tente se colocar no lugar do personagem principal. Medite no que esses servos de Jeová fizeram e em como Jeová os ajudou a superar os desafios. Então, coloque em prática o que aprendeu. Agradeça a Jeová pela ajuda que ele já está dando a você. E mostre que valoriza essa ajuda por buscar oportunidades para encorajar e apoiar outros.
[Nota] (*) Veja no {{jw.org}} “Imite a Sua Fé — homens e mulheres da Bíblia”. (Acesse Ensinos bíblicos > Fé em Deus.) [Fim da Nota]
Pergunta 23. De acordo com Isaías capítulo 41 versículos 10, 13, o que Jeová promete fazer por nós?
23 A vida neste mundo controlado por Satanás não é fácil. Às vezes, não sabemos o que fazer. (Segunda Timóteo capítulo 3 versículo 1) Mas não precisamos ficar ansiosos nem com medo. Jeová sabe o que estamos passando. Se cairmos, ele promete nos segurar com a sua mão direita de justiça. (Leia Isaías capítulo 41 versículos 10, 13.) Temos certeza de que Jeová vai nos ajudar, e a Bíblia nos dá a força que precisamos para enfrentar qualquer problema.
[Leitura dos textos de] Isaías capítulo 41 versículo 10: Não tenha medo, pois estou com você. Não fique ansioso, pois eu sou o seu Deus. Vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo. Vou segurá-lo firmemente com a minha mão direita de justiça.’
Isaías capítulo 41 versículo 13: Pois eu, Jeová, seu Deus, seguro a sua mão direita; Sou aquele que lhe diz: ‘Não tenha medo. Eu o ajudarei.’ [Fim da leitura.]

Quadro
Qual é a sua resposta?

 Que passos podem nos ajudar a aprender com os exemplos da Bíblia?
 O que você aprendeu com o exemplo do rei Davi e do apóstolo Paulo?
 Sobre que personagem bíblico você gostaria de estudar mais? [Fim do Quadro]

Cântico 96 O livro de Deus é um tesouro
[Fim do arquivo.]

