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Respeite o lugar que os outros têm na congregação de Jeová
“O olho não pode dizer à mão: ‘Não preciso de você’; nem a cabeça pode dizer aos pés: ‘Não preciso de vocês.’” — Primeira Coríntios capítulo 12 versículo 21.

Cântico 124 Sempre leais

Quadro
O que vamos ver

No povo de Jeová, cada pessoa é diferente uma da outra, e cada uma tem um papel diferente na congregação. Este estudo vai nos ajudar a ver por que é importante mostrar respeito por cada membro da família de Jeová. [Fim do Quadro]

Pergunta 1. O que Jeová dá a cada um de seus servos fiéis?
1 Por amor, Jeová dá a cada um de seus servos fiéis um lugar em sua congregação. Embora tenhamos papéis diferentes, todos nós somos valiosos e todos precisamos uns dos outros. O apóstolo Paulo nos ajuda a entender essa lição importante. Como?
Pergunta 2. De acordo com Efésios capítulo 4 versículo 16, por que devemos respeitar uns aos outros e trabalhar juntos?
2 No texto temático deste estudo, Paulo destacou que nenhum de nós pode olhar para outro servo de Jeová e dizer: “Não preciso de você.” (Primeira Coríntios capítulo 12 versículo 21) Para que a congregação funcione de modo pacífico, devemos respeitar uns aos outros e trabalhar juntos. (Leia Efésios capítulo 4 versículo 16.) Quando trabalhamos unidos, todos se sentem amados, e a congregação fica mais forte.
[Leitura do texto de] Efésios capítulo 4 versículo 16: Por meio dele, todo o corpo é harmoniosamente unido e coordenado mediante as juntas que suprem o que é necessário. Quando cada membro funciona bem, isso contribui para o desenvolvimento do corpo, à medida que edifica a si mesmo em amor. [Fim da leitura.]
Pergunta 3. O que vamos ver neste estudo?
3 Em que áreas podemos mostrar respeito pelos irmãos da congregação? Neste estudo, vamos ver como os anciãos podem mostrar respeito pelos outros anciãos. Em seguida, vamos considerar como podemos mostrar que valorizamos nossos irmãos e irmãs que não são casados. E por fim, vamos aprender como mostrar respeito por aqueles que não falam fluentemente nosso idioma.
Mostre respeito pelos outros anciãos
Pergunta 4. Que conselho em Romanos capítulo 12 versículo 10 os anciãos devem seguir?
4 Todos os anciãos da congregação são designados pelo espírito santo de Jeová. E cada um tem dons e habilidades diferentes. (Primeira Coríntios capítulo 12 versículos 17, 18) Alguns foram designados anciãos há pouco tempo e não têm muita experiência. Outros estão limitados pela idade ou por problemas de saúde. Apesar disso, nenhum ancião pode olhar para outro ancião como que dizendo: “Não preciso de você.” Em vez disso, cada ancião deve seguir o conselho que Paulo deixou em Romanos capítulo 12 versículo 10. — Leia.
[Leitura do texto de] Romanos capítulo 12 versículo 10: Com amor fraternal, tenham ternos sentimentos uns pelos outros. Tomem a iniciativa em honrar uns aos outros. [Fim da leitura.]
Pergunta 5. Como os anciãos mostram que respeitam uns aos outros, e por que é importante que eles façam isso?
5 Como um ancião pode mostrar que respeita os outros anciãos do corpo? Por escutá-los com atenção. Eles devem fazer isso especialmente quando se reúnem como corpo para tratar de assuntos sérios. Por quê? Note o que A Sentinela de 1.º de outubro de 1988 disse: “Os anciãos reconhecerão que Cristo, por meio do espírito santo, pode dirigir a mente de qualquer ancião do corpo de anciãos para apresentar o princípio bíblico necessário para lidar com qualquer situação ou tomar uma decisão importante. (Atos capítulo 15 versículos 6 a 15) Nenhum ancião dentre o corpo tem o monopólio do espírito.”
Imagens na página 27: [Descrição da imagem:] Colagem: Uma reunião de anciãos. 1. Um ancião mais velho fala enquanto os outros anciãos escutam. 2. Na mesma reunião, um ancião mais jovem fala enquanto os outros anciãos escutam.
Legenda: Um ancião pode mostrar que respeita os outros anciãos do corpo por escutá-los com atenção (Veja os parágrafos 5 e 6.)
Pergunta 6. Como os anciãos podem trabalhar unidos, e como essa união beneficia a congregação?
6 O ancião que respeita os outros anciãos não tenta ser sempre o primeiro a falar durante uma reunião de anciãos. Ele não fica dominando a conversa nem acha que sua opinião é sempre a certa. Em vez disso, ele diz o que pensa de modo humilde e modesto. Quando outros expressam suas opiniões, ele escuta com atenção. Acima de tudo, ele está pronto para compartilhar princípios da Bíblia e para seguir as instruções que vêm do “escravo fiel e prudente”. (Mateus capítulo 24 versículos 45 a 47) Quando os anciãos se reúnem num ambiente de amor e respeito, o espírito santo se junta a eles e os ajuda a tomar decisões que fortalecem a congregação. — Tiago capítulo 3 versículos 17, 18.
Mostre respeito pelos que não são casados
Pergunta 7. O que Jesus pensava sobre os solteiros?
7 Na congregação, existem vários casais e famílias. Mas existem também muitos irmãos e irmãs que não são casados. Como devemos encarar os que são solteiros? Veja o que Jesus pensava sobre ser solteiro. Durante o tempo em que esteve na Terra, Jesus não se casou. Ele continuou solteiro e concentrou seu tempo e suas energias em sua designação. Jesus nunca disse que ser solteiro ou se casar eram uma obrigação para os cristãos. Mas ele disse que alguns cristãos escolheriam não se casar. (Mateus capítulo 19 versículos 11, 12; veja a nota de estudo em Mateus capítulo 19 versículo 12.) Jesus respeitava aqueles que não eram casados. Ele não considerava os solteiros como inferiores nem como pessoas que estavam perdendo algo na vida.
Pergunta 8. De acordo com Primeira Coríntios capítulo 7 versículos 7 a 9, o que Paulo incentivou os cristãos a analisar?
8 Assim como Jesus, o apóstolo Paulo continuou solteiro durante seu ministério. Paulo nunca disse que era errado um cristão se casar. Ele reconheceu que isso é uma decisão pessoal. Mesmo assim, Paulo incentivou os cristãos a analisar se poderiam continuar servindo a Jeová solteiros. (Leia Primeira Coríntios capítulo 7 versículos 7 a 9.) Com certeza, Paulo não achava que os cristãos solteiros eram inferiores. Tanto é que ele escolheu o jovem Timóteo, que era solteiro, para cuidar de grandes responsabilidades. (*) (Filipenses capítulo 2 versículos 19 a 22) Isso deixa claro que seria errado achar que um irmão é mais qualificado ou menos qualificado só levando em conta o estado civil dele. — Primeira Coríntios capítulo 7 versículos 32 a 35, 38.
[Nota] (*) Não podemos dizer com certeza que Timóteo nunca se casou. [Fim da Nota]
[Leitura do texto de] Primeira Coríntios capítulo 7 versículos 7 a 9: Mas eu queria que todos os homens fossem como eu. Entretanto, cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um desse modo, outro daquele modo. Agora, digo aos que não são casados e às viúvas que é melhor para eles que permaneçam assim como eu. Mas, se não tiverem autodomínio, que se casem, pois é melhor se casar do que ficar ardendo de paixão. [Fim da leitura.]
Pergunta 9. Qual é o ponto de vista correto sobre casar ou ficar solteiro?
9 Nem Jesus nem Paulo ensinaram que os cristãos devem casar ou ficar solteiros. Então, qual é o ponto de vista correto sobre esse assunto? A Sentinela de 1.º de outubro de 2012 foi muito equilibrada ao dizer: “Na verdade, as duas situações [estar solteiro ou casado] podem ser encaradas como presentes de Deus ... Jeová não encara o estado de solteiro como motivo de vergonha ou pesar.” Com isso em mente, temos que respeitar o lugar que nossos irmãos e irmãs solteiros têm na congregação.
Pergunta 10. Se tivermos respeito pelos irmãos e irmãs solteiros, o que não vamos fazer?
10 Como podemos mostrar que respeitamos os sentimentos e as circunstâncias dos que estão solteiros? É bom termos em mente que alguns cristãos estão solteiros porque eles decidiram não se casar. Outros gostariam de se casar, mas ainda não encontraram a pessoa certa. E há também os que infelizmente ficaram viúvos. Não importa qual seja o caso, será que é apropriado que os irmãos da congregação fiquem perguntando para um cristão solteiro por que ele não se casou? Ou então que fiquem oferecendo ajuda para que ele encontre alguém? Pode haver casos em que um solteiro peça ajuda nesse sentido. Mas se ele não pedir, como você acha que ele vai se sentir se outros ficarem oferecendo ajuda para arrumar uma pessoa para ele? (Primeira Tessalonicenses capítulo 4 versículo 11; Primeira Timóteo capítulo 5 versículo 13) Veja o que alguns de nossos fiéis irmãos e irmãs solteiros já disseram sobre esse assunto.
Imagem na página 28: [Descrição da imagem:] Uma irmã idosa sentada em um Salão do Reino. Na frente dela, um irmão solteiro está conversando com outros irmãos. A irmã idosa pensa em quatro irmãs solteiras que ela poderia apresentar para o irmão solteiro.
Legenda: Se tivermos respeito pelos irmãos e irmãs solteiros, o que não vamos fazer? (Veja o parágrafo 10.)
Pergunta 11 a 12. De que formas poderíamos desanimar os que estão solteiros?
11 Um superintendente de circuito solteiro que é muito eficiente em sua designação diz que não estar casado traz muitos benefícios. Mas ele se sente desanimado quando irmãos e irmãs, até com boas intenções, perguntam para ele: “Por que você não é casado?” Um irmão solteiro que serve em Betel disse: “Às vezes, irmãos e irmãs me fazem achar que quem é solteiro merece pena. Isso dá a impressão de que ser solteiro não é um dom, e sim um fardo.”
12 Uma irmã solteira que serve em Betel contou: “Alguns publicadores acham que todo solteiro está atrás de alguém para casar, ou que todo solteiro quer aproveitar ocasiões sociais para conhecer alguém. Uma vez, tive que viajar para outra parte do país para cumprir uma designação de Betel. Cheguei no local na noite de uma reunião. A irmã que estava me hospedando fez questão de me falar sobre dois irmãos da congregação dela que eram da minha idade. E ela me garantiu que não estava tentando me arrumar ninguém. Só que assim que entramos no Salão do Reino, ela me levou até os dois irmãos para me apresentar a eles. Nem preciso dizer que nós três ficamos muito sem graça com aquela situação.”
Pergunta 13. Que exemplos encorajaram uma irmã solteira?
13 Outra irmã solteira que serve em Betel disse: “Eu conheço pioneiros solteiros de mais idade que são bem equilibrados, focados, abnegados e contentes em seu serviço. Eles contribuem muito para o bem de uma congregação. Eles veem seu estado do modo certo: não se acham superiores por serem solteiros, nem se sentem infelizes por não terem se casado e formado uma família.” É isso que faz da congregação um lugar tão bonito! Todos se sentem respeitados e valorizados. Ninguém se sente um coitado ou um rejeitado, e ninguém acha que é melhor que os outros ou que merece estar num pedestal. Cada um sabe que tem o seu lugar.
Pergunta 14. Como mostramos respeito pelos solteiros?
14 O que nossos irmãos e irmãs solteiros querem é que a congregação os valorize pelas qualidades que eles têm, e não por seu estado civil. Em vez de sentir pena deles, devemos dar valor à sua lealdade. Se fizermos isso, nossos irmãos e irmãs solteiros nunca vão achar que estamos dizendo a eles: “Não preciso de você.” (Primeira Coríntios capítulo 12 versículo 21) Pelo contrário, vão sentir que temos respeito por eles e pelo lugar que eles têm na congregação.
Mostre respeito por aqueles que não são fluentes no seu idioma
Pergunta 15. Que mudanças alguns fazem para se dedicarem mais ao serviço de Jeová?
15 De uns anos para cá, muitos publicadores decidiram aprender um novo idioma para fazer mais na pregação. Para isso, tiveram que se adaptar. Eles saíram de uma congregação em seu idioma materno e se mudaram para uma congregação em outro idioma que precisa de mais publicadores. (Atos capítulo 16 versículo 9) Fazer essa mudança é uma decisão pessoal que eles tomam para se dedicarem mais ao serviço de Jeová. Embora possa levar anos até que eles fiquem fluentes no novo idioma, eles são de muita ajuda. As suas boas qualidades e sua experiência fortalecem as congregações. Sem dúvida, esses irmãos dispostos são muito valiosos para nós!
Pergunta 16. Que critério os anciãos devem usar para recomendar alguém como ancião ou servo ministerial?
16 O corpo de anciãos não deve segurar a recomendação de um irmão como servo ministerial ou ancião só porque ele ainda não é fluente no idioma da congregação. O que os anciãos devem analisar é se o irmão se encaixa nas qualificações bíblicas para anciãos e servos, não se ele é fluente no idioma da congregação. — Primeira Timóteo capítulo 3 versículos 1 a 10, 12, 13; Tito capítulo 1 versículos 5 a 9.
Pergunta 17. Que dúvidas algumas famílias têm quando se mudam para outro país?
17 Algumas famílias cristãs se mudaram para outro país em busca de refúgio ou de um emprego. Nesses casos, os filhos talvez estudem numa escola que fale o idioma principal do país. E talvez os pais também tenham que aprender o novo idioma para conseguir um emprego. Mas e se nesse país houver uma congregação ou grupo no idioma materno da família? Onde ela deve assistir às reuniões? Na congregação do idioma principal do país ou na congregação do idioma materno da família?
Pergunta 18. De acordo com Gálatas capítulo 6 versículo 5, como mostramos respeito pela decisão do chefe da família?
18 É o chefe da família que deve decidir onde sua família deve assistir às reuniões. Como isso é um assunto pessoal, ele precisa levar em conta o que é melhor para sua família. (Leia Gálatas capítulo 6 versículo 5.) Nós precisamos respeitar a decisão do chefe da família. Independentemente do que ele decida, temos que aceitar a escolha dele e receber a família com amor em nossa congregação. — Romanos capítulo 15 versículo 7.
[Leitura do texto de] Gálatas capítulo 6 versículo 5: Pois cada um levará a sua própria carga. [Fim da leitura.]
Pergunta 19. O que os chefes de família devem considerar com oração?
19 Em outros casos, a família talvez frequente uma congregação que usa o idioma materno dos pais, mas os filhos não sejam tão fluentes nesse idioma. Se a congregação fica numa área em que se usa o idioma principal do país, pode ser que os filhos tenham dificuldade de entender as reuniões e não façam progresso espiritual. Por quê? Porque as crianças talvez estudem numa escola que usa o idioma principal do país, e não a língua dos pais. Em situações assim, o chefe da família deve considerar com oração o que vai ser melhor para a espiritualidade de seus filhos: ajudá-los a ser fluentes no idioma dos pais ou então mudar para uma congregação que use uma língua que os filhos entendam bem. Não importa qual seja a decisão do chefe da família, a congregação que ele escolher deve fazer o máximo para que ele e sua família se sintam respeitados e valorizados.
Pergunta 20. Como podemos mostrar que respeitamos nossos irmãos e irmãs que estão aprendendo um novo idioma?
20 Por todos os motivos que vimos, em muitas congregações, vamos encontrar irmãos e irmãs se esforçando bastante para aprender um novo idioma. Para eles, explicar aquilo que pensam pode ser um desafio. Mas se não nos concentrarmos nos erros que eles cometem ao falar nosso idioma, conseguiremos ver seu amor por Jeová e seu desejo de servi-lo. Se prestarmos atenção às belas qualidades desses irmãos e irmãs, vamos valorizá-los e mostrar profundo respeito por eles. E o simples fato de não falarem bem nosso idioma não vai ser motivo para dizermos a eles: “Não preciso de você.”
Imagem na página 30: [Descrição da imagem:] Durante uma reunião, um irmão que está aprendendo um idioma lê um comentário que ele escreveu à mão. Os outros irmãos na assistência olham com respeito.
Legenda: Como podemos mostrar que respeitamos aqueles que estão aprendendo um novo idioma? (Veja o parágrafo 20.)
Somos preciosos para Jeová
Pergunta 21 a 22. Que privilégio maravilhoso nós temos?
21 Jeová nos dá o privilégio maravilhoso de ter um lugar em sua organização. Para ele, não importa se somos homens ou mulheres, solteiros ou casados, jovens ou idosos ou se temos muita facilidade ou muita dificuldade para falar um idioma. Todos nós somos preciosos para Jeová, e também somos preciosos uns para os outros. — Romanos capítulo 12 versículos 4, 5; Colossenses capítulo 3 versículos 10, 11.
22 Sem dúvida, a ilustração de Paulo relacionada ao corpo humano nos ensina lições excelentes! Por isso, vamos nos esforçar para aplicar tudo o que aprendemos com ela. Assim, mostramos que valorizamos tanto o nosso lugar como o lugar dos outros na congregação de Jeová.

Quadro
Como podemos mostrar que respeitamos . . .

 os anciãos?
 os irmãos e irmãs solteiros?
 os irmãos e irmãs que não são fluentes em nosso idioma? [Fim do Quadro]

Cântico 90 “Encorajando uns aos outros”

Quadro
{{jw.org}}(marca registrada)

Acesse o site {{jw.org}}(marca registrada) ou capture o código [Fim do Quadro]

Fim

