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Encorajemos uns aos outros nas reuniões
“Pensemos uns nos outros ... , encorajando uns aos outros.” — Hebreus capítulo 10 versículos 24,25.

Cântico 88 Os teus caminhos quero entender

[Quadro] O que vamos ver

Quando comentamos nas reuniões, todos nós saímos encorajados. Mas alguns ficam ansiosos só de pensar em comentar. Já outros gostam muito de dar comentários, mas gostariam de ser chamados mais vezes. Nessas duas situações, como podemos mostrar consideração uns pelos outros para que todos se sintam encorajados? E como podemos dar comentários que incentivem os irmãos a demonstrarem amor e a continuarem fazendo um bom trabalho para Jeová? É o que vamos ver neste estudo. [Fim do quadro.]

Pergunta 1. Por que comentamos nas reuniões?
1 Por que assistimos às reuniões? O motivo principal é para adorar a Jeová. (Salmo 26 versículo 12; Capítulo 111 versículo 1) Outro motivo é para encorajarmos uns aos outros durante este período difícil em que vivemos. (Primeira Tessalonicenses capítulo 5 versículo 11) Quando levantamos a mão e damos um comentário, estamos fazendo essas duas coisas.
Pergunta 2. Que oportunidades temos para comentar nas reuniões?
2 Toda semana, nós temos oportunidades para comentar nas reuniões. Nos finais de semana podemos participar no Estudo de A Sentinela. E nas reuniões de meio de semana, podemos comentar durante as Joias espirituais, no Estudo Bíblico de Congregação e em outras partes.
Pergunta 3. Que desafios podemos enfrentar, e como as palavras de Hebreus capítulo 10 versículos 24, 25 nos ajudam?
3 Todos nós queremos muito louvar a Jeová e encorajar nossos irmãos. Mas, quando vamos comentar, talvez encontremos alguns desafios: podemos ficar nervosos ou então querer participar mais vezes, mas não somos chamados tanto quanto gostaríamos. Como lidar com esses desafios? A carta de Paulo aos hebreus pode nos ajudar. Ao falar da importância de se reunirem, Paulo disse que eles deveriam se concentrar em ‘encorajar uns aos outros’. (Leia Hebreus capítulo 10 versículos 24, 25.) Quando percebemos que outros irmãos ficam encorajados com um comentário simples que damos, não ficamos tão nervosos ao comentar. E mesmo se não tivermos sido chamados com tanta frequência, ficamos felizes que outros irmãos tiveram a chance de comentar. — Primeira Pedro capítulo 3 versículo 8.
[Leitura do texto de] Hebreus capítulo 10 versículos 24, 25: E pensemos uns nos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir, como é costume de alguns, mas nos encorajando uns aos outros, e ainda mais ao passo que vocês veem chegar o dia. [Fim da leitura.]
Pergunta 4. O que vamos considerar neste estudo?
4 Neste estudo, vamos ver primeiro como podemos encorajar uns aos outros em congregações pequenas, onde o número de irmãos para comentar é menor. Depois, vamos ver como podemos encorajar uns aos outros em congregações grandes, onde muitos levantam a mão para comentar. E por último, vamos ver como o conteúdo de nossos comentários pode realmente encorajar os irmãos.
Encorajando uns aos outros em uma congregação pequena
Pergunta 5. Como podemos encorajar uns aos outros quando a congregação é pequena?
5 Em uma congregação pequena, ou num grupo, não existem tantos irmãos para comentar. Às vezes, o dirigente precisa esperar um pouco até que alguém levante a mão. Isso pode deixar a reunião entediante, o que seria desanimador. Então o que você pode fazer? Levante a mão com mais frequência. Dessa forma, você incentiva outros a também participar.
Pergunta 6 a 7. Que coisas você pode fazer para ficar menos nervoso ao comentar?
6 Mas e se você fica muito nervoso ao comentar? Muitos se sentem assim. Então como você pode ficar menos nervoso e dar comentários que encorajem os irmãos?
7 Você pode rever algumas sugestões que já saíram na Sentinela. (*) Por exemplo, uma das sugestões é se preparar bem. (Provérbios capítulo 21 versículo 5) Quanto mais você conhecer a matéria da reunião, mais fácil vai ser dar um comentário. Outra sugestão é dar comentários breves. (Provérbios capítulo 15 versículo 23; Capítulo 17 versículo 27) Você vai ficar menos nervoso se o seu comentário for curto. Além disso, um comentário de uma ou duas frases é mais fácil de entender do que um comentário longo, cheio de ideias. Ao dar um comentário breve em suas próprias palavras, você mostra que está bem preparado e que entendeu bem a matéria.
[Nota] (*) Para mais sugestões, veja A Sentinela de janeiro de 2019, páginas 8 a 13, e 1.º de setembro de 2003, páginas 19 a 22. [Fim da nota.]
Pergunta 8. Como Jeová encara nossos esforços sinceros?
8 Mas e se você já tentou algumas dessas sugestões e mesmo assim fica nervoso? Você pode ter certeza de que Jeová dá muito valor aos seus esforços. (Lucas capítulo 21 versículos 1 a 4) Mas é bom lembrar que dar o seu melhor não significa fazer além daquilo que você pode. (Filipenses capítulo 4 versículo 5) Então estabeleça um alvo que você consiga cumprir e ore a Jeová pedindo um coração calmo. Talvez de início, seu alvo seja dar um breve comentário.
Encorajando uns aos outros em uma congregação grande
Pergunta 9. Que desafio pode surgir numa congregação grande?
9 A situação pode ser diferente se você estiver numa congregação com muitos publicadores. Pode ser que muitos irmãos levantem a mão para comentar e o dirigente acabe não chamando você. Por exemplo, uma irmã chamada Daniele sempre gostou de comentar nas reuniões. (*) Para ela, comentar faz parte de sua adoração a Jeová. Ela sente que é uma maneira de encorajar outros e fortalecer sua fé no que a Bíblia ensina. Mas quando Daniele se mudou para uma congregação maior, ela era chamada com menos frequência e, às vezes, não conseguia dar nenhum comentário na reunião. Ela disse: “Eu ficava muito chateada. Era como se eu estivesse perdendo um privilégio. E quando você não é chamada várias vezes, você começa a achar que é de propósito.”
[Nota] (*) O nome foi mudado. [Fim da nota.]
Pergunta 10. Como podemos aumentar nossas chances de comentar nas reuniões?
10 Você já se sentiu como Daniele? Nesse caso, talvez você pense em parar de dar comentários e apenas escutar a reunião. Mas não desista. O que você pode fazer? Prepare vários comentários para cada reunião. Se não for chamado no início, você ainda vai ter a chance de dar outros comentários. Ao preparar A Sentinela, pense em como cada parágrafo está relacionado com o tema do estudo. Dessa forma, você vai conseguir dar bons comentários durante todo o estudo. Além disso, você pode se preparar bem para comentar os parágrafos que falam sobre assuntos profundos, que geralmente são mais difíceis de explicar. (Primeira Coríntios capítulo 2 versículo 10) Por quê? Porque talvez menos pessoas levantem a mão. Mas e se apesar de aplicar todas essas sugestões você não conseguir comentar depois de várias reuniões? Antes da reunião, você pode conversar com o dirigente e dizer que gostaria de comentar um parágrafo específico.
Pergunta 11. O que Filipenses capítulo 2 versículo 4 nos incentiva a fazer?
11 Leia Filipenses capítulo 2 versículo 4. O apóstolo Paulo incentivou os cristãos a levarem em conta os interesses dos outros. Como podemos aplicar esse conselho durante as reuniões? Podemos lembrar que, assim como nós, outros também querem participar.
[Leitura do texto de] Filipenses capítulo 2 versículo 4: buscando não somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. [Fim da leitura.]
Pergunta 12. De que outra maneira podemos encorajar os irmãos nas reuniões? (Veja também a imagem.)
12 Será que você fala o tempo todo quando está conversando com seus amigos? Claro que não. Você quer que eles também participem da conversa. Da mesma forma, nas reuniões, queremos que a maioria dos irmãos comentem. Na verdade, uma das melhores maneiras de encorajar nossos irmãos é dando a eles a chance de também expressarem sua fé através dos comentários. (Primeira Coríntios capítulo 10 versículo 24) Vamos ver como podemos fazer isso.
Página 22 [Descrição da imagem:] Alguns irmãos e irmãs tomando uma refeição juntos. Um irmão está falando enquanto outros prestam atenção no que ele diz.
Legenda: Da mesma forma que você permite que outros participem em uma conversa, dê a oportunidade para outros comentarem.
Pergunta 13. O que podemos fazer para que mais pessoas tenham a chance de comentar?
13 Algo que podemos fazer é dar comentários breves. Assim, outras pessoas também vão ter a chance de comentar. Os anciãos e os publicadores mais experientes podem dar o exemplo nesse sentido. Ao dar um comentário, mesmo que seja curto, você não precisa incluir muitos pontos. Se você comentar praticamente todo o parágrafo, vai sobrar pouca coisa para os outros. Por exemplo, só neste parágrafo encontramos duas sugestões: dar comentários breves e não abranger muitos pontos. Então, se você for o primeiro a ser chamado neste parágrafo, que tal comentar apenas uma das sugestões?
Pergunta 14. O que pode nos ajudar a decidir quantas vezes levantar a mão? (Veja também a imagem.)
14 Use o bom senso ao decidir quantas vezes você vai levantar a mão para comentar. Se fizer isso muitas vezes, o dirigente pode se sentir pressionado a chamar você, mesmo que outros ainda não tenham comentado. Isso poderia acabar desanimando outros de levantarem a mão também. — Eclesiastes capítulo 3 versículo 7.
Página 23 [Descrição da imagem:] Conjunto de imagens: 1. Em uma reunião, um irmão levanta a mão para comentar. 2. Em outro momento, esse mesmo irmão não levanta a mão, dando oportunidade para outros comentarem.
Imagem: Numa congregação grande, um irmão que já tinha dado um comentário dá a chance para que outros comentem.
Legenda: Em que situações talvez não levantemos a mão para comentar?
Pergunta 15. (a) Como devemos reagir quando o dirigente não nos chama para comentar? (b) Como os dirigentes podem mostrar consideração por todos? (Veja o quadro “Se você é o dirigente da parte”.)
15 Quando muitos levantam a mão durante um estudo, pode ser que não consigamos comentar tanto quanto gostaríamos. Às vezes, o dirigente não vai conseguir nos chamar nenhuma vez. Isso pode ser desanimador, mas não devemos levar para o lado pessoal. — Eclesiastes capítulo 7 versículo 9.

Quadro na página 24
[Quadro] Se você é o dirigente da parte

Se você é o dirigente da parte Se você está dirigindo uma parte com perguntas e respostas, tente chamar o maior número possível de pessoas. Mas como você pode fazer isso?

• Não fale muito. A introdução e a conclusão devem ser breves. Quando necessário, faça apenas algumas observações durante o estudo. Não é necessário fazer uma introdução de cada parágrafo antes de ele ser lido.
[Nota] (*) Veja A Sentinela de 15 de julho de 2013, página 32, e 1.º de setembro de 2003, páginas 21 a 22. [Fim da nota.]
• Depois de fazer a pergunta, dê um tempinho para os irmãos levantarem a mão. Não chame os mesmos irmãos se outros que ainda não comentaram estiverem com a mão levantada. Lembre-se que até irmãos experientes podem ficar desanimados se ficarem muito tempo sem comentar.
• Evite dizer coisas do tipo: “Estou procurando uma mão nova na assistência” ou “Quem ainda não comentou?”
• Na reunião de meio de semana, se estiver dirigindo uma parte de perguntas e respostas no fim da reunião, tente se lembrar de quem já comentou em outras partes e dê prioridade para quem ainda não comentou.
• Tome cuidado para não gastar muito tempo considerando os primeiros parágrafos. Senão, você vai ter que se apressar nos parágrafos finais e não vai conseguir chamar muitos irmãos. [Fim do quadro.]

Pergunta 16. Como podemos encorajar aqueles que comentam?
16 Se você não conseguir comentar tantas vezes quanto gostaria, que tal escutar com atenção os comentários de outros e depois os elogiar por isso? Talvez seus elogios encorajem os irmãos tanto quanto os comentários que você daria. (Provérbios capítulo 10 versículo 21) Lembre-se que dar elogios é uma outra forma de encorajar uns aos outros.
Outras maneiras de encorajarmos uns aos outros
Pergunta 17. (a) Como os pais podem ajudar seus filhos a dar comentários de acordo com a idade deles? (b) De acordo com o vídeo, que quatro coisas podem ser feitas ao se preparar um comentário? (Veja também a nota.)
17 De que outras maneiras podemos nos encorajar nas reuniões? Se você tem filhos pequenos, ajude-os a preparar comentários de acordo com a idade deles. (Mateus capítulo 21 versículo 16) Às vezes, pode ser que um estudo trate de questões mais sérias, como problemas no casamento ou questões morais. Mesmo assim, é provável que seus filhos possam comentar em um ou dois parágrafos. Além disso, ajude seu filho a entender que ele nem sempre vai ser chamado. Dessa forma, quando outros forem chamados para comentar, ele não vai ficar chateado. — Primeira Timóteo capítulo 6 versículo 18. (*)
[Nota] (*) Veja o vídeo Torne-se Amigo de Jeová — Prepare Seu Comentário, no site jw.org. [Fim da nota.]
Pergunta 18. Como podemos evitar chamar atenção para nós mesmos em nossos comentários? (Provérbios capítulo 27 versículo 2)
18 Todos nós podemos preparar comentários que dão honra a Jeová e encorajam nossos irmãos. (Provérbios capítulo 25 versículo 11) De vez em quando, podemos até dar um comentário com base em uma experiência pessoal. Mas precisamos tomar cuidado para não falar demais sobre nós mesmos. (Leia Provérbios capítulo 27 versículo 2; Segunda Coríntios capítulo 10 versículo 18) É claro que, se a pergunta de um parágrafo pedir para darmos um comentário pessoal, nós vamos fazer isso. E temos um exemplo assim na pergunta do próximo parágrafo. Mas no geral, nossos comentários devem dar destaque a Jeová, sua Palavra e seu povo, e não a nós mesmos. — Apocalipse capítulo 4 versículo 11.
[Leitura do texto de] Provérbios capítulo 27 versículo 2: Que outros, não a sua própria boca, façam elogios a você; Que outra pessoa faça isso, não os seus próprios lábios. [Fim da leitura.]
Pergunta 19. (a) Qual é o resultado quando mostramos consideração por todos na assistência? (Romanos capítulo 1 versículos 11, 12) (b) Por que você gosta de comentar nas reuniões?
19 É verdade que não existem regras sobre como devemos comentar nas reuniões. Mas, no fim, o importante é dar comentários que encorajem nossos irmãos. Como podemos fazer isso? Se você está numa congregação pequena, se esforce para comentar com mais frequência. Se estiver numa congregação grande, fique contente com cada oportunidade que tiver para comentar e feliz quando outros conseguirem dar seus comentários. Quando colocamos os interesses dos outros à nossa frente nas reuniões, nós ‘nos encorajamos mutuamente’. — Leia Romanos capítulo 1 versículos 11, 12.
[Leitura do texto de] Romanos capítulo 1 versículos 11, 12: Pois desejo muito vê-los, para lhes transmitir algum dom espiritual a fim de que vocês sejam firmados; ou melhor, para nos encorajarmos mutuamente por meio da nossa fé, tanto a sua como a minha. [Fim da leitura.]

[Quadro] Como mostramos consideração uns pelos outros quando ...

 poucos levantam a mão para comentar?
 muitos levantam a mão para comentar?
 preparamos nossos comentários? [Fim do quadro.]

Cântico 93 Abençoa nossas reuniões


