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Não vemos a hora de as palavras de Jesus em Mateus capítulo 5 versículo 5 se cumprirem: “Felizes os de temperamento brando, porque herdarão a terra.” Os ungidos herdarão a Terra quando se tornarem reis com Jesus no céu. (Apocalipse capítulo 5 versículo 10; Capítulo 20 versículo 6) Mas a maioria dos cristãos hoje vão herdar a Terra no sentido de que viverão nela para sempre com perfeição, paz e felicidade. Para que isso aconteça, eles vão ter muito trabalho para fazer. Eles vão transformar a Terra num Paraíso, cuidar dos ressuscitados e ensiná-los sobre Jeová. Desde já, pense em como você pode mostrar que quer participar dessas atividades no Paraíso.
Você está pronto para transformar a terra num paraíso?
Quando Jeová ordenou que os humanos ‘enchessem e dominassem a terra’, ele deu a entender que a Terra inteira, pouco a pouco, se tornaria um paraíso. (Gênesis capítulo 1 versículo 28) Aqueles que herdarem a Terra também vão ter que obedecer a essa ordem. Mas, já que o jardim do Éden não existe mais, vamos ter que começar do zero para transformar a Terra num paraíso. Logo depois do Armagedom, teremos bastante trabalho para limpar partes da Terra que o homem arruinou.
Página 28 [Descrição da imagem:] Pessoas transformando a Terra num paraíso. Alguns limpando destroços, outros construindo uma casa e outros cuidando de um jardim.
Isso nos lembra do trabalho que os israelitas tiveram que fazer quando voltaram de Babilônia para Israel. Fazia 70 anos que ninguém tinha vivido naquela terra. Mas o profeta Isaías predisse que, com a ajuda de Jeová, eles iriam transformar aquela terra num lugar bonito de novo. A profecia dizia o seguinte: “Fará o seu deserto igual ao Éden, e a sua planície desértica igual ao jardim de Jeová.” (Isaías capítulo 51 versículo 3) E isso realmente aconteceu. Do mesmo modo, com a ajuda de Jeová, aqueles que herdarem a Terra vão transformá-la num paraíso. Você pode fazer algumas coisas agora para mostrar que quer participar desse trabalho.
Uma coisa que você pode fazer desde já é manter sua casa limpa e em ordem. Você pode fazer isso mesmo que para seus vizinhos isso não seja tão importante. Você também pode ajudar na limpeza e manutenção do seu Salão do Reino e Salão de Assembleias. E se suas circunstâncias permitirem, você pode se colocar à disposição para servir como voluntário na ajuda humanitária. Assim, você vai mostrar que está pronto para ajudar seus irmãos e irmãs. Seria bom se perguntar: ‘Que habilidade eu posso aprender hoje que poderia ser útil no novo mundo?’
Página 29 [Descrição da imagem:] Um grupo de irmãos limpando e fazendo a manutenção no Salão do Reino.
Você está pronto para cuidar dos ressuscitados?
Logo depois de ressuscitar a filha de Jairo, Jesus mandou que dessem algo para ela comer. (Marcos capítulo 5 versículos 42,43) Não foi difícil cuidar daquela menina de 12 anos. Mas pense em quanto trabalho vamos ter quando Jesus cumprir sua promessa de que “todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele e sairão”. (João capítulo 5 versículos 28,29) Apesar de a Bíblia não dar muitos detalhes, é bem provável que os ressuscitados precisarão de comida, roupa e um lugar para morar. Você pode mostrar desde já que quer ajudar. Vamos ver algumas coisas que você pode fazer.
Destaque na página 29: O que você pode fazer hoje para mostrar que está pronto para herdar a Terra?
Quando sua congregação está com a visita do superintendente de circuito, você pode se colocar à disposição e oferecer uma refeição para ele. Quando um betelita é designado para o campo ou um viajante finaliza seu serviço no circuito, você pode se oferecer para ajudá-lo a achar um lugar onde morar. E, se um congresso regional ou especial for feito perto de onde você mora, você pode se oferecer como voluntário para recepcionar os irmãos que vêm de longe ou talvez trabalhar antes ou depois do evento.
Página 30 [Descrição da imagem:] Irmãos e irmãs em um aeroporto dando as boas-vindas para os congressistas de um congresso internacional em Paris.
Você está pronto para ensinar os ressuscitados?
De acordo com Atos capítulo 24 versículo 15, é provável que bilhões de pessoas sejam ressuscitadas. Muitas delas não tiveram a chance de conhecer a Jeová antes de morrer. Elas vão ter essa chance depois da ressurreição. (*) Deus vai usar servos fiéis e experientes para ensinar os ressuscitados. (Isaías capítulo 11 versículo 9) Uma irmã chamada Charlotte, que já pregou na Europa, na América do Sul e na África, quer muito participar desse trabalho. Ela diz: “Eu tenho muita vontade de pregar para os ressuscitados. Quando leio sobre alguém que viveu muito tempo atrás, eu penso: ‘A vida dessa pessoa teria sido muito diferente se ela tivesse conhecido a Jeová.’ Eu não vejo a hora de ensinar essas pessoas sobre nosso Deus.”
[Nota] (*) Veja o estudo “Muitos serão levados à justiça”, na Sentinela de setembro de 2022. [Fim da nota.]
Até servos fiéis de Jeová que viveram antes de Jesus vir à Terra vão ter muita coisa a aprender. Imagine só: vai ser uma alegria e um privilégio muito grande explicar para Daniel o cumprimento das profecias que ele escreveu, mas que não entendia. (Daniel capítulo 12 versículo 8) Ou pense em como vai ser bom falar para Rute e Noemi que o Messias veio da família delas. Com certeza, participar desse trabalho mundial de pregação, sem as pressões e distrações deste mundo mau, vai ser uma alegria!
O que podemos fazer agora para mostrar que estamos prontos para ensinar os ressuscitados? Uma das melhores maneiras é por nos esforçar em melhorar nossas habilidades de ensino e por participar regularmente no trabalho de pregação. (Mateus capítulo 24 versículo 14) Mesmo que você não consiga pregar tanto quanto gostaria, por causa da idade ou outros motivos, você pode mostrar que quer muito pregar para os ressuscitados por dar seu melhor na pregação agora.
Página 30 [Descrição da imagem:] Uma irmã dando um folheto para uma mulher numa lavanderia.
Então, a questão é: Você realmente quer herdar a Terra? Você não vê a hora de transformar a Terra num paraíso e de cuidar dos ressuscitados e ensiná-los? Desde já, você pode mostrar que está pronto por participar de atividades parecidas com as que você vai ter quando herdar a Terra!


