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Tenha e alcance alvos espirituais
“Medite nessas coisas; concentre-se totalmente nelas, para que o seu progresso seja claramente visto por todos.” — Primeira Timóteo capítulo 4 versículo 15.

Cântico 84 Vamos fazer nosso melhor

Quadro
O que vamos ver

Timóteo era um excelente pregador das boas novas. Mesmo assim, o apóstolo Paulo o encorajou a continuar progredindo em sentido espiritual. Por seguir o conselho de Paulo, Timóteo pôde se tornar ainda mais útil para Jeová e ajudar seus irmãos e irmãs. Você tem vontade de servir mais a Jeová e ajudar os irmãos, assim como Timóteo? Com certeza! Mas que alvos podem ajudá-lo nesse sentido? E o que você precisa fazer para alcançar esses alvos? [Fim do Quadro]

Pergunta 1. Que alvos podemos ter?
1 Nós amamos muito a Jeová. Por isso, queremos dar o nosso melhor a ele. Mas para isso, precisamos ter alvos espirituais, como cultivar qualidades cristãs, aprender novas habilidades e encontrar maneiras de ajudar os outros. (*)
[Nota] (*) Entenda melhor: Alvos espirituais são as metas que nos esforçamos para alcançar no serviço de Jeová e deixá-lo feliz. [Fim da Nota]
Pergunta 2. Por que precisamos ter alvos espirituais e nos esforçar para alcançá-los?
2 Por que devemos estar interessados em fazer progresso espiritual? Principalmente porque queremos agradar o nosso amoroso Pai celestial. Jeová fica muito feliz quando vê que usamos nossas habilidades para servir a ele. Outro motivo de querermos progredir em sentido espiritual é que dessa forma podemos ajudar mais nossos irmãos e irmãs. (Primeira Tessalonicenses capítulo 4 versículos 9,10) Não importa quanto tempo estejamos na verdade, todos nós podemos fazer progresso espiritual. Vamos ver então como podemos fazer isso.
Pergunta 3. De acordo com Primeira Timóteo capítulo 4 versículos 12 a 16, o que Paulo encorajou Timóteo a fazer?
3 Quando o apóstolo Paulo escreveu sua primeira carta para Timóteo, esse jovem já era um ancião experiente. Mesmo assim, Paulo o encorajou a continuar fazendo progresso espiritual. (Leia Primeira Timóteo capítulo 4 versículos 12 a 16.) Ao ler as palavras de Paulo, você vai perceber que ele queria que Timóteo fizesse progresso em duas áreas: (1) cultivar as qualidades cristãs, como amor, fé e castidade, e (2) melhorar suas habilidades de leitura pública, exortação e ensino. O exemplo de Timóteo vai nos ajudar a ver que, para fazermos progresso espiritual, precisamos ter alvos que possamos alcançar. Vamos ver também de que modos podemos fazer mais para Jeová.
[Leitura do texto de] Primeira Timóteo capítulo 4 versículos 12 a 16: Nunca deixe que ninguém o menospreze por você ser jovem. Em vez disso, torne-se exemplo para os fiéis no falar, na conduta, no amor, na fé, na castidade. Até eu chegar, continue a se aplicar à leitura pública, à exortação, ao ensino. Não negligencie o dom que há em você, que lhe foi dado por meio de uma profecia quando o corpo de anciãos lhe impôs as mãos. Medite nessas coisas; concentre-se totalmente nelas, para que o seu progresso seja claramente visto por todos. Preste constante atenção a si mesmo e ao seu ensino. Persevere nessas coisas, pois fazendo isso você salvará tanto a si mesmo como aos que o escutam. [Fim da leitura.]
Cultive qualidades cristãs
Pergunta 4. De acordo com Filipenses capítulo 2 versículos 19 a 22, por que Timóteo era útil para Jeová?
4 Timóteo era um servo útil para Jeová por causa de suas qualidades cristãs. (Leia Filipenses capítulo 2 versículos 19 a 22.) Pelo que Paulo escreveu sobre Timóteo, podemos ver que ele era humilde, leal, trabalhador e confiável. Ele amava de verdade os irmãos e estava pronto para ajudá-los. Por isso, Paulo amava Timóteo e não tinha medo de dar designações desafiadoras para ele. (Primeira Coríntios capítulo 4 versículo 17) Do mesmo modo, se cultivarmos qualidades cristãs, vamos ser mais úteis para a congregação, e Jeová vai nos amar ainda mais. — Salmo 25 versículo 9; Capítulo 138 versículo 6.
[Leitura do texto de] Filipenses capítulo 2 versículos 19 a 22: Espero no Senhor Jesus lhes enviar em breve Timóteo, para que eu fique encorajado ao receber notícias de vocês. Pois não tenho a nenhum outro de disposição igual à dele, que cuidará genuinamente de vocês. Pois todos os outros estão buscando os seus próprios interesses, não os de Jesus Cristo. Mas vocês conhecem a prova que ele deu de si mesmo: ele trabalhou como escravo comigo na promoção das boas novas, como um filho junto ao pai. [Fim da leitura.]
Pergunta 5. (a) O que vai ajudar você a escolher uma qualidade em que pode melhorar? (b) De acordo com a imagem, o que a irmã mais nova está fazendo para alcançar o alvo de ter mais empatia?
5 Escolha um alvo específico. Peça a ajuda de Jeová para enxergar alguma coisa em que você precisa melhorar na sua personalidade. Depois, escolha uma qualidade específica e se esforce para melhorar nela. Talvez você perceba que precisa aprender a ter mais empatia ou que precisa fazer mais pelos seus irmãos. Será que você pode aprender a ser mais pacífico e perdoador? Algo que pode ajudar é perguntar para um amigo de confiança em que coisas você precisa melhorar. — Provérbios capítulo 27 versículo 6.
Página 23 [Descrição da imagem:] Conjunto de imagens: 1. Uma irmã pendurando um lembrete em um quadro com a palavra “empatia” e o texto de Mateus capítulo 22 versículo 39. 2. A irmã carregando uma sacola de supermercado para uma irmã idosa.
Imagens: Empatia
“Ame o seu próximo como a si mesmo.” — Mateus capítulo 22 versículo 39
Legenda: Escolha uma qualidade cristã que você gostaria de melhorar (Veja os parágrafos 5 e 6.)
Pergunta 6. O que você precisa fazer para desenvolver uma qualidade cristã?
6 Esforce-se para alcançar seu alvo. Como você pode fazer isso? Uma maneira é por estudar a qualidade em que você quer melhorar. Digamos que você quer aprender a ser mais perdoador. Você pode estudar na Bíblia exemplos de pessoas que eram perdoadoras e de outras que não eram. Pense, por exemplo, em Jesus. Ele não tinha problema para perdoar os outros. (Lucas capítulo 7 versículos 47,48) Em vez de se concentrar nos defeitos das pessoas, Jesus escolhia enxergar o que elas tinham de bom. Isso era bem diferente dos fariseus, que “consideravam os outros como nada”. (Lucas capítulo 18 versículo 9) Depois de pensar nesses exemplos, pergunte-se: ‘O que eu vejo nos outros? Será que eu escolho me concentrar nas qualidades que eles têm?’ Se para você é difícil perdoar alguém, tente fazer uma lista das qualidades dele. Daí, pergunte-se: ‘Como Jesus vê essa pessoa? Será que Jesus iria perdoá-la?’ Fazer isso pode ajudar você a mudar seu modo de pensar. Pode ser que de início você precise se esforçar bastante para perdoar a pessoa que te ofendeu. Mas, quanto mais trabalhar em cima disso, mais fácil vai ser perdoar outras pessoas.
Aprenda novas habilidades
Pergunta 7. De acordo com Provérbios capítulo 22 versículo 29, como Jeová usa trabalhadores habilidosos?
7 Outro alvo que você pode ter é desenvolver uma nova habilidade. Pense em quantos voluntários são necessários para projetos de construção em Betel, Salões de Assembleias ou Salões do Reino. Muitos desses voluntários aprenderam a trabalhar ajudando irmãos que já são experientes na área. Como vemos na imagem, tanto irmãos quanto irmãs estão aprendendo habilidades que podem usar na manutenção de Salões do Reino e Salões de Assembleias. Assim, Jeová, o “Rei da eternidade”, e Jesus, o “Rei dos que reinam”, estão fazendo coisas maravilhosas usando homens e mulheres capacitados. (Primeira Timóteo capítulo 1 versículo 17; Capítulo 6 versículo 15; leia Provérbios capítulo 22 versículo 29.) Nós queremos ser trabalhadores e usar nossas habilidades para dar glória a Jeová e não chamar atenção para nós mesmos. — João capítulo 8 versículo 54.
[Leitura do texto de] Provérbios capítulo 22 versículo 29: Você já viu um homem que é habilidoso no seu trabalho? Ele tomará posição diante de reis, Não diante de homens comuns. [Fim da leitura.]
Página 25 [Descrição da imagem:] Conjunto de imagens: 1. Um irmão treinando duas irmãs a trocar as lâmpadas do Salão do Reino. 2. As irmãs trocam juntas as lâmpadas.
Imagem: Um irmão treina duas irmãs para fazer a manutenção do Salão do Reino; logo elas aplicam o que aprenderam.
Legenda: Coloque-se à disposição para aprender a fazer a manutenção do Salão do Reino.
Pergunta 8. O que vai ajudar você a escolher uma habilidade em que pode melhorar?
8 Escolha um alvo específico. Que habilidade você poderia desenvolver? Você pode perguntar para os anciãos da congregação ou para o superintendente de circuito. Por exemplo, pode ser que eles digam que você precisa melhorar sua habilidade de ensino. Se esse for o caso, peça para eles ajudarem você a identificar onde exatamente precisa melhorar. Daí, se esforce bastante nesse ponto. Mas como você pode fazer isso?
Pergunta 9. O que você pode fazer para melhorar a sua habilidade de ensino?
9 Esforce-se para alcançar seu alvo. Digamos que você queira melhorar sua habilidade de ensinar. Você poderia estudar e se esforçar em aplicar os pontos da brochura Melhore Sua Leitura e Seu Ensino. Quando você receber uma parte para a reunião de meio de semana, ensaie junto com um irmão e peça para ele dar sugestões do que você precisa melhorar. Mesmo que já tenhamos uma boa habilidade de ensino, ainda assim precisamos nos preparar bem para cada designação. — Provérbios capítulo 21 versículo 5; Segunda Coríntios capítulo 8 versículo 22.
Pergunta 10. Será que é possível desenvolver uma habilidade, mesmo que seja difícil para nós? Dê um exemplo.
10 E se for difícil para você desenvolver a habilidade que escolheu? Não desista! Um irmão chamado Garry tinha muita dificuldade para ler. Ele diz que passava muita vergonha quando tinha que ler em voz alta nas reuniões. Mas ele se esforçou bastante para melhorar. E, graças ao treinamento que recebeu, hoje ele faz discursos na congregação, em assembleias e congressos!
Pergunta 11. Assim como Timóteo, o que pode nos ajudar a cumprir ainda melhor as nossas designações?
11 Será que Timóteo conseguiu se tornar um excelente orador e instrutor? A Bíblia não diz. Mas podemos ter certeza de que Timóteo cumpriu cada vez melhor suas designações com a ajuda do conselho de Paulo. (Segunda Timóteo capítulo 3 versículo 10) Do mesmo modo, se nos esforçarmos em desenvolver mais habilidades, vamos cumprir ainda melhor nossas designações no serviço de Jeová.
Procure por maneiras de ajudar os outros
Pergunta 12. Como outros irmãos já ajudaram você?
12 Sempre é bom quando outras pessoas nos ajudam. Por exemplo, quando estamos num hospital, ficamos muito felizes de receber a visita de anciãos da Comissão de Ligação com Hospitais e do Grupo de Visitas a Pacientes. Além disso, ao enfrentarmos dificuldades na vida, é muito bom receber a visita de um ancião amoroso para nos ouvir e nos consolar. E, quando precisamos de ajuda para dirigir um estudo, nós gostamos muito quando um pioneiro experiente nos acompanha e depois nos dá sugestões de como melhorar. Esses irmãos ficam muito felizes quando nos ajudam. E nós também podemos sentir essa alegria por estar dispostos a ajudar nossos irmãos. Jesus disse que “há mais felicidade em dar do que em receber”. (Atos capítulo 20 versículo 35) Se você quer fazer mais para Jeová, o que vai ajudá-lo a alcançar esse alvo?
Pergunta 13. Quando for escolher um alvo, do que você precisa se lembrar?
13 Escolha um alvo específico para alcançar. Talvez você pense: ‘Eu gostaria de fazer mais para a congregação.’ Mas como esse alvo é muito abrangente, fica difícil saber como alcançá-lo e até se você já o alcançou. Por isso, é melhor escolher um alvo bem claro e específico. Você pode colocar por escrito o seu alvo e o que fazer para alcançá-lo.
Pergunta 14. Por que precisamos ser flexíveis quando formos escolher um alvo?
14 Também precisamos ser flexíveis quando escolhermos um alvo porque nem sempre vamos conseguir controlar nossas circunstâncias na vida. Pense no exemplo do apóstolo Paulo. Ele ajudou a formar uma congregação na cidade de Tessalônica e com certeza tinha o alvo de ajudar os irmãos ali. Mas por causa da perseguição, ele foi forçado a sair da cidade. (Atos capítulo 17 versículos 1 a 5,10) Se Paulo tivesse ficado ali, ele teria colocado em risco a vida de seus irmãos. Mesmo assim, ele não desistiu. Ele se adaptou àquelas novas circunstâncias e mais tarde enviou Timóteo para cuidar das necessidades espirituais dos irmãos em Tessalônica. (Primeira Tessalonicenses capítulo 3 versículos 1 a 3) Com certeza, aqueles irmãos ficaram muito felizes quando Timóteo se colocou à disposição para ajudá-los.
Pergunta 15. Como circunstâncias fora do nosso controle podem afetar os nossos alvos? Dê um exemplo.
15 Podemos aprender uma lição do que aconteceu com o apóstolo Paulo em Tessalônica. Talvez estejamos tentando alcançar certo privilégio, mas circunstâncias que fogem do nosso controle nos impedem de alcançá-lo. (Eclesiastes capítulo 9 versículo 11) Se esse for o seu caso, você precisa ser flexível e escolher um alvo que esteja ao seu alcance. Foi isso o que Ted e Hiedi fizeram. Esse casal servia em Betel, mas teve que deixar essa designação por causa de um problema de saúde. Mesmo assim, o amor que tinham por Jeová os motivou a procurar maneiras de fazer mais. Primeiro, eles começaram a servir como pioneiros regulares. Depois de um tempo, foram designados pioneiros especiais, e Ted foi treinado para ser superintendente de circuito substituto. Daí, o requisito de idade para se tornar superintendente de circuito mudou e Ted e Hiedi nem chegaram a receber essa designação. Eles ficaram tristes, mas logo perceberam que podiam fazer mais para Jeová de outras maneiras. Ted diz: “Nós aprendemos que não existe só uma modalidade em que podemos servir a Jeová.”
Pergunta 16. Que lição podemos aprender de Gálatas capítulo 6 versículo 4?
16 Não podemos controlar tudo o que acontece em nossa vida. Por isso, é importante não pensarmos que nosso valor aos olhos de Jeová depende de privilégios. Também não devemos comparar os privilégios que outros têm com os nossos. Hiedi explica: “A sua paz vai desaparecer se você comparar sua vida com a vida de outros.” (Leia Gálatas capítulo 6 versículo 4.) É importante encontrarmos maneiras de servir a Jeová e ajudar outras pessoas. (*)
[Nota] (*) Veja o subtítulo “Servir onde há mais necessidade”, no livro Organizados para Fazer a Vontade de Jeová, capítulo 10, parágrafos 6 a 9. [Fim da Nota]
[Leitura do texto de] Gálatas capítulo 6 versículo 4: Mas examine cada um suas próprias ações, e então terá motivo para se alegrar apenas com respeito a si mesmo, e não em comparação com outra pessoa. [Fim da leitura.]
Pergunta 17. O que você pode fazer para se qualificar para mais privilégios?
17 Vai ser mais fácil aumentar sua participação no serviço de Jeová se você simplificar a vida e evitar gastos desnecessários. Você pode estabelecer alvos menores para conseguir alcançar alvos maiores com o tempo. Por exemplo, se seu alvo é ser pioneiro regular, que tal servir como pioneiro auxiliar por tempo indeterminado? Se seu alvo é ser um servo ministerial, que tal passar mais tempo na pregação e visitar os irmãos doentes e idosos da congregação? A experiência que você ganhar agora vai abrir portas para outros privilégios no futuro. Assim, esteja decidido a dar o seu melhor em qualquer designação que receber. — Romanos capítulo 12 versículo 11.
Pergunta 18. O que podemos aprender com o exemplo de Beverley? (Veja também a imagem.)
18 Ninguém é velho demais para ter e alcançar alvos espirituais. Veja a experiência de uma irmã chamada Beverly, de 75 anos. Ela tinha muita dificuldade para andar por causa de um problema sério de saúde. Mas ela queria muito fazer mais para Jeová durante a campanha do convite para a Celebração. Por isso, ela estabeleceu alvos específicos. E, quando ela conseguiu atingir esses alvos para a campanha, ela se sentiu muito feliz. O exemplo dela motivou outros irmãos a fazer mais no ministério. Jeová dá muito valor a todo o trabalho que nossos irmãos idosos fazem, apesar das suas limitações. — Salmo 71 versículos 17,18.
Página 26 [Descrição da imagem:] Imagem: Uma irmã que não pode sair de casa consegue dar testemunho por telefone convidando as pessoas para a Celebração.
Legenda: Escolha um alvo que esteja ao seu alcance
Pergunta 19. Que alvos espirituais podemos ter?
19 Escolha alvos que você possa alcançar. Também se esforce para cultivar qualidades cristãs que agradam a Jeová. Aprenda novas habilidades que vão torná-lo mais útil para Jeová e sua organização. E sempre procure por maneiras de fazer mais pelos irmãos. (*) Assim como Timóteo, com a bênção de Jeová, ‘seu progresso vai ser claramente visto por todos’. — Primeira Timóteo capítulo 4 versículo 15.
[Nota] (*) Veja a lição 60 do livro Seja Feliz para Sempre! com o tema “Continue a fortalecer sua amizade com Jeová”. [Fim da Nota]

Quadro
Como você pode ter e alcançar o alvo de . . .

 cultivar qualidades cristãs?
 aprender uma nova habilidade?
 fazer mais pelos irmãos e irmãs da congregação? [Fim do Quadro]

Cântico 38 Jeová vai te dar força


