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22 a 28 de novembro
Achegue-se a Jeová e a seus irmãos na fé
“Eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês.” — João capítulo 20 versículo 17.

Cântico 3 Jeová, minha força e esperança

Quadro
O que vamos ver

Nós temos o privilégio maravilhoso de fazer parte de uma família amorosa de irmãos e irmãs na fé. Todos nós queremos contribuir para que o amor que nos une fique cada vez mais forte. Mas como podemos fazer isso? Por imitar o modo como nosso amoroso Pai nos trata e por seguir o exemplo de Jesus e de nossos irmãos e irmãs. [Fim do Quadro]

Pergunta 1. O que Jeová pode ser para nós?
1 Jeová tem uma família de adoradores. Ela é formada por Jesus, “o primogênito de toda a criação”, e por uma grande quantidade de anjos. (Colossenses capítulo 1 versículo 15; Salmo 103 versículo 20) Além disso, quando Jesus esteve na Terra, ele ensinou que humanos fiéis também podiam considerar Jeová como Pai. Falando com seus discípulos, Jesus se referiu a Jeová como “meu Pai e Pai de vocês”. (João capítulo 20 versículo 17) Quando nos dedicamos a Jeová e nos batizamos, passamos a fazer parte de uma família de irmãos e irmãs que nos amam. — Marcos capítulo 10 versículos 29, 30.
Pergunta 2. O que vamos ver neste estudo?
2 Alguns acham difícil ver Jeová como um Pai amoroso. Outros talvez não saibam como podem mostrar amor por seus irmãos e irmãs na fé. Este estudo vai nos mostrar como Jesus nos ajuda a ver Jeová como um Pai que nos ama, um Pai a quem podemos nos achegar. Também vamos aprender como imitar Jeová no modo como tratamos nossos irmãos e irmãs na fé.
Jeová quer que você se achegue a ele
Pergunta 3. Que detalhe importante da oração-modelo nos faz sentir mais próximos de Jeová?
3 Jeová é um Pai amoroso. Jesus quer que vejamos Jeová do mesmo modo que ele vê — como um Pai amoroso de quem podemos nos aproximar, não como alguém frio e autoritário. Isso fica bem claro na oração que Jesus ensinou a seus discípulos. Ele começou a oração-modelo com as seguintes palavras: “Pai nosso.” (Mateus capítulo 6 versículo 9) Jesus podia ter nos ensinado a chamar Jeová de “Todo-Poderoso”, “Criador” ou “Rei da eternidade” — todos esses títulos estão corretos e aparecem na Bíblia. (Gênesis capítulo 49 versículo 25; Isaías capítulo 40 versículo 28; Primeira Timóteo capítulo 1 versículo 17) Mas Jesus nos ensinou a chamar Jeová de “Pai”, um termo que nos faz sentir mais achegados a ele.
Pergunta 4. Como sabemos que Jeová quer se aproximar de nós?
4 Você acha difícil ver Jeová como um Pai amoroso? Alguns acham. Isso talvez aconteça por causa do modo desamoroso como foram criados. É muito consolador saber que Jeová entende exatamente como nos sentimos! Ele quer se aproximar de nós. É por isso que a sua Palavra nos incentiva: “Acheguem-se a Deus, e ele se achegará a vocês.” (Tiago capítulo 4 versículo 8) Jeová nos ama e quer ser para nós o melhor Pai que alguém poderia ter.
Pergunta 5. De acordo com Lucas capítulo 10 versículo 22, como Jesus nos ajuda a nos sentir achegados a Jeová?
5 Jesus pode nos ajudar a nos aproximar de Jeová. Ninguém conhece Jeová melhor que Jesus. Ele imitou as qualidades de seu Pai com tanta perfeição que disse: “Quem me vê, vê também o Pai.” (João capítulo 14 versículo 9) Jesus é como um irmão mais velho que nos ensina a como respeitar nosso Pai e obedecer a ele. Jesus também nos ensina a como deixar Jeová feliz e ganhar a sua aprovação. E o mais importante, Jesus nos ajuda a entender as qualidades de Jeová, como o seu grande amor e bondade. (Leia Lucas capítulo 10 versículo 22.) Vamos ver alguns exemplos que mostram como Jeová é um Pai amoroso.
[Leitura do texto de] Lucas capítulo 10 versículo 22: Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém sabe quem o Filho é, exceto o Pai; e ninguém sabe quem o Pai é, exceto o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo.” [Fim da leitura.]
Pergunta 6. Como sabemos que Jeová escutava as orações de Jesus?
6 Jeová escuta seus filhos. Veja algumas situações em que Jeová escutou seu Filho primogênito. Quando esteve na Terra, Jesus orou muitas vezes, e Jeová com certeza o escutou. (Lucas capítulo 5 versículo 16) Jeová ouviu seu Filho orar a respeito de decisões bem importantes que tinha que tomar, como, por exemplo, a escolha dos 12 apóstolos. (Lucas capítulo 6 versículos 12, 13) Ele também ouviu Jesus orar quando estava muito preocupado. Pouco antes de ser traído, Jesus orou de todo o coração a seu Pai sobre o grande teste que estava para enfrentar. Nessa ocasião, Jeová não só escutou a oração de Jesus, mas também enviou um anjo para fortalecer seu querido Filho. — Lucas capítulo 22 versículo 41 a 44.
Página 21 [Descrição da imagem:] No jardim de Getsêmani, um anjo segura na mão de Jesus e o encoraja.
Imagem: Jeová envia um anjo para fortalecer Jesus no jardim de Getsêmani.
Legenda: Por ser um Pai amoroso, Jeová enviou um anjo para fortalecer seu Filho
Pergunta 7. Como você se sente por saber que Jeová escuta nossas orações?
7 Hoje Jeová continua a escutar as orações dos seus servos, e ele responde a essas orações no momento certo e da melhor maneira possível. (Salmo 116 versículos 1, 2) Uma irmã na Índia pôde ver isso acontecer em sua própria vida. Ela estava enfrentando sérios problemas emocionais. Então ela orou de coração a Jeová e contou para ele o que estava acontecendo. Ela escreve: “O programa do JW Broadcasting(marca registrada) de maio de 2019, sobre como lidar com preocupações e ansiedades, foi exatamente o que eu estava precisando. Ele foi uma resposta de Jeová às minhas orações.”
Pergunta 8. Como Jeová mostrou que amava Jesus?
8 Jeová amou Jesus e se preocupou com ele durante os dias difíceis que ele enfrentou enquanto esteve na Terra. E Deus sente esse mesmo amor e preocupação por cada um de nós. (João capítulo 5 versículo 20) Jeová cuidou de todas as necessidades espirituais, emocionais e físicas de Jesus. E ele deixou claro para seu Filho que o amava e o aprovava. (Mateus capítulo 3 versículos 16, 17) Por saber que sempre podia contar com seu amoroso Pai celestial, Jesus nunca se sentiu sozinho. — João capítulo 8 versículo 16.
Pergunta 9. Que provas temos de que Jeová nos ama?
9 Assim como Jesus, todos nós já vimos com os próprios olhos Jeová mostrar que nos ama. Pense no seguinte: Jeová nos permite ser amigos dele e cuida do nosso emocional por meio de nossos irmãos e irmãs na fé, que nos fazem felizes. (João capítulo 6 versículo 44) Jeová também cuida da nossa espiritualidade, sempre nos dando tudo o que precisamos para ter uma fé forte. E ele até nos ajuda em sentido físico, para que tenhamos o necessário para o nosso sustento. (Mateus capítulo 6 versículos 31, 32) Quando paramos para pensar no amor de Jeová por nós, o nosso amor por ele aumenta.
Trate seus irmãos na fé do mesmo modo que Jeová
Pergunta 10. Como podemos imitar a Jeová?
10 Jeová trata nossos irmãos e irmãs com amor. Mas para nós, pode ser difícil sentir e demonstrar amor por nossos irmãos. Afinal de contas, nós somos de culturas diferentes e tivemos criações diferentes. E todos nós cometemos erros que fazem outros se sentir frustrados ou decepcionados. Mesmo assim, cada um de nós pode contribuir para que o amor que nos une fique mais forte. Como? Por imitar nosso Pai e mostrar amor a nossos irmãos e irmãs. (Efésios capítulo 5 versículos 1, 2; Primeira João capítulo 4 versículo 19) Vamos ver o que podemos aprender com o exemplo de Jeová.
Pergunta 11. Como Jesus imitou a “terna compaixão” de Jeová?
11 Jeová mostra “terna compaixão”. (Lucas capítulo 1 versículo 78) Quem tem compaixão se preocupa quando percebe que uma pessoa está sofrendo e busca maneiras de ajudar e consolar essa pessoa. O modo como Jesus tratava outros mostrou que ele imitava a compaixão de Jeová. (João capítulo 5 versículo 19) Ao ver as multidões, Jesus “sentia pena delas, porque eram esfoladas e jogadas de um lado para outro como ovelhas sem pastor”. (Mateus capítulo 9 versículo 36) Mas Jesus não apenas sentiu compaixão; ele fez algo para ajudar as pessoas. Ele curou doentes e reanimou aqueles que ‘trabalhavam duro e estavam sobrecarregados’. — Mateus capítulo 11 versículo 28 a 30; capítulo 14 versículo 14.
Pergunta 12. Dê um exemplo de como podemos mostrar compaixão.
12 Para mostrarmos compaixão pelos irmãos, primeiro precisamos pensar nos desafios que eles enfrentam. Por exemplo, uma irmã talvez tenha um grave problema de saúde. Ela nunca reclama, mas talvez precise de algum tipo de ajuda. Será que ela está conseguindo cuidar direito da família? Será que ela ficaria feliz em receber ajuda para preparar a comida ou limpar a casa? Ou pode ser que um irmão tenha perdido o emprego. Que tal dar uma forcinha para ele enquanto ele não arranja outro trabalho? Talvez você possa dar para ele, de forma anônima, uma pequena quantia de dinheiro.
Página 23 [Descrição da imagem:] Conjunto de imagens: 1. Irmãos montando caixas com alimentos em um depósito. 2. Um irmão entrega uma dessas caixas para uma família.
Imagem: Durante a pandemia da covid-19, muitos irmãos se juntam para preparar e distribuir alimentos.
Legenda: Assim como Jeová, trate seus irmãos e irmãs com compaixão e generosidade (Veja os parágrafos 12 a 14.)
Pergunta 13 a 14. Como podemos ser generosos como Jeová?
13 Jeová é generoso. (Mateus capítulo 5 versículo 45) Nós não devemos esperar nossos irmãos pedirem ajuda para mostrarmos compaixão por eles. Assim como Jeová, podemos tomar a iniciativa. Todo dia ele faz o Sol se levantar sobre nós, sem termos que pedir nada para ele! E o calor do Sol sustenta a vida de todos, não só daqueles que são gratos a Jeová. Por nos dar tudo o que precisamos, Jeová mostra que nos ama. E nós o amamos muito por ele ser tão bondoso e generoso!
14 Imitando nosso Pai celestial, muitos irmãos e irmãs tomam a iniciativa em mostrar generosidade. Por exemplo, em 2013, o supertufão Haiyan causou uma destruição enorme nas Filipinas. Muitos irmãos e irmãs perderam suas casas e seus bens. Mas nossa família espiritual ao redor do mundo foi rápida para dar a ajuda que eles precisavam. Muitos fizeram donativos ou ajudaram a reformar e construir quase 750 casas em menos de um ano! Outro exemplo de generosidade são os esforços das Testemunhas de Jeová durante a pandemia da covid-19 para apoiar seus irmãos. Quando somos rápidos para apoiar nossa família espiritual, mostramos o quanto a amamos.
Pergunta 15 a 16. De acordo com Lucas capítulo 6 versículo 36, como podemos imitar nosso Pai celestial?
15 Jeová é misericordioso e perdoador. (Leia Lucas capítulo 6 versículo 36.) Todo dia somos testemunhas da misericórdia de nosso Pai celestial. (Salmo 103 versículo 10 a 14) E Jesus imitou muito bem o seu Pai. Mesmo vendo que seus seguidores eram imperfeitos, ele sempre os tratou de modo misericordioso e perdoador. Jesus até sacrificou sua vida para que os pecados deles fossem perdoados. (Primeira João capítulo 2 versículos 1, 2) Saber que Jeová e Jesus são misericordiosos e perdoadores com certeza aumenta nosso amor por eles.
16 O amor que une nossa família espiritual fica mais forte quando ‘perdoamos liberalmente’. (Efésios capítulo 4 versículo 32) É claro que, às vezes, não é nada fácil perdoar. Então temos que nos esforçar para melhorar nessa questão. Algo que ajudou muito uma irmã foi o artigo da Sentinela “Perdoem uns aos outros liberalmente”. (*) Ela escreve: “Estudar esse artigo me ajudou a mudar meu ponto de vista sobre esse assunto; a encará-lo de uma forma mais positiva. O artigo explicou que a disposição de perdoar outros não significa ter de aprovar o comportamento errado deles ou minimizar o mal que nos causaram. Perdoar significa eliminar qualquer ressentimento por tais erros e preservar a nossa própria paz.” Quando perdoamos liberalmente nossos irmãos e irmãs, mostramos que os amamos e que imitamos nosso Pai, Jeová.
[Nota] (*) Veja A Sentinela de 15 de novembro de 2012, páginas 26 a 30. [Fim da Nota]
[Leitura do texto de] Lucas capítulo 6 versículo 36: Sejam sempre misericordiosos, assim como o seu Pai é misericordioso. [Fim da leitura.]
Seja grato por fazer parte da família de Jeová
Pergunta 17. De acordo com Mateus capítulo 5 versículo 16, como podemos dar glória a nosso Pai celestial?
17 É um grande privilégio fazer parte de uma família mundial tão amorosa. Queremos que o maior número possível de pessoas se junte a nós para adorar a Deus. Por isso, precisamos tomar cuidado para não fazer nada que possa manchar a reputação do nosso Pai, Jeová, e do povo dele. Sempre tentamos nos comportar de um modo que faça as pessoas aceitar as boas novas. — Leia Mateus capítulo 5 versículo 16.
[Leitura do texto de] Mateus capítulo 5 versículo 16: Do mesmo modo, deixem brilhar sua luz perante os homens, para que vejam suas boas obras e deem glória ao seu Pai, que está nos céus. [Fim da leitura.]
Página 24 [Descrição da imagem:] Conjunto de imagens: 1. Uma mãe ajuda sua filha pequena a fazer um desenho que possa encorajar um irmão que está preso. 2. Um irmão na prisão sorri ao ver a carta e o desenho que recebeu.
Imagem: Uma mãe ajuda a filha a enviar uma carta de encorajamento para um irmão na prisão.
Legenda: Todos em nossa família espiritual mostram que se importam uns com os outros
Pergunta 18. O que pode nos ajudar a não ter medo de dar testemunho?
18 Às vezes, somos criticados ou até perseguidos por obedecer a nosso Pai celestial. Isso faz você ter medo de falar a outros sobre suas crenças? Então tenha certeza de que Jeová e seu Filho vão ajudá-lo. Jesus garantiu a seus discípulos que eles não iam precisar se preocupar com o que falar ou como falar. Por que não? Jesus explicou: “Naquela hora lhes será dado o que falar. Pois quem fala não são apenas vocês, mas é o espírito do seu Pai que fala por meio de vocês.” — Mateus capítulo 10 versículos 19, 20.
Pergunta 19. Dê um exemplo de alguém que pregou com coragem.
19 Veja o exemplo de Robert. Ele estava estudando a Bíblia fazia pouco tempo e não tinha muito conhecimento. Então ele teve que comparecer a um tribunal militar na África do Sul. Com coragem, Robert explicou para o juiz que ele queria se manter neutro porque amava seus irmãos na fé. Ele se sentia grato por fazer parte da família de Jeová! Daí, do nada, o juiz perguntou: “Quem são seus irmãos?” Essa pergunta pegou Robert de surpresa. Foi aí que ele se lembrou do texto do dia, Mateus capítulo 12 versículo 50: “Quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.” Mesmo sabendo que Robert estudava a Bíblia fazia pouco tempo, Jeová deu espírito santo para ele responder a essa e a muitas outras perguntas inesperadas. Jeová deve ter ficado muito orgulhoso de Robert! E ele também fica muito orgulhoso de nós quando confiamos nele e temos a coragem de dar testemunho em situações desafiadoras.
Pergunta 20. O que você deve estar decidido a fazer? (João capítulo 17 versículos 11, 15)
20 Continue a valorizar o privilégio de fazer parte de uma família espiritual tão amorosa. Temos o melhor Pai de todos e muitos irmãos e irmãs leais. Nunca ache que pertencer a essa família é algo cem por cento garantido. Satanás e seus seguidores furiosos tentam abalar nossa certeza de que Jeová nos ama e tentam destruir nossa união. Mas Jesus orou pedindo que seu Pai vigiasse sobre nós para que nossa família espiritual continuasse unida. (Leia João capítulo 17 versículos 11, 15.) E Jeová está respondendo a essa oração. Assim como Jesus, jamais duvide do amor de Jeová. Tenha certeza de que ele sempre vai apoiar você. Esteja decidido a se achegar cada vez mais a sua família espiritual.
[Leitura dos textos de] João capítulo 17 versículo 11: “Não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Santo Pai, vigia sobre eles por causa do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um.
João capítulo 17 versículo 15: “Não te peço que os tires do mundo, mas que vigies sobre eles, por causa do Maligno. [Fim da leitura.]

Quadro
Qual é a sua resposta?

 O que faz você ter certeza de que Jeová é um Pai amoroso?
 De que maneiras podemos mostrar que amamos nossos irmãos e irmãs?
 Como mostramos que somos gratos por fazer parte de nossa família espiritual? [Fim do Quadro]

Cântico 99 Muitos irmãos ao meu lado
[Fim do arquivo.]

