Monise CarvalhoAlegre-se com seu próprio progresso!Estudo 29
20 a 26 de setembro
Alegre-se com seu próprio progresso!
“Cada um ... terá motivo para se alegrar apenas com respeito a si mesmo, e não em comparação com outra pessoa.” — Gálatas capítulo 6 versículo 4.

Cântico 34 Andarei em integridade
Quadro
O que vamos ver

Jeová não nos compara com outros. Mas pode ser que nós tenhamos a tendência de fazer isso, e então acabamos achando que não temos valor. Neste estudo, vamos ver por que não é bom nos comparar com outros. Também veremos como podemos ajudar membros da família e irmãos da congregação a ver a si mesmos como Jeová os vê. [Fim do Quadro]

Pergunta 1. Por que Jeová não nos compara com outros?
1 Jeová ama a variedade. Isso fica evidente em todas as suas belas criações, incluindo o ser humano. Cada um de nós é único. Por isso, Jeová nunca vai comparar você com outros. Ele examina o seu coração; quem você é por dentro. (Primeiro Samuel capítulo 16 versículo 7) Ele também leva em conta seus pontos fortes, seus pontos fracos e o modo como você foi criado. E ele não pede de você mais do que você pode dar. Nós precisamos aprender a nos ver assim como Jeová nos vê. Dessa forma, teremos “bom senso”, ou seja, não nos acharemos nem melhores nem piores do que ninguém. — Romanos capítulo 12 versículo 3.
Pergunta 2. Por que não é bom nos compararmos com outros?
2 Não existe nenhum problema em prestarmos atenção ao bom exemplo de outros. Por exemplo, você talvez conheça um irmão que seja muito bom na pregação. (Hebreus capítulo 13 versículo 7) E isso pode ajudar você a encontrar modos de melhorar no ministério. (Filipenses capítulo 3 versículo 17) Mas existe uma grande diferença entre imitar alguém e se comparar com alguém. Quem se compara com outros pode se tornar invejoso, ficar desanimado ou até mesmo se sentir inútil. Como vimos no estudo anterior, competir com os outros irmãos da congregação é um perigo para nossa espiritualidade. É por isso que Jeová amorosamente nos aconselha: “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.” — Gálatas capítulo 6 versículo 4.
Pergunta 3. Em que áreas da sua vida você se sente feliz de ter progredido?
3 Jeová quer que você se alegre com o seu próprio progresso espiritual. Por exemplo, se você é batizado, parabéns! Essa foi uma decisão que você tomou sozinho e que foi baseada no seu amor por Deus. Pense também no progresso que você fez desde então. Por exemplo, sente que seu amor pela leitura da Bíblia e pelo estudo pessoal aumentou? Acha que suas orações são mais significativas e sinceras? (Salmo 141 versículo 2) Você se sente mais à vontade na obra de pregação e aprendeu a usar bem as nossas ferramentas para o ministério? E se você tem uma família, acha que Jeová ajudou você a se tornar um marido, esposa, pai ou mãe melhor? Se você fez progresso em qualquer uma dessas áreas, você pode se sentir feliz e satisfeito.
Pergunta 4. O que vamos ver neste estudo?
4 Nós podemos ajudar outros a se alegrar com seu próprio progresso espiritual. Nós também podemos ajudá-los a não ficar fazendo comparações. Neste estudo, vamos ver como os pais podem ajudar seus filhos, como os casados podem ajudar um ao outro e como os anciãos podem ajudar os irmãos e irmãs da congregação. Por fim, vamos ver alguns princípios da Bíblia que podem ser úteis para estabelecermos metas realistas de acordo com as nossas habilidades e circunstâncias.
O que os pais e os casados podem fazer
Pergunta 5. De acordo com Efésios capítulo 6 versículo 4, o que os pais não devem fazer?
5 Os pais precisam tomar cuidado para não comparar um filho com outro ou para não exigir de um filho mais do que ele pode fazer. Esse tipo de coisa pode irritá-lo. (Leia Efésios capítulo 6 versículo 4.) Uma irmã chamada Sachiko (*) diz: “Os meus professores esperavam que eu fosse muito melhor do que meus colegas de classe. Para completar, a minha mãe queria que eu me saísse bem na escola para dar um bom testemunho a meu professor e a meu pai, que não era Testemunha de Jeová. Na verdade, ela queria que eu tirasse a nota máxima em todas as provas, e eu achava isso impossível. Embora já faça muitos anos que eu terminei os estudos, até hoje eu fico me perguntando se eu faço o meu melhor para Jeová.”
[Nota] (*) Alguns nomes foram mudados. [Fim da Nota]
[Leitura do texto de] Efésios capítulo 6 versículo 4: E pais, não irritem os seus filhos, mas continuem a criá-los na disciplina e na instrução de Jeová. [Fim da leitura.]
Imagem na página 21: [Descrição da imagem:] Pais com seus três filhos construindo uma maquete da arca de Noé com alguns animais.
Imagem: Durante a adoração em família, os pais ficam felizes com o que cada filho conseguiu fazer para montar a arca de Noé.
Legenda: Pais, reconheçam o que cada um de seus filhos faz de bom (Veja os parágrafos 5 e 6.)
Pergunta 6. O que os pais podem aprender do Salmo 131 versículos 1, 2?
6 Os pais podem aprender uma lição valiosa no Salmo 131 versículos 1, 2. (Leia.) O rei Davi disse que ele não ‘buscava coisas grandes demais’ nem coisas que estavam fora do alcance dele. Por ser humilde e modesto, Davi pôde ‘acalmar e tranquilizar a sua alma’. O que as palavras de Davi nos ensinam? Pais, sejam humildes e modestos não apenas no que vocês esperam de si mesmos, mas também no que vocês esperam de seu filho. Reconheçam os pontos fortes e fracos de seu filho e o ajudem a estabelecer metas que ele pode alcançar. Dessa forma, seu filho vai sentir que tem valor. Uma irmã chamada Marina se lembra: “Minha mãe nunca me comparava com meus três irmãos ou com os filhos de outros. Ela sempre me ensinou que todo mundo tem habilidades diferentes e que cada um de nós é precioso para Jeová. Graças a ela, eu quase nunca me comparo com outros.”
[Leitura do texto de] Salmo 131 versículos 1, 2: Ó Jeová, meu coração não é orgulhoso, Nem são arrogantes os meus olhos; Também não busco coisas grandes demais Nem coisas que estão fora do meu alcance. Não, mas eu acalmei e tranquilizei a minha alma, Como uma criança desmamada no colo da mãe; Estou contente como uma criança desmamada. [Fim da leitura.]
Pergunta 7 a 8. Como o marido pode mostrar que honra sua esposa?
7 O marido cristão deve honrar sua esposa. (Primeira Pedro capítulo 3 versículo 7) Honrar envolve respeitar alguém; envolve dar uma atenção especial. Por exemplo, o marido honra sua esposa por tratá-la como alguém importante. Ele não vai pedir que ela faça mais do que ela consegue. E ele jamais vai compará-la com outras mulheres. Como uma mulher pode se sentir se seu marido fica o tempo todo fazendo comparações? Veja o exemplo de Rosa. Seu marido, que não é Testemunha de Jeová, muitas vezes a compara com outras mulheres. Isso prejudicou muito a autoestima de Rosa. Ela diz: “Eu sempre preciso que os outros me lembrem de que sou valiosa para Jeová.” É por isso que o marido cristão precisa honrar sua esposa. Ele sabe que isso vai influenciar tanto o seu relacionamento com ela como seu relacionamento com Jeová. (*)
[Nota] (*) Embora esses pontos estejam direcionados ao marido, muitos dos princípios também valem para a esposa. [Fim da Nota]
8 O marido que honra a esposa sempre fala bem dela para outros, diz para ela que a ama e a elogia. (Provérbios capítulo 31 versículo 28) Foi isso o que o marido de Katerina, mencionada no estudo anterior, fez para ajudá-la a vencer sentimentos negativos. Quando era criança, Katerina era criticada por sua mãe, que sempre a comparava com outras meninas, incluindo suas amigas. Por causa disso, Katerina começou a medir seu valor por se comparar com outros — mesmo depois de se tornar Testemunha de Jeová! Mas seu marido cristão a ajudou a lutar contra essa tendência e a ter um ponto de vista mais equilibrado sobre si mesma. Katerina diz: “Ele me ama, me elogia pelas coisas boas que eu faço e ora por mim. Ele também me lembra das qualidades maravilhosas de Jeová e me ajuda a corrigir meus pensamentos negativos.”
O que os anciãos e outros podem fazer
Pergunta 9 a 10. Como anciãos amorosos ajudaram uma irmã a vencer a tendência de se comparar com outros?
9 Como os anciãos podem ajudar aqueles irmãos que têm a tendência de se comparar com outros? Veja o exemplo de uma irmã chamada Hanuni. Quando era criança, ela dificilmente ouvia elogios. Ela se lembra: “Eu era tímida e achava que as outras crianças eram melhores do que eu. Desde que me entendo por gente, me comparo com outros.” Mesmo depois de se tornar Testemunha de Jeová, Hanuni continuou se comparando com outros. Por causa disso, ela achava que não era importante para a congregação. Mas hoje ela é uma pioneira feliz. O que a ajudou a mudar seu ponto de vista?
10 Hanuni diz que foi o apoio que ela recebeu de anciãos amorosos. Eles disseram que ela era muito útil para a congregação e a elogiaram por seu bom exemplo. Hanuni escreve: “Algumas vezes, os anciãos me pediram para encorajar irmãs que precisavam de ajuda. Essas designações fizeram com que eu me sentisse útil. Eu me lembro de quando os anciãos me agradeceram pelo encorajamento que eu estava dando para algumas jovens. Então eles leram para mim Primeira Tessalonicenses capítulo 1 versículos 2, 3. Aquilo tocou meu coração! Graças a esses bons pastores, hoje eu dou muito valor para o meu lugar na organização de Jeová.”
Pergunta 11. Como podemos ajudar os “esmagados e humildes de espírito”, mencionados em Isaías capítulo 57 versículo 15?
11 Leia Isaías capítulo 57 versículo 15. Jeová se importa muito com os “esmagados e humildes de espírito”. Todos nós, não apenas os anciãos, podemos encorajar esses queridos irmãos e irmãs. Um modo de fazermos isso é por mostrarmos que realmente nos interessamos por eles. Jeová quer que ajudemos nossos irmãos a sentir o amor que ele tem por suas preciosas ovelhas. (Provérbios capítulo 19 versículo 17) Além disso, podemos ajudar nossos irmãos por sermos humildes e modestos. Não queremos chamar atenção para nós mesmos, porque isso poderia atiçar inveja em outros. Em vez disso, devemos usar nossas habilidades e nosso conhecimento para encorajarmos uns aos outros. — Primeira Pedro capítulo 4 versículos 10, 11.
[Leitura do texto de] Isaías capítulo 57 versículo 15: Pois assim diz o Enaltecido e Elevado, Que vive para sempre e cujo nome é santo: “Eu resido no lugar alto e santo, Mas resido também com os esmagados e humildes de espírito, Para reanimar o espírito dos humildes E para reanimar o coração dos que estão sendo esmagados. [Fim da leitura.]
Pergunta 12. Por que os humildes gostavam de estar com Jesus? (Veja a imagem da capa.)
12 O modo como Jesus tratava seus seguidores pode nos ensinar muito sobre como tratar outros. Jesus foi o maior homem que já viveu. Mesmo assim, ele era “de temperamento brando e humilde de coração”. (Mateus capítulo 11 versículo 28 a 30) Ele era extremamente inteligente e tinha muito conhecimento, mas não ficava se exibindo. Pelo contrário, quando Jesus ensinava, ele usava uma linguagem simples e ilustrações que tocavam o coração dos humildes. (Lucas capítulo 10 versículo 21) Os líderes religiosos da época de Jesus eram arrogantes e faziam as pessoas achar que não tinham nenhum valor para Deus. Mas não era assim que Jesus agia. (João capítulo 6 versículo 37) Ele respeitava as pessoas comuns.
Imagem da capa: [Descrição da imagem:] Jesus e alguns de seus discípulos sentados em volta de uma fogueira. Eles cantam e batem palmas enquanto um deles toca a flauta.
Legenda: Os discípulos gostavam de estar com Jesus porque ele nunca agia como se fosse melhor que os outros. E Jesus também gostava de ficar com seus amigos.
Pergunta 13. Como a bondade e o amor de Jesus ficaram evidentes no modo como ele lidava com seus discípulos?
13 A bondade e o amor de Jesus ficaram evidentes no modo como ele lidava com seus discípulos. Ele sabia que cada um tinha habilidades e circunstâncias diferentes. Então nem todos teriam condições de cuidar das mesmas responsabilidades ou de trabalhar o mesmo tanto no ministério. Mesmo assim, Jesus dava muito valor aos esforços de cada um deles. Jesus era muito compreensivo, e isso ficou claro na ilustração sobre os talentos. Nessa ilustração, o senhor designou para cada um de seus escravos trabalho “segundo a sua capacidade”. Dois escravos trabalharam bem, mas um conseguiu lucrar mais do que o outro. Apesar disso, o senhor elogiou os dois com as mesmas palavras: “Muito bem, escravo bom e fiel!” — Mateus capítulo 25 versículo 14 a 23.
Pergunta 14. Como podemos imitar o modo de Jesus tratar outros?
14 Jesus é bondoso e amoroso ao lidar com a gente. Ele sabe que nossas habilidades e circunstâncias variam e fica muito feliz quando fazemos o nosso melhor. Nós devemos imitar Jesus. Pode ser que alguns de nossos irmãos não consigam fazer tanto quanto outros; mesmo assim, jamais vamos dizer algo que os faça se sentir envergonhados ou sem valor. Pelo contrário, vamos elogiá-los por fazerem seu melhor no serviço a Jeová.
Estabeleça metas realistas
Pergunta 15 a 16. Como uma irmã foi beneficiada por estabelecer metas realistas?
15 Metas espirituais nos dão um rumo e um objetivo na vida. Mas o segredo é estabelecer metas de acordo com as nossas habilidades e circunstâncias, não com as de outros. Metas que não são realistas podem nos levar ao desapontamento e ao desânimo. (Lucas capítulo 14 versículo 28) Veja o exemplo de uma pioneira chamada Midori.
16 Quando era criança, Midori era muitas vezes humilhada por seu pai, que não é Testemunha de Jeová. Ele sempre a comparava com os irmãos dela e com colegas de classe. Midori diz: “Eu me sentia uma inútil.” Mas ao passo que foi crescendo, Midori foi ganhando autoconfiança. Ela diz: “Ler a Bíblia todo dia me ajudou a ter paz de coração e a sentir que Jeová me ama.” Além disso, Midori estabeleceu metas realistas para si mesma e orou para que Jeová a ajudasse a atingir essas metas. Como resultado, Midori pôde se alegrar com seu próprio progresso espiritual.
Imagens na página 24: [Descrição da imagem:] Conjunto de imagens: 1. Uma irmã olha para um calendário enquanto o filho pequeno dela está ao lado brincando. 2. A irmã, na pregação, junto com outra irmã, mostra um vídeo para uma moradora. O filho pequeno da irmã está segurando um folheto.
Imagem: Uma mãe solteira que tem uma criança pequena faz uma programação para servir como pioneira auxiliar, e ela fica feliz de atingir essa meta.
Legenda: Estabelecer e alcançar metas realistas pode ajudar você a sentir alegria (Veja os parágrafos 15 e 16.)
Continue a dar a Jeová o seu melhor
Pergunta 17. Como podemos ‘continuar a renovar a nossa maneira de pensar’, e qual vai ser o resultado?
17 Sentimentos e pensamentos negativos não vão desaparecer de um dia para o outro. É por isso que Jeová nos diz: “Continuem a renovar a sua maneira de pensar.” (Efésios capítulo 4 versículos 23, 24) Para fazer isso, precisamos orar, estudar a Palavra de Deus e meditar. Então se esforce para fazer essas coisas e sempre peça que Jeová lhe dê força. O espírito santo dele vai ajudar você a vencer qualquer tendência de se comparar com outros. E se, por acaso, a inveja ou o orgulho começarem a se desenvolver em seu coração, Jeová vai ajudá-lo a perceber isso e a se livrar desses sentimentos.
Pergunta 18. Como Segundo Crônicas capítulo 6 versículos 29, 30 pode consolar você?
18 Leia Segundo Crônicas capítulo 6 versículos 29, 30. Jeová conhece o nosso coração. E ele também conhece as nossas lutas —  contra o espírito do mundo e contra nossas próprias imperfeições. Mas quando Jeová vê como estamos lutando duro para vencer essas influências negativas, o amor dele por nós aumenta.
[Leitura do texto de] Segundo Crônicas capítulo 6 versículos 29, 30: e um homem ou todo o teu povo Israel fizer uma oração ou apresentar um pedido de favor, qualquer que seja (pois cada um conhece a sua própria aflição e a sua própria dor), quando eles estenderem as mãos em direção a esta casa, então que tu ouças desde os céus, teu lugar de morada, que perdoes, e que recompenses a cada um conforme todos os seus caminhos, pois conheces o seu coração (só tu realmente conheces o coração do homem), [Fim da leitura.]
Pergunta 19. Que exemplo Jeová usa para nos ajudar a entender o seu amor por nós?
19 Para ilustrar o que sente por nós, Jeová usa o amor entre uma mãe e seu bebê. (Isaías capítulo 49 versículo 15) Veja o que aconteceu com uma mãe chamada Rachel. Ela escreve: “Minha filha Stephanie nasceu prematura. Quando eu a vi pela primeira vez, ela parecia tão pequenininha e indefesa. Mas durante o primeiro mês em que ela precisou ficar na incubadora, o hospital deixou que eu a carregasse no colo todo dia. Esses momentos de carinho nos ajudaram a ficar bem próximas. Hoje Stephanie tem 6 anos e é menor do que outras crianças da idade dela. Mesmo assim, eu a amo muito porque ela lutou para sobreviver, e ela trouxe muita alegria para minha vida!” Como é bom saber que Jeová sente esse mesmo tipo de amor por nós quando nos vê lutando para servir a ele de toda a alma!
Pergunta 20. Por que os servos de Jeová podem se alegrar?
20 Por ser um servo de Jeová, você é único e é um membro precioso de Sua família universal tão variada. Jeová não o atraiu por considerar você melhor do que os outros. Ele o atraiu porque olhou para o seu coração e viu que você é uma pessoa humilde e disposta a aprender. (Salmo 25 versículo 9) Tenha certeza de que Jeová dá muito valor a tudo o que você faz no serviço a ele. Sua perseverança e sua lealdade são uma prova de que você tem “um coração sincero e bom”. (Lucas capítulo 8 versículo 15) Por isso, continue dando a Jeová o seu melhor. Então você terá bons motivos para se alegrar “apenas com respeito a si mesmo”.
Quadro
Qual é a sua resposta?

 Como os pais podem ajudar seus filhos a se alegrar com o próprio progresso espiritual?
 Como os anciãos podem ajudar os irmãos da congregação a se sentir amados e valorizados?
 Por que podemos ficar alegres quando damos a Jeová o nosso melhor? [Fim do Quadro]

Cântico 38 Jeová vai te dar força
[Fim do arquivo.]

