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O que as lágrimas de Jesus nos ensinam?
“Jesus começou a chorar.” — João capítulo 11 versículo 35.

Cântico 17 “Eu quero!”

Quadro
O que vamos ver

Jesus passou por emoções tão fortes que, em alguns momentos, ele chorou. Neste estudo, vamos ver três ocasiões em que Jesus chorou, e o que podemos aprender com cada uma delas. [Fim do Quadro]

Pergunta 1 a 3. Que situações podem nos fazer chorar?
1 Qual foi a última vez que você chorou? Algumas vezes choramos de alegria. Mas na maioria das vezes choramos de tristeza. Por exemplo, é difícil segurar as lágrimas quando alguém que amamos morre. Laura, uma irmã dos Estados Unidos, escreveu: “Às vezes, eu me sentia tão arrasada com a morte da minha filha que parecia que nada podia me consolar. Nessas horas, eu sentia que o meu coração doía tanto que não conseguia entender como eu ainda continuava viva.” (*)
[Nota] (*) Alguns nomes foram mudados. [Fim da Nota]
2 Nós também podemos chorar por outros motivos. Hiromi, uma pioneira no Japão, disse: “De vez em quando, eu me sinto muito desanimada com a falta de interesse das pessoas em aprender sobre a Bíblia. Às vezes, eu oro para Jeová chorando e peço a ajuda dele para encontrar alguém que queira aprender a verdade.”
3 Você já se sentiu alguma vez como Laura ou Hiromi? Muitos de nós já nos sentimos assim. (Primeira Pedro capítulo 5 versículo 9) Queremos ‘servir a Jeová com alegria’. (Salmo 100 versículo 2) Mas, às vezes, acabamos servindo a ele com lágrimas por causa da dor de perder alguém na morte, do desânimo ou de situações que testam nossa lealdade a Deus. (Salmo 6 versículo 6) O que pode nos ajudar a enfrentar todas essas situações?
Pergunta 4. O que vamos ver neste estudo?
4 O exemplo de Jesus pode nos ajudar. Jesus também enfrentou situações difíceis que o fizeram chorar. (João capítulo 11 versículo 35; Lucas capítulo 19 versículo 41; capítulo 22 versículo 44; Hebreus capítulo 5 versículo 7) Neste estudo, vamos ver o que podemos aprender com as lágrimas de Jesus. Vamos ver também o que pode nos ajudar a lidar com situações que nos fazem chorar.
Jesus chorou por seus amigos
Pergunta 5. O que você aprendeu sobre Jesus ao ler João capítulo 11 versículo 32 a 36?
5 No ano 32, Jesus perdeu um amigo querido na morte; Lázaro ficou doente e morreu. (João capítulo 11 versículos 3, 14) Lázaro tinha duas irmãs, Maria e Marta, e Jesus amava muito essa família. As duas mulheres ficaram arrasadas com a perda do seu irmão. Depois de Lázaro ter morrido, Jesus viajou para Betânia, onde Maria e Marta moravam. Quando Marta ficou sabendo que Jesus estava ali, ela foi correndo ao encontro dele. Tente imaginar a tristeza na voz de Marta quando ela disse: “Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.” (João capítulo 11 versículo 21) Depois, ao ver Maria e outros chorando, Jesus também “começou a chorar”. — Leia João capítulo 11 versículo 32 a 36.
[Leitura do texto de] João capítulo 11 versículo 32 a 36: Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, ela se prostrou aos seus pés e lhe disse: “Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.” Vendo que ela e os judeus que a acompanhavam estavam chorando, Jesus se comoveu profundamente e ficou aflito. Ele perguntou: “Onde o colocaram?” Disseram-lhe: “Senhor, venha ver.” E Jesus começou a chorar. Em vista disso, os judeus disseram: “Vejam como ele o amava!” [Fim da leitura.]
Página 15 [Descrição da imagem:] Conjunto de imagens: 1. Jesus chorando junto com outras pessoas, incluindo Maria e Marta. 2. Dois anciãos consolando uma irmã que perdeu alguém da família.
Imagem: Jesus consolando Maria e Marta. Nós também podemos consolar uma pessoa que perdeu alguém na morte.
Legenda: Imite a Jesus e dê apoio para quem perdeu alguém (Veja os parágrafos 5 a 9.)
Pergunta 6. Por que Jesus chorou?
6 Por que Jesus chorou naquele momento? O Estudo Perspicaz das Escrituras dá a seguinte resposta: “A morte de seu amigo Lázaro, e o resultante pesar para as irmãs de Lázaro, moveram Jesus a ‘gemer e verter lágrimas’.” (*) Pode ser que Jesus tenha pensado em como seu amigo Lázaro sofreu por causa daquela doença, e como ele deve ter se sentido quando percebeu que estava morrendo. E, com certeza, ver Marta e Maria tristes daquele jeito também fez Jesus chorar. Se você já perdeu um amigo ou alguém da família, com certeza você consegue entender como Jesus se sentiu. Agora vamos ver três lições que podemos aprender com esse relato.
[Nota] (*) Veja Estudo Perspicaz das Escrituras, volume 2, página 96. [Fim da Nota]
Pergunta 7. O que as lágrimas que Jesus derramou por seus amigos nos ensinam sobre Jeová?
7 Jeová entende os seus sentimentos. A Bíblia diz que Jesus é “a representação exata” de Jeová. (Hebreus capítulo 1 versículo 3) Então, quando Jesus chorou, com certeza seu Pai também se sentiu triste. (João capítulo 14 versículo 9) Se você está enfrentando a dor de perder alguém na morte, saiba que Jeová não só entende os seus sentimentos como também se sente triste junto com você. Ele quer muito cuidar de você e aliviar a dor terrível que está sentindo. — Salmo 34 versículo 18; Salmo 147 versículo 3.
Pergunta 8. Por que podemos ter certeza de que Jesus vai trazer de volta aqueles que já morreram?
8 Jesus quer muito ressuscitar quem você perdeu na morte. Antes de chorar, Jesus garantiu para Marta que Lázaro ‘se levantaria’. E ela sabia que Jesus estava falando a verdade. (João capítulo 11 versículo 23 a 27) Marta era uma serva fiel de Jeová e, por isso, com certeza ela sabia que os profetas Elias e Eliseu tinham ressuscitado pessoas no passado. (Primeiro Reis capítulo 17 versículo 17 a 24; Segundo Reis capítulo 4 versículo 32 a 37) E ela deve ter ouvido sobre as ressurreições que o próprio Jesus tinha feito. (Lucas capítulo 7 versículo 11 a 15; capítulo 8 versículos 41, 42, 49 a 56) Marta tinha certeza de que iria ver seu irmão de novo. E você pode ter a mesma certeza: você vai ver de novo seus amigos e parentes que já morreram! As lágrimas que Jesus derramou quando estava consolando seus queridos amigos são prova de que ele quer muito trazer de volta essas pessoas que já morreram.
Pergunta 9. Assim como Jesus, como podemos dar apoio para aqueles que perderam alguém na morte? Dê um exemplo.
9 Você pode apoiar quem perdeu alguém. Jesus chorou com Marta e Maria. Mas ele também ouviu o que elas tinham a dizer e falou palavras de consolo para elas. Nós também podemos imitar esse exemplo de Jesus. Dan, um ancião que mora na Austrália, diz: “Eu precisei de muita ajuda depois que a minha esposa morreu. E muitos casais se colocaram à disposição para me ouvir a qualquer hora do dia ou da noite. Eles me deixavam falar tudo que eu estava sentindo e não ficavam sem jeito quando eu começava a chorar. Além disso, eles me deram ajuda prática. Tinha dias que eu não conseguia fazer nada, mas eles lavavam meu carro, faziam compras e até cozinhavam pra mim. E eles sempre oravam junto comigo. Eles provaram que eram verdadeiros amigos e que eram irmãos dispostos a ajudar em ‘tempos de aflição’.” — Provérbios capítulo 17 versículo 17.
Jesus chorou pelas pessoas que não aceitaram a sua mensagem
Pergunta 10. O que aconteceu quando Jesus chegou em Jerusalém no dia 9 de nisã?
10 No dia 9 de nisã do ano 33, Jesus foi para Jerusalém. Enquanto ele entrava na cidade, muitas pessoas se juntaram para recebê-lo. Elas colocaram suas roupas no chão pelo caminho que ele ia passar, reconhecendo Jesus como o rei delas. Com certeza, aquele foi um dia muito feliz. (Leia Lucas capítulo 19 versículo 36 a 40.) Por isso, os discípulos devem ter achado estranha a reação de Jesus quando eles entraram na cidade. “Quando [Jesus] chegou perto, observou a cidade e chorou por ela.” Com lágrimas nos olhos, Jesus disse o que iria acontecer com as pessoas de Jerusalém. — Lucas capítulo 19 versículo 41 a 44.
[Leitura do texto de] Lucas capítulo 19 versículo 36 a 40: Enquanto ele prosseguia, estendiam suas capas na estrada. Assim que chegou perto da estrada que desce do monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a se alegrar e a louvar a Deus em alta voz por todas as obras poderosas que tinham visto, dizendo: “Bendito é aquele que vem como Rei em nome de Jeová! Paz no céu e glória nas maiores alturas!” No entanto, alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão lhe disseram: “Instrutor, censure os seus discípulos.” Mas ele disse em resposta: “Eu lhes digo que, se eles ficassem calados, as pedras clamariam.” [Fim da leitura.]
Pergunta 11. Por que Jesus chorou pelas pessoas de Jerusalém?
11 Jesus se sentiu triste porque sabia que, apesar de as pessoas o terem recebido bem, a maioria dos judeus não iria dar ouvidos à mensagem que ele pregava. Por causa dessa atitude, Jerusalém seria destruída e os judeus que sobrevivessem seriam levados como escravos. (Lucas capítulo 21 versículo 20 a 24) As palavras de Jesus se cumpriram. A maioria infelizmente rejeitou a mensagem dele. E no seu território? As pessoas aceitam bem a mensagem que você prega? Se a maioria não dá muita atenção, o que você pode aprender do exemplo de Jesus? Vamos ver mais três lições.
Pergunta 12. O que as lágrimas que Jesus derramou nos ensinam sobre Jeová?
12 Jeová se importa com as pessoas. As lágrimas de Jesus nos fazem lembrar de como Jeová também se importa com as pessoas. A Bíblia diz: “[Ele] não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento.” (Segunda Pedro capítulo 3 versículo 9) Também podemos mostrar que amamos nosso próximo por nos esforçar em tocar o coração das pessoas com as boas novas. — Mateus capítulo 22 versículo 39. (*)
[Nota] (*) Em Mateus capítulo 22 versículo 39, a palavra grega traduzida como “próximo” pode se referir a uma pessoa que mora perto, mas também pode se referir a qualquer pessoa com quem se tem algum tipo de contato. [Fim da Nota]
Pergunta 13 a 14. Como Jesus mostrou que tinha pena das pessoas, e como podemos fazer o mesmo?
13 Jesus fazia o seu melhor na pregação. Jesus amava as pessoas e pregava em qualquer oportunidade. (Lucas capítulo 19 versículos 47, 48) Por que ele fazia isso? Porque tinha pena das pessoas. Às vezes, eram tantas pessoas querendo ouvir Jesus que ele e seus discípulos não tinham nem tempo para comer. (Marcos capítulo 3 versículo 20) Jesus chegou a pregar até de noite porque um homem queria ouvir a mensagem dele nesse horário. (João capítulo 3 versículos 1, 2) É verdade que a maioria das pessoas não deram ouvidos a Jesus nem se tornaram seus discípulos. Mas com certeza todas elas receberam um bom testemunho. Nós também queremos que todos tenham a oportunidade de ouvir as boas novas. (Atos capítulo 10 versículo 42) E, para isso, pode ser que precisemos fazer alguns ajustes no nosso ministério.
14 Esteja disposto a se adaptar. Se sempre pregarmos no mesmo horário, pode ser que não consigamos encontrar pessoas que queiram aprender a verdade. Uma pioneira chamada Matilda disse: “Eu e meu marido tentamos pregar para as pessoas em horários diferentes. De manhã cedo, nós pregamos num território comercial. Ao meio-dia, quando a maioria das pessoas está na rua, usamos o carrinho de publicações. E mais para o fim do dia, nós conseguimos encontrar as pessoas em casa.” Em vez de sempre pregarmos num horário que é melhor para nós, precisamos nos ajustar para pregar em horários em que vamos conseguir encontrar mais pessoas. Se fizermos isso, podemos ter certeza que Jeová vai ficar muito feliz.
Página 17 [Descrição da imagem:] Conjunto de imagens: 1. Jesus pregando para Nicodemos à noite. 2. Um irmão dirigindo um estudo bíblico tarde da noite para um homem que trabalha em um supermercado.
Imagem: Jesus estava disposto a ensinar Nicodemos à noite. Devemos estudar a Bíblia com as pessoas no horário que for melhor para elas.
Legenda: Imite a Jesus e pregue em horários diferentes
Jesus chorou porque estava preocupado com o nome de seu Pai
Pergunta 15. De acordo com Lucas capítulo 22 versículo 39 a 44, o que aconteceu na última noite de Jesus na Terra?
15 No final da noite de 14 de nisã do ano 33, Jesus foi até o jardim de Getsêmani. Lá, ele abriu o coração a Jeová. (Leia Lucas capítulo 22 versículo 39 a 44.) Jesus “fez pedidos e súplicas, com fortes clamores e lágrimas”. (Hebreus capítulo 5 versículo 7) Sobre o que Jesus orou na última noite antes de morrer? Ele orou pedindo força para fazer a vontade de Jeová e continuar leal até o fim. Jeová ouviu essa súplica e enviou um anjo para fortalecê-lo.
[Leitura do texto de] Lucas capítulo 22 versículo 39 a 44: Ao sair, ele foi, como de costume, para o monte das Oliveiras, e os discípulos também o seguiram. Quando chegaram ao lugar, ele lhes disse: “Persistam em orar, para que não caiam em tentação.” E ele se afastou deles à distância de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: “Pai, se tu quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, ocorra não a minha vontade, mas a tua.” Apareceu-lhe então um anjo do céu e o fortaleceu. Mas ele ficou tão angustiado que orou ainda mais intensamente; e o seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão. [Fim da leitura.]
Página 18 [Descrição da imagem:] Conjunto de imagens: 1. Um anjo aparece para fortalecer Jesus enquanto ele está orando. 2. Um irmão preso orando enquanto um guarda o observa.
Imagem: Jesus orou para conseguir ser leal a Jeová. Precisamos fazer o mesmo quando enfrentamos desafios.
Legenda: Imite a Jesus e suplique a ajuda de Jeová (Veja os parágrafos 15 a 17.)
Pergunta 16. Por que Jesus estava tão preocupado no jardim de Getsêmani?
16 Jesus chorou no jardim de Getsêmani porque estava muito preocupado. Ele sabia que seria acusado de não ter respeito por Deus ou pelo nome de Deus. Ele também sabia que tinha uma grande responsabilidade: permanecer leal e apoiar a soberania de Jeová. Se você está enfrentando uma situação muito difícil que está testando sua lealdade a Jeová, o que você pode aprender com as lágrimas de Jesus? Veja três lições que serão de ajuda.
Pergunta 17. O modo como Jeová respondeu às orações de Jesus nos ensina o quê?
17 Jeová escuta nossas súplicas. Jeová escutou os pedidos que Jesus fez. Por quê? Porque a maior preocupação de Jesus era continuar leal a seu Pai e defender o nome Dele. Se tivermos essa mesma preocupação, Jeová vai responder às nossas orações quando pedirmos ajuda. — Salmo 145 versículos 18, 19.
Pergunta 18. Por que podemos dizer que Jesus é como um amigo?
18 Jesus entende como nos sentimos. Quando estamos passando por uma situação difícil, é muito bom conversar com um amigo que nos entende, principalmente se ele já tiver passado pela mesma coisa que nós. Jesus é como esse amigo. Ele sabe o que é se sentir fraco e precisar de ajuda. Jesus entende nossas fraquezas e vai fazer de tudo para nos dar ajuda “no tempo certo”. (Hebreus capítulo 4 versículos 15, 16) Jesus aceitou a ajuda de um anjo quando estava no jardim de Getsêmani. Nós também precisamos aceitar a ajuda que Jeová nos dá, seja por meio de uma publicação, um vídeo, um discurso, um ancião ou um amigo maduro.
Pergunta 19. O que pode nos ajudar a enfrentar situações difíceis que testam nossa lealdade a Deus? Dê um exemplo.
19 Você vai receber “a paz de Deus”. Quando oramos a Jeová, ele nos dá a força que precisamos. Sentimos “a paz de Deus, que está além de toda compreensão”. (Filipenses capítulo 4 versículos 6, 7) Essa paz vai acalmar o nosso coração e nos ajudar a colocar os pensamentos no lugar. Foi isso que aconteceu com uma irmã chamada Luz. Ela disse: “Eu me sinto muito sozinha e sofro muito por causa disso. Às vezes, eu me sinto tão mal que eu acho que Jeová não me ama. Quando isso acontece, eu paro e, na mesma hora, conto para Jeová como estou me sentindo. A oração me ajuda a controlar meus sentimentos.” As palavras da irmã Luz deixam claro que a oração pode nos dar paz.
Pergunta 20. As lágrimas de Jesus nos ensinam que lições?
20 Estudar sobre as lágrimas de Jesus nos consola e nos ensina lições práticas. Vimos que precisamos dar apoio para aqueles que perderam alguém na morte, e confiar que Jeová e Jesus vão nos ajudar se nós passarmos por isso. Vimos também que precisamos imitar o amor de Jeová e Jesus ao pregar e ensinar. E como aprendemos, é muito bom saber que Jeová e seu Filho entendem nossos sentimentos e nossas fraquezas e querem nos ajudar. Isso com certeza nos consola muito. Então vamos continuar aplicando o que aprendemos neste estudo até o dia em que Jeová cumprir a sua maravilhosa promessa de ‘enxugar dos nossos olhos toda lágrima’. — Apocalipse capítulo 21 versículo 4.

Quadro
Que lições você aprendeu sobre Jesus em ...

 João capítulo 11 versículo 35
 Lucas capítulo 19 versículo 41
 Lucas capítulo 22 versículo 44; Hebreus capítulo 5 versículo 7 [Fim do Quadro]

Cântico 120 Seja humilde como Jesus
[Fim do arquivo.]

