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4 a 10 de outubro
Você está disposto a esperar por Jeová?
“Esperarei pacientemente.” — Miqueias capítulo 7 versículo 7.

Cântico 128 Persevere até o fim
Quadro
O que vamos ver

Você alguma vez já ouviu alguém que serve a Jeová há muitos anos dizer: “Nunca pensei que este sistema fosse durar tanto tempo”? Especialmente nos tempos difíceis em que vivemos, todos nós estamos ansiosos para ver Jeová acabar com este mundo mau. Mas precisamos ser pacientes. Neste estudo, vamos relembrar alguns princípios da Bíblia que podem nos ajudar a esperar com paciência a hora de Jeová agir. Também veremos duas situações em específico que exigem paciência da nossa parte. Por último, estudaremos as coisas boas que Jeová promete para aqueles que estão dispostos a esperar. [Fim do Quadro]

Pergunta 1 a 2. O que vamos ver neste estudo?
1 Qual é a sua reação quando uma encomenda que você tanto precisa não chega na data esperada? Será que fica decepcionado? Você talvez se sinta como diz Provérbios capítulo 13 versículo 12: “A expectativa adiada faz adoecer o coração.” Mas e se você descobre que seu pacote não chegou ainda por um bom motivo? Isso talvez faça você ficar mais disposto a esperar com paciência.
2 Neste estudo, vamos relembrar vários princípios bíblicos que podem nos ajudar a ‘esperar pacientemente’. (Miqueias capítulo 7 versículo 7) Também veremos duas situações que exigem que esperemos com paciência até Jeová agir. Por último, vamos ver as bênçãos que Jeová promete para aqueles que estão dispostos a esperar.
Princípios bíblicos que nos ensinam a ser pacientes
Pergunta 3. O que Provérbios capítulo 13 versículo 11 nos ensina?
3 Provérbios capítulo 13 versículo 11 nos ensina por que devemos ser pacientes. Ali diz: “A riqueza obtida rapidamente vai diminuir, mas a riqueza de quem ajunta aos poucos vai aumentar.” O que esse texto nos ensina? Quem é sábio faz as coisas com paciência, dando um passo de cada vez, e isso traz bons resultados.
Pergunta 4. Provérbios capítulo 4 versículo 18 destaca que princípio?
4 Provérbios capítulo 4 versículo 18 diz: “A vereda dos justos é como a brilhante luz da manhã, que clareia mais e mais até a plena luz do dia.” Essas palavras têm tudo a ver com o modo de Jeová ajudar seus servos a entender o propósito dele — Jeová faz isso aos poucos. Mas esse texto também nos ajuda a entender como um cristão faz mudanças na vida para se achegar cada vez mais a Jeová. O crescimento espiritual não acontece de uma hora para outra. É algo que leva tempo. Se formos estudantes aplicados e colocarmos em prática os conselhos da Bíblia e da organização de Jeová, aos poucos vamos conseguir imitar as qualidades de Cristo. Também conheceremos cada vez mais a Deus. Vamos ver uma ilustração que Jesus fez para explicar melhor esse ponto.
Pergunta 5. Que ilustração Jesus fez?
5 Jesus fez uma ilustração para explicar como a mensagem do Reino cresce no coração das pessoas que amam o que é certo. Ele disse: “As sementes brotam e crescem alto, embora ele [o semeador] não saiba exatamente como. O solo, por si mesmo, dá fruto aos poucos: primeiro a haste, depois a espiga, e finalmente o grão maduro na espiga.” (Marcos capítulo 4 versículos 27, 28) O que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus estava explicando que, assim como uma planta cresce pouco a pouco, o crescimento espiritual de uma pessoa que aceita a mensagem do Reino também acontece pouco a pouco. Por exemplo, quando um estudante da Bíblia começa a se achegar a Jeová, aos poucos conseguimos ver as mudanças que ele faz na vida. (Efésios capítulo 4 versículo 22 a 24) Mas é claro que não devemos esquecer que é Jeová que faz a semente crescer. — Primeira Coríntios capítulo 3 versículo 7.
Página 9 [Descrição da imagem:] Conjunto de imagens: Uma comparação entre o crescimento gradual de uma planta e o progresso de um estudante da Bíblia. 1. Um agricultor joga sementes no solo; um homem conversa com um irmão que está pregando com um carrinho de publicações. 2. As sementes brotam; o homem estuda a Bíblia, mas ainda há uma árvore de Natal em sua casa. 3. As plantas crescem bastante; o homem cumprimenta um irmão em uma reunião no Salão do Reino. 4. As sementes produzem frutos; o homem é batizado.
Legenda: Assim como uma planta cresce pouco a pouco, o crescimento espiritual de uma pessoa que ouve e aceita a mensagem do Reino também acontece aos poucos
Pergunta 6 a 7. O que aprendemos do modo como Jeová criou a Terra?
6 Jeová faz tudo com paciência. Para isso, ele usa o tempo que é preciso, sempre pensando em glorificar seu próprio nome e em ajudar outros. Por exemplo, veja como Jeová preparou a Terra para os humanos aos poucos.
7 Ao descrever como Jeová criou a Terra, a Bíblia diz que ele estabeleceu “as medidas dela”, encaixou “suas bases” e “assentou a sua pedra angular”. (Jó capítulo 38 versículos 5, 6) Ele até reservou um tempo para avaliar o que tinha feito. (Gênesis capítulo 1 versículos 10, 12) Consegue imaginar como os anjos se sentiram à medida que viram as criações de Jeová ganhando forma? Eles devem ter ficado muito empolgados! Tanto é que a Bíblia diz que, em certo momento, eles “davam gritos de louvor”. (Jó capítulo 38 versículo 7) O que aprendemos disso? Jeová levou milhares de anos para finalizar o que tinha criado, mas fazer tudo aos poucos e com cuidado valeu a pena. Quando parou para analisar suas criações, Jeová viu que tudo era “muito bom”. — Gênesis capítulo 1 versículo 31.
Pergunta 8. O que vamos ver agora?
8 Como os exemplos anteriores mostraram, muitos princípios da Palavra de Deus nos ensinam a importância de ser pacientes. Agora, vamos ver duas situações em que devemos estar dispostos a esperar por Jeová.
Quando precisamos esperar Jeová agir?
Pergunta 9. Qual é uma das situações em que precisamos esperar por Jeová?
9 Talvez tenhamos que esperar Jeová responder a nossas orações. Às vezes, oramos pedindo que Jeová nos dê força para lidar com uma dificuldade ou que ele nos ajude a superar uma fraqueza. Mas pode ser que tenhamos a sensação de que Jeová está demorando muito para nos dar uma resposta. Por que será que Jeová não responde logo a todas as nossas orações?
Pergunta 10. Ao orar, por que precisamos ser pacientes?
10 Jeová escuta com atenção quando oramos. (Salmo 65 versículo 2) Para ele, nossas orações de coração são uma prova de nossa fé. (Hebreus capítulo 11 versículo 6) Quando oramos, Jeová presta atenção para ver se a nossa oração foi sincera. Ele observa se vamos nos esforçar para agir de acordo com o que pedimos. (Primeira João capítulo 3 versículo 22) Então, quando oramos a Jeová pedindo ajuda para vencer um mau hábito ou uma fraqueza, talvez precisemos de paciência e de muito esforço para fazer mudanças. Jesus deu a entender que algumas de nossas orações não seriam respondidas rapidamente. Ele nos incentivou: “Persistam em pedir, e lhes será dado; persistam em buscar, e acharão; persistam em bater, e lhes será aberto; pois todo aquele que pede, recebe; e todo aquele que busca, acha; e a todo aquele que bate, se abrirá.” (Mateus capítulo 7 versículos 7, 8) Quando seguimos o conselho de ‘persistir em oração’, podemos ter certeza de que nosso Pai celestial vai nos escutar e responder às nossas orações. — Colossenses capítulo 4 versículo 2.
Pergunta 11. Quando parece que nossas orações estão demorando para ser atendidas, como Hebreus capítulo 4 versículo 16 pode nos ajudar?
11 Quando achamos que a resposta a uma oração está demorando para chegar, temos que lembrar que Jeová prometeu responder a nossas orações “no tempo certo”. (Leia Hebreus capítulo 4 versículo 16.) Então, se a resposta não vem tão rápido quanto gostaríamos, não devemos achar que Jeová cometeu um erro. Por exemplo, muitos estão orando há anos para que o Reino de Deus venha e acabe com este sistema de coisas. O próprio Jesus nos ensinou a orar por isso. (Mateus capítulo 6 versículo 10) Mas seria uma tolice perder a fé em Jeová porque o fim não chegou quando nós gostaríamos! (Habacuque capítulo 2 versículo 3; Mateus capítulo 24 versículo 44) O melhor é esperar por Jeová, orando com a confiança de que ele vai responder às nossas orações. O fim vai chegar na hora certa, no melhor momento para todos, porque foi Jeová que estabeleceu ‘dia e hora’ para isso acontecer. — Mateus capítulo 24 versículo 36; Segunda Pedro capítulo 3 versículo 15.
[Leitura do texto de] Hebreus capítulo 4 versículo 16: Então, com confiança, aproximemo-nos do trono de bondade imerecida, a fim de receber misericórdia e achar bondade imerecida para nos ajudar no tempo certo. [Fim da leitura.]
Página 11 [Descrição da imagem:] Imagem: Desde a infância, uma irmã ora regularmente a Jeová. Quando pequena, seus pais a ensinam a orar. Na adolescência, ela começa a servir como pioneira e sempre pede que Jeová abençoe seu ministério. Anos mais tarde, seu marido adoece, e ela implora que Jeová lhe dê forças para suportar essa dificuldade. Hoje viúva, ela continua a orar, confiante de que seu Pai celestial vai responder às suas orações — assim como ele sempre fez durante a vida dela.
Legenda: Enquanto esperamos por Jeová, temos que continuar orando a ele com fé
Pergunta 12. Em que situação pode ser especialmente difícil para nós sermos pacientes?
12 Talvez precisemos ser pacientes e esperar que a justiça seja feita. Neste mundo, é comum as pessoas tratarem mal quem é de outro gênero, raça, etnia, cultura ou nacionalidade. Outros são maltratados por terem um problema físico ou mental. Muitas Testemunhas de Jeová sofrem injustiças por causa de suas crenças baseadas na Bíblia. Quando sofremos esses tipos de injustiça, devemos lembrar do que Jesus falou: “Quem perseverar até o fim será salvo.” (Mateus capítulo 24 versículo 13) Mas o que você deve fazer se ficar sabendo que alguém da congregação cometeu um pecado grave? Depois que os anciãos ficam sabendo do ocorrido, será que você vai deixar o assunto nas mãos deles? Vai esperar com paciência até que eles resolvam tudo do jeito de Jeová? Em situações assim, os anciãos vão dar alguns passos. Vamos ver quais.
Página 12 [Descrição da imagem:] Conjunto de imagens: 1. Os irmãos de José o jogam dentro de uma cisterna vazia. 2. De dentro de um calabouço, José olha para o céu. 3. José fica feliz ao reencontrar seu pai, Jacó.
Legenda: Que lição de paciência José nos deu? (Veja os parágrafos 12 a 14.)
Pergunta 13. O que Jeová espera que os anciãos façam em caso de pecado grave?
13 Quando os anciãos ficam sabendo que alguém na congregação cometeu um pecado grave, eles oram pedindo “sabedoria de cima” para enxergar a situação do mesmo jeito que Jeová. (Tiago capítulo 3 versículo 17) O objetivo deles é ajudar o pecador a “voltar do seu caminho errado”. (Tiago capítulo 5 versículos 19, 20) Eles também querem fazer tudo o que podem para proteger a congregação e consolar aqueles que sofreram alguma injustiça. (Segunda Coríntios capítulo 1 versículos 3, 4) Ao lidar com pecados graves, os anciãos devem primeiro investigar todos os fatos, e isso pode levar algum tempo. Então eles oram e, com todo o cuidado, dão conselhos baseados na Bíblia e disciplinam o pecador “no devido grau”. (Jeremias capítulo 30 versículo 11) É verdade que os anciãos não querem demorar demais para agir, mas eles também não tomam nenhuma decisão às pressas. Quando os anciãos cuidam do assunto da maneira certa, toda a congregação sai ganhando. Mas mesmo que os anciãos cuidem de tudo da melhor maneira, alguém que tenha sido prejudicado pela pessoa que pecou pode continuar a se sentir magoado. É esse o seu caso? O que pode aliviar a sua dor?
Pergunta 14. Se você está muito magoado com um irmão, que exemplo bíblico pode ajudá-lo?
14 Você já sofreu uma grande injustiça, talvez por parte de um irmão da congregação? Então a Bíblia pode ajudá-lo. A Palavra de Deus tem ótimos exemplos que nos ensinam a esperar Jeová corrigir as coisas. Veja o caso de José. Ele foi injustiçado pelos próprios irmãos, mas não deixou que o pecado de seus irmãos o tornasse uma pessoa amargurada. Em vez disso, José continuou concentrado em seu serviço a Jeová; ele foi paciente e perseverou. Por isso, Jeová o abençoou muito. (Gênesis capítulo 39 versículo 21) O tempo passou, e José conseguiu perdoar seus irmãos. (Gênesis capítulo 45 versículo 5) Assim como José, somos consolados quando nos achegamos a Jeová e deixamos que ele corrija as injustiças no tempo certo. — Salmo 7 versículo 17; Salmo 73 versículo 28.
Pergunta 15. O que ajudou uma irmã a deixar pra lá uma injustiça que sofreu?
15 É claro que nem todas as injustiças que sofremos são tão graves como a que José sofreu. Mas de todo jeito, ser maltratado machuca o coração de qualquer um. Não importa se temos um problema com um irmão ou com alguém que não serve a Jeová, o melhor a fazer é seguir os princípios da Bíblia. (Filipenses capítulo 2 versículos 3, 4) Veja o que aconteceu com uma irmã. Ela descobriu que uma colega de trabalho estava falando mal dela para outros. Em vez de agir por impulso, a irmã parou e pensou no exemplo de Jesus. Quando era insultado, Jesus não revidava. (Primeira Pedro capítulo 2 versículos 21, 23) Com isso em mente, a irmã resolveu deixar pra lá o que tinha acontecido. Mais tarde, ela descobriu que aquela colega de trabalho estava com um grave problema de saúde e passando por muito estresse. A irmã chegou à conclusão de que sua colega não teve a intenção de magoá-la. Ela ficou muito feliz por ter sido paciente e se sentiu em paz.
Pergunta 16. Se estiver sofrendo uma injustiça, o que pode consolar você? (Primeira Pedro capítulo 3 versículo 12)
16 Se você está sofrendo por causa de uma injustiça ou de qualquer outra coisa, lembre-se de que Jeová está perto dos que “têm coração quebrantado”. (Salmo 34 versículo 18) Tenha certeza de que Jeová o ama por você ser paciente e lançar seu fardo sobre ele. (Salmo 55 versículo 22) Ele é o Juiz de toda a Terra. Nada passa despercebido por Jeová. (Leia Primeira Pedro capítulo 3 versículo 12.) Então, quando estiver passando por um problema que não consegue resolver, o melhor a fazer é esperar Jeová agir.
[Leitura do texto de] Primeira Pedro capítulo 3 versículo 12: Porque os olhos de Jeová estão sobre os justos, e os seus ouvidos escutam as súplicas deles, mas a face de Jeová se volta contra os que fazem coisas más”. [Fim da leitura.]
Aqueles que esperam por Jeová serão abençoados para sempre
Pergunta 17. De acordo com Isaías capítulo 30 versículo 18, que garantia Jeová nos dá?
17 Em breve, nosso Pai celestial vai nos abençoar generosamente por meio do seu Reino. Isaías capítulo 30 versículo 18 diz: “Jeová espera pacientemente para lhes mostrar favor, e se levantará para ter misericórdia de vocês. Porque Jeová é um Deus de justiça. Felizes todos os que ficam à sua espera.” Aqueles que continuarem esperando por Jeová vão receber muitas bênçãos, tanto agora quanto no novo mundo.
Pergunta 18. Que bênçãos nos aguardam?
18 Quando entrar no novo mundo, o povo de Deus nunca mais vai ter que lidar com as ansiedades e desafios que enfrenta hoje. Toda injustiça e toda dor serão coisas do passado. (Apocalipse capítulo 21 versículo 4) Não vamos ter que esperar ansiosamente pelas coisas que precisamos. Todo mundo vai ter tudo o que precisa e mais um pouco. (Salmo 72 versículo 16; Isaías capítulo 54 versículo 13) Seremos muito abençoados por Jeová!
Pergunta 19. Para o que Jeová está nos preparando aos poucos?
19 Nesse meio tempo, cada vez que Jeová nos ajuda a vencer um mau hábito ou a desenvolver uma qualidade cristã, ele está na verdade nos preparando para viver no novo mundo. Então não fique desanimado nem desista. Temos um futuro maravilhoso pela frente! Vamos continuar dispostos a esperar com paciência Jeová completar a sua obra!
Quadro
Qual é a sua resposta?

 Que princípios da Bíblia nos ajudam a esperar pacientemente?
 Quais são duas situações em que precisamos ser pacientes?
 O que Jeová promete para os que estão dispostos a esperar por ele? [Fim do Quadro]

Cântico 118 Jeová, a ti pedimos mais fé
[Fim do arquivo.]

