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Quando alguém que amamos abandona a Jeová
‘Quantas vezes fizeram-no sentir-se magoado.’ — Salmo 78 versículo 40.

Cântico 102 Ajude os que estão fracos

Quadro
O que vamos ver

Ficamos muito tristes quando alguém que amamos abandona a Jeová. Neste estudo, vamos ver como Deus se sente quando isso acontece. Veremos coisas práticas que os membros da família podem fazer para lidar com a dor e para continuar espiritualmente fortes. Também veremos como todos os irmãos na congregação podem dar consolo e apoio à família. [Fim do Quadro]

Pergunta 1. Como alguns se sentem quando alguém que amam é desassociado?
1 Você tem algum parente ou amigo que foi desassociado? Isso pode ser algo muito doloroso! Uma irmã chamada Hilda (*) diz: “Quando meu marido morreu depois de 41 anos de casamento, achei que essa era a pior coisa que poderia acontecer comigo. Mas quando meu filho abandonou a verdade, a esposa e os filhos, isso foi muito, muito pior para mim.”
[Nota] (*) Alguns nomes neste estudo foram mudados. [Fim da Nota]
Pergunta 2 a 3. De acordo com Salmo 78 versículos 40, 41, como Jeová se sente quando seus servos o abandonam?
2 Pense em como deve ter sido doloroso para Jeová quando os anjos, membros de sua própria família, deram as costas para ele! (Judas versículo 6) E imagine como ele ficou triste quando viu os israelitas, seu povo amado, se rebelarem contra ele vez após vez. (Leia Salmo 78 versículos 40, 41.) Tenha certeza de que, quando um parente ou amigo seu abandona a verdade, Jeová também fica muito triste. Nosso amoroso Pai celestial entende a dor que você está sentindo. De modo bondoso, Jeová vai dar a você o encorajamento e o apoio que você precisa.
3 Este estudo vai nos mostrar como receber a ajuda de Jeová. Também vamos ver como ajudar outros na congregação que estão passando por essa situação difícil. Mas antes, vamos ver um pensamento negativo que devemos evitar.
[Leitura do texto de] Salmo 78 versículos 40, 41: Quantas vezes se rebelaram contra ele no ermo E fizeram-no sentir-se magoado no deserto! Vez após vez puseram Deus à prova E entristeceram o Santo de Israel. [Fim da leitura.]
Página 27 [Descrição da imagem:] Um pai com uma mala indo embora de casa. A mãe abraça seus dois filhos que estão chorando.
Imagem: Quando um irmão abandona sua família e Jeová, sua esposa e seus filhos sofrem.
Legenda: Jeová entende o nosso sofrimento quando uma pessoa querida abandona a verdade
Não se culpe
Pergunta 4. Como muitos pais se sentem quando um filho abandona a Jeová?
4 Quando um filho abandona a Jeová, é comum os pais ficarem se perguntando o que mais poderiam ter feito para ajudá-lo a continuar na verdade. Depois que seu filho foi desassociado, um irmão chamado Luke admitiu: “Eu me culpava. Eu tinha pesadelos sobre isso. Às vezes, eu chorava e sentia meu coração doer.” Elizabeth, uma irmã que passou por algo parecido, muitas vezes se torturava, pensando: “Onde foi que eu errei? Acho que não fiz o bastante para incutir a verdade no coração do meu filho.”
Pergunta 5. Quando uma pessoa abandona a Jeová, de quem é a culpa?
5 Nós precisamos lembrar que Jeová deu a cada um de nós o livre-arbítrio. Isso quer dizer que cada um pode escolher se vai obedecer a ele ou não. Por exemplo, alguns jovens não tiveram pais exemplares; mesmo assim, escolheram servir a Jeová. E há também jovens criados por pais que fizeram o melhor para ensinar a eles os princípios da Bíblia. Apesar disso, esses jovens decidiram abandonar a verdade quando ficaram mais velhos. O que isso nos mostra? No fim das contas, cada pessoa deve decidir se vai servir a Jeová. (Josué capítulo 24 versículo 15) Por isso, se você é pai ou mãe e está se sentindo triste porque seu filho abandonou a Jeová, lembre-se: isso não é culpa sua. E se esse pensamento vier à sua mente, lute contra ele!
Pergunta 6. Como um jovem pode se sentir quando um de seus pais abandona a Deus?
6 Às vezes, um dos pais pode abandonar a verdade e até mesmo a família. (Salmo 27 versículo 10) Isso pode ser devastador para os filhos, porque eles muitas vezes veem os pais como modelos. Esther, que viu o pai ser desassociado, diz: “Eu muitas vezes chorava porque meu pai não estava só se afastando da verdade. Ele tinha tomado uma decisão consciente de abandonar a Jeová de vez. Eu amo meu pai. Por isso, quando ele foi desassociado, eu me preocupava demais com ele. Eu até tinha crises de pânico.”
Pergunta 7. O que Jeová sente pelo jovem que tem um dos pais desassociado?
7 Jovens, se um de seus pais foi desassociado, nós também estamos muito tristes por você. Por favor, tenha certeza de que Jeová entende bem a sua dor. Ele ama você e dá valor a sua lealdade, e nós — seus irmãos e irmãs na fé — também. Além disso, lembre-se de que você não é responsável pelas decisões de seus pais. Como foi mencionado antes, Jeová deu a cada humano a liberdade de escolha. E cada pessoa dedicada e batizada é que “levará a sua própria carga de responsabilidade”. — Gálatas capítulo 6 versículo 5, nota.
Pergunta 8. Enquanto espera um parente voltar para Jeová, o que a família pode fazer? (Veja também o quadro “Volte para Jeová”.)
8 Quando alguém que você ama abandona a Jeová, é normal ter a esperança de que ele volte algum dia. O que você pode fazer nesse meio-tempo? É importante cuidar de sua própria espiritualidade. Dessa forma, você vai deixar um bom exemplo para outros membros da família e até mesmo para aquele que foi desassociado. Você também vai receber a força necessária para lidar com as emoções negativas. Como você pode cuidar de sua espiritualidade?

Quadro na página 28
Volte para Jeová

[Descrição da imagem:] Um pastor carrega com amor uma ovelha no colo.

Uma mãe diz: “O que eu mais desejo para o meu filho desassociado está resumido nas palavras de Isaías capítulo 55 versículo 7: ‘Que eles voltem a Jeová, que terá misericórdia deles, ao nosso Deus, porque perdoará amplamente.’” Se você abandonou a Jeová, quanto mais cedo voltar para ele, mais feliz você vai ser. Os acontecimentos no mundo deixam claro que o Armagedom está se aproximando rapidamente e pode vir a qualquer momento. Além disso, a vida neste sistema é curta e incerta. Nenhum de nós sabe se estará vivo amanhã. — Tiago capítulo 4 versículos 13, 14.
A brochura Volte para Jeová diz: “Esteja certo de que você terá a ajuda de Jeová ao voltar para ele. Ele o ajudará a lidar com a ansiedade, a se livrar de mágoas e a encontrar a paz mental de ter uma consciência limpa. Dessa forma, você poderá se sentir novamente motivado a servir a Jeová junto com seus irmãos na fé.” — Primeira Pedro capítulo 2 versículo 25.
[Nota] (*) Publicada pelas Testemunhas de Jeová e disponível no {{jw.org}} em muitos idiomas. [Fim da Nota] [Fim do Quadro]
O que você pode fazer para continuar espiritualmente forte
Pergunta 9. O que você pode fazer para receber força de Jeová? (Veja também o quadro “Textos que podem ajudar você a lidar com a dor”.)
9 Tenha uma boa rotina espiritual. É muito importante que você continue fortalecendo a sua fé e a dos outros membros da família. Como fazer isso? Tenha o hábito de sempre ler a Bíblia, meditar nela e assistir às nossas reuniões. Isso vai ajudar você a receber força de Jeová. Joanna, que tem um pai e uma irmã que abandonaram a verdade, diz: “Eu me sinto mais calma depois que leio sobre personagens da Bíblia como Abigail, Ester, Jó, José e Jesus. O exemplo deles enche meu coração e minha mente com pensamentos positivos que aliviam a minha dor. E as músicas do nosso site também me encorajam bastante.”

Quadro na página 29
Textos que podem ajudar você a lidar com a dor

• Salmo 30 versículo 10
• Salmo 34 versículos 4, 6, 18, 19
• Salmo 39 versículo 12
• Salmo 61 versículos 1, 2
• Salmo 94 versículo 17 a 19
• Efésios capítulo 3 versículo 20
• Filipenses capítulo 4 versículos 6, 7 [Fim do Quadro]

Pergunta 10. Quando você estiver muito triste, como Salmo 32 versículo 6 a 8 pode ajudá-lo?
10 Conte para Jeová como você está se sentindo. Quando estiver muito triste, nunca deixe de orar a ele. Peça que Jeová o ajude a ver a situação do ponto de vista dele. Peça também que ele ‘dê a você perspicácia e o instrua no caminho em que deve andar’. (Leia Salmo 32 versículo 6 a 8.) É claro que nem sempre vai ser fácil contar para Jeová como você realmente está se sentindo. Mas ele entende totalmente a sua dor. Ele ama muito você e o incentiva a abrir seu coração a ele. — Êxodo capítulo 34 versículo 6; Salmo 62 versículos 7, 8.
[Leitura do texto de] Salmo 32 versículo 6 a 8: É por isso que todo aquele que é leal orará a ti Enquanto puderes ser achado. Assim, nem mesmo as águas torrenciais o atingirão. Tu és um esconderijo para mim; Tu me protegerás da aflição. Tu me cercarás com gritos alegres de livramento. (Selá) “Eu darei a você perspicácia e o instruirei no caminho em que deve andar. Eu o aconselharei com os meus olhos fixos em você. [Fim da leitura.]
Pergunta 11. De acordo com Hebreus capítulo 12 versículo 11, por que devemos confiar na disciplina amorosa de Jeová? (Veja também o quadro “Desassociação — uma prova do amor de Jeová”.)
11 Apoie a decisão dos anciãos. A desassociação é um procedimento que vem de Jeová. Essa disciplina amorosa é para o bem de todos, incluindo o da pessoa que errou. (Leia Hebreus capítulo 12 versículo 11.) Talvez você já tenha ouvido alguém falar mal dos anciãos por terem decidido desassociar uma pessoa. Mas, na maioria das vezes, esse alguém prefere não mencionar as coisas erradas que o desassociado fez. A verdade é que nós não temos todos os fatos. Tenha certeza de que os anciãos que participaram da comissão judicativa fizeram o melhor para seguir os princípios da Bíblia e para julgar “para Jeová”. — Segundo Crônicas capítulo 19 versículo 6.
[Leitura do texto de] Hebreus capítulo 12 versículo 11: É verdade que nenhuma disciplina parece no momento ser motivo de alegria, mas causa dor; depois, porém, aos que têm sido treinados por ela, a disciplina dá o fruto pacífico da justiça. [Fim da leitura.]

Quadro na página 30
Desassociação — uma prova do amor de Jeová

Por que podemos dizer que a desassociação é uma prova do amor de Deus?

1. Por amor, os anciãos fazem todo o esforço possível para ajudar aqueles que cometeram um pecado grave. Um publicador só será desassociado se estas duas coisas forem verdade: ele tiver cometido um pecado sério e ele não estiver arrependido. — Hebreus capítulo 12 versículos 7, 9 a 11.
2. A desassociação protege a congregação. Um pecador que não se arrepende é como uma pessoa que tem uma doença grave altamente contagiosa. Ela precisa ficar de quarentena para impedir que os outros fiquem doentes. — Primeira Coríntios capítulo 5 versículos 6, 7, 11 a 13.
3. A desassociação pode motivar o pecador a se arrepender. Muitos que foram desassociados caíram em si e, mais tarde, voltaram para Jeová. — Lucas capítulo 15 versículo 11 a 24.
4. Quando um pecador se arrepende e volta para Jeová, os céus se alegram e a congregação o recebe de braços abertos. — Lucas capítulo 15 versículo 7. [Fim do Quadro]

Pergunta 12. Que bons resultados alguns tiveram por apoiar a disciplina de Jeová?
12 Se você apoiar a decisão dos anciãos, você pode ajudar o desassociado a voltar para Jeová. Elizabeth, mencionada antes, diz: “Cortar o contato com nosso filho adulto foi extremamente difícil. Mas quando ele voltou para Jeová, ele admitiu que merecia mesmo ser desassociado. Mais tarde, ele disse que aprendeu muitas lições importantes. Isso me ajudou a ver que a disciplina de Jeová é sempre a melhor.” Mark, marido de Elizabeth, também diz: “Um bom tempo depois, nosso filho me disse que uma das coisas que o motivou a voltar foi que nós fizemos exatamente a coisa certa. Eu sou muito grato a Jeová por ele ter nos ajudado a ser obedientes.”
Pergunta 13. O que pode ajudar você a lidar com a dor?
13 Converse com amigos que entendam a sua situação. Sempre se associe com cristãos maduros que ajudem você a ter uma atitude positiva. (Provérbios capítulo 12 versículo 25; capítulo 17 versículo 17) Joanna, mencionada antes, diz: “No meu coração, eu me sentia muito sozinha. Mas quando eu conversava com amigos de confiança, eu me sentia muito melhor.” E se alguns da congregação disserem algo que faça você se sentir pior?
Pergunta 14. Por que precisamos ‘continuar a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente’?
14 Tenha paciência com seus irmãos na fé. Vamos ser realistas: nem todos vão nos dizer a coisa certa. (Tiago capítulo 3 versículo 2) Nenhum de nós é perfeito. Então não fique surpreso se alguns não souberem o que dizer ou até mesmo se disserem sem querer algo que magoe você. Lembre-se do conselho que o apóstolo Paulo deu: “Continuem a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente, mesmo que alguém tenha razão para queixa contra outro.” (Colossenses capítulo 3 versículo 13) Uma irmã que teve um filho desassociado diz: “Alguns irmãos tentaram fazer a coisa certa de um jeito imperfeito, mas Jeová me ajudou a perdoá-los.” O que a congregação pode fazer para ajudar os membros fiéis da família do desassociado?
A congregação pode ajudar
Pergunta 15. O que podemos fazer para ajudar os membros da família de alguém que foi desassociado?
15 Seja amigo dos membros da família do desassociado. Uma irmã chamada Miriam admite que, quando seu irmão foi desassociado, ela se sentiu muito ansiosa de ir às reuniões. Ela conta: “Eu tinha medo do que as outras pessoas iriam dizer. Mas os irmãos foram maravilhosos e compartilharam da minha tristeza. Eles também não disseram nada negativo sobre meu irmão. Graças a eles, não precisei lidar sozinha com a minha dor.” Outra irmã se lembra: “Quando o nosso filho foi desassociado, irmãos muito queridos vieram nos consolar. Alguns admitiram que não sabiam o que dizer. Mesmo assim, alguns choraram comigo e outros me mandaram cartas de encorajamento. O que eles fizeram por mim foi uma ajuda e tanto!”
Pergunta 16. Como a congregação pode continuar dando ajuda para a família de um desassociado?
16 Continue dando apoio aos membros da família do desassociado. Eles precisam do seu amor e do seu encorajamento agora mais do que nunca. (Hebreus capítulo 10 versículos 24, 25) Às vezes, alguns irmãos param de falar com os que são da família do desassociado, e esses familiares acabam se sentindo como se eles também tivessem sido desassociados. Não deixe isso acontecer! Especialmente os jovens que têm um dos pais desassociado precisam muito de elogios e de encorajamento. Maria, que viu seu marido ser desassociado e abandonar a família, diz: “Alguns dos meus amigos vieram até a minha casa, cozinharam para nós e nos ajudaram a fazer o estudo em família. Eles sentiram a minha dor e choraram comigo. Quando alguns boatos sobre mim começaram a circular, eles me defenderam. Eles realmente me encorajaram!” — Romanos capítulo 12 versículos 13, 15.
Pergunta 17. O que os anciãos podem fazer para consolar os parentes de alguém que foi desassociado?
17 Anciãos, aproveitem todas as oportunidades para fortalecer a fé dos parentes de alguém que foi desassociado. Vocês têm a responsabilidade especial de consolar aqueles irmãos que têm parentes que abandonaram a Jeová. (Primeira Tessalonicenses capítulo 5 versículo 14) Tomem a iniciativa de encorajá-los antes e depois das reuniões. Visitem esses irmãos e orem com eles. Trabalhem com eles na pregação e, se for possível, tentem incluí-los em sua adoração em família. Pastores espirituais sabem que precisam dar amor, carinho e atenção para as ovelhinhas de Jeová que estão sofrendo. — Primeira Tessalonicenses capítulo 2 versículos 7, 8.
Página 31 [Descrição da imagem:] A mãe e os filhos recebem dois anciãos que foram até a casa deles visitá-los.
Imagem: Dois anciãos visitam uma família da congregação para encorajá-la.
Legenda: A congregação pode dar amor e apoio para os membros da família de uma pessoa desassociada
Não perca a esperança e continue confiando em Jeová
Pergunta 18. De acordo com Segunda Pedro capítulo 3 versículo 9, o que Deus deseja para aqueles que pararam de servir a ele?
18 Jeová “não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento”. (Leia Segunda Pedro capítulo 3 versículo 9.) Mesmo que uma pessoa cometa um pecado grave, a vida dela ainda é preciosa para Deus. Tanto é que Jeová pagou um preço muito alto pela vida de todos os pecadores — a vida de seu Filho amado. Com muito amor, Jeová tenta ajudar as pessoas que o abandonaram a voltar para ele. E ele espera que elas aceitem essa ajuda, como mostra a ilustração de Jesus sobre o filho pródigo. (Lucas capítulo 15 versículo 11 a 32) Muitos que abandonaram a verdade voltaram para a organização mais tarde. E a congregação os recebeu de braços abertos. Elizabeth, mencionada antes, pôde sentir a alegria de ver seu filho ser readmitido. Lembrando do passado, ela diz: “Eu sou muito grata a todos aqueles que me incentivaram a não perder a esperança.”
[Leitura do texto de] Segunda Pedro capítulo 3 versículo 9: Jeová não é vagaroso com relação a sua promessa, como alguns pensam, mas ele é paciente com vocês, porque não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. [Fim da leitura.]
Pergunta 19. Por que podemos sempre confiar em Jeová?
19 Nós sempre podemos confiar em Jeová. Todas as instruções que ele nos dá são para o nosso bem. Ele é um Pai carinhoso e generoso que ama muito todos os que amam e adoram a ele. Tenha certeza de que, quando você estiver passando pelo momento mais difícil, Jeová nunca vai abandoná-lo. (Hebreus capítulo 13 versículos 5, 6) Mark, mencionado antes, diz: “Jeová nunca nos abandonou. Toda vez que passamos por dificuldades, ele fica do nosso lado.” Jeová vai continuar dando para você “o poder além do normal”. (Segunda Coríntios capítulo 4 versículo 7) Por isso, mesmo que alguém que você ama abandone a Jeová, tenha certeza de que você pode continuar fiel e nunca perder a esperança.

Quadro
O que você aprendeu com os seguintes textos?

 Salmo 78 versículos 40, 41
 Salmo 32 versículo 6 a 8
 Hebreus capítulo 12 versículo 11 [Fim do Quadro]

Cântico 44 Oração de um servo aflito
