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Escute a voz do bom pastor
“Elas escutarão a minha voz.” — João capítulo 10 versículo 16.

Cântico 3 Jeová, minha força e esperança

Quadro
O que vamos ver

Quando Jesus disse que as suas ovelhas iriam escutar a sua voz, ele quis dizer que elas iriam obedecer e aplicar na vida o que ele ensinou. Neste estudo, vamos aprender sobre duas coisas que Jesus nos ensinou. Primeiro, não ficar ansiosos com coisas materiais. E segundo, parar de julgar os outros. Vamos aprender como podemos colocar em prática esses conselhos na vida. [Fim do Quadro]

Pergunta 1. Por que Jesus comparou os seus discípulos a ovelhas?
1 Jesus comparou a amizade que ele tinha com seus discípulos com o carinho que um pastor tem por suas ovelhas. (João capítulo 10 versículo 14) Essa comparação faz todo o sentido. Isso porque, assim como as ovelhas, os discípulos conhecem bem a voz do seu pastor. Um turista viu exatamente isso acontecer. Ele disse: “A gente tentou filmar algumas ovelhas e queria que elas chegassem mais perto. Mas não tinha jeito, elas não vinham porque não conheciam a nossa voz. Daí, chegou um menino que era o pastor delas; foi só ele chamar, e elas foram atrás dele.”
Pergunta 2 a 3. (a) Nós escutamos a voz de Jesus quando fazemos o quê? (b) O que vamos ver neste estudo e no próximo?
2 Essa experiência nos lembra do que Jesus falou sobre os seus discípulos. Jesus disse que eles ‘escutariam a voz’ dele. (João capítulo 10 versículo 16) Mas, se Jesus está no céu, como podemos escutar a voz dele? Nós escutamos a voz do nosso pastor, Jesus, quando fazemos as coisas que ele nos ensinou. — Mateus capítulo 7 versículos 24, 25.
3 Neste estudo e no próximo, vamos falar sobre algumas coisas que Jesus nos ensinou. Ele falou de coisas que devemos parar de fazer e de coisas que devemos fazer. Primeiro, vamos ver duas coisas que Jesus disse para pararmos de fazer.
“Parem de ficar excessivamente preocupados”
Pergunta 4. De acordo com Lucas capítulo 12 versículo 29, o que pode nos deixar “excessivamente preocupados”?
4 Leia Lucas capítulo 12 versículo 29. Jesus disse para os seus discípulos que eles deviam ‘parar de ficar excessivamente preocupados’ com coisas materiais. Com certeza, esse é um bom conselho, e queremos colocá-lo em prática na vida. Mas às vezes pode ser muito difícil fazer isso. Por quê?
[Leitura do texto de] Lucas capítulo 12 versículo 29: Assim, parem de procurar o que comer e o que beber, e parem de ficar excessivamente preocupados; [Fim da leitura.]
Pergunta 5. Por que algumas pessoas ficam preocupadas em conseguir o sustento?
5 Muitas pessoas ficam preocupadas com as coisas do dia a dia, como ter o que comer, o que vestir e onde morar. Algumas dessas pessoas vivem num país onde existe muita pobreza e onde é difícil encontrar emprego. Em uma situação assim, pode ser difícil conseguir o sustento para a família. Em outros casos, pode ser que a pessoa que sustentava a casa tenha falecido, o que pode deixar a família com dificuldades econômicas. E, por causa da pandemia da covid-19, muitas pessoas perderam o emprego e estão passando necessidade. (Eclesiastes capítulo 9 versículo 11) Se você está enfrentando uma dessas situações, o que você pode fazer para seguir o conselho de Jesus e parar de ficar preocupado?
Pergunta 6. O que aconteceu certa vez com o apóstolo Pedro?
6 Uma vez, Pedro e os outros apóstolos estavam no meio de uma tempestade no mar da Galileia. Daí, eles viram Jesus andando por cima das águas. Então Pedro disse: “Se é o senhor, ordene-me, Senhor Jesus, que eu vá ao seu encontro por cima das águas.” Jesus disse: “Venha!” E Pedro saiu do barco e “andou por cima das águas, dirigindo-se a Jesus”. Mas veja o que aconteceu com Pedro depois disso: “Ao olhar para o vendaval, ficou com medo. Quando começou a afundar, gritou: ‘Senhor, salve-me!’” Então Jesus segurou Pedro e não deixou que ele afundasse. É interessante notar que Pedro só conseguiu andar por cima das águas enquanto olhava para Jesus. Mas quando Pedro olhou para a tempestade, o medo tomou conta dele e ele começou a afundar. — Mateus capítulo 14 versículo 24 a 31.
Página 17 [Descrição da imagem:] Um irmão afundando no mar. Conjunto de imagens: 1. O irmão foi demitido e está tirando suas coisas da mesa de trabalho para ir embora. 2. O irmão está fazendo compras com seus filhos, mas não tem dinheiro suficiente. 3. O irmão e a família estão mudando de casa.
Imagem: Um irmão perde o emprego, fica com pouco dinheiro e precisa arrumar um lugar para morar. Se ele não tomar cuidado, as coisas espirituais podem ficar em segundo lugar.
Legenda: Não deixe que a ansiedade com coisas materiais afunde você em sentido espiritual. Confie em Jeová! (Veja os parágrafos 6 a 8.)
Pergunta 7. O que podemos aprender do que aconteceu com Pedro?
7 Nós podemos aprender uma coisa importante do que aconteceu com Pedro. Quando Pedro saiu do barco, nem passou pela cabeça dele que ele poderia se distrair e começar a afundar. Ele queria chegar até Jesus andando por cima das águas, mas acabou se distraindo e olhando para a tempestade. Assim como Pedro precisou de fé para andar por cima das águas, nós também precisamos de fé para enfrentar os nossos problemas. Se deixarmos de nos concentrar em Jeová e nas promessas dele, corremos o risco de acabar afundando também, ou seja, perder a nossa espiritualidade. Por isso, precisamos continuar focados em Jeová e confiar que ele vai nos ajudar a enfrentar os problemas. Mas como podemos fazer isso?
Pergunta 8. Por que não precisamos ficar ansiosos com nossas necessidades materiais?
8 Lembre que o nosso amoroso Pai, Jeová, promete que vai cuidar de todas as nossas necessidades materiais, se colocarmos as coisas espirituais em primeiro lugar. Então, em vez de ficarmos ansiosos com os nossos problemas, precisamos confiar em Jeová. (Mateus capítulo 6 versículos 32, 33) Ele sempre cumpre o que promete. (Deuteronômio capítulo 8 versículos 4, 15, 16; Salmo 37 versículo 25) Se Jeová cuida dos pássaros e das flores, podemos ter certeza que ele vai cuidar de nós. Ele sempre vai nos dar o que comer e o que vestir. Não precisamos ficar ansiosos com isso. (Mateus capítulo 6 versículo 26 a 30; Filipenses capítulo 4 versículos 6, 7) Assim como os pais cuidam das necessidades materiais dos filhos e fazem isso por amor, Jeová, que nos ama tanto, também vai cuidar das nossas necessidades materiais. Não precisamos ter nenhuma dúvida de que ele vai cuidar de nós!
Pergunta 9. O que você aprendeu com a experiência de um casal de pioneiros?
9 Veja uma experiência que mostra como Jeová pode cuidar das nossas necessidades materiais. Um casal de pioneiros dirigiu por mais de uma hora para buscar algumas irmãs que viviam num lugar para refugiados; eles iam levá-las para a reunião. O irmão disse: “Depois da reunião, convidamos as irmãs para comer alguma coisa com a gente. Daí lembramos que não tínhamos nada em casa para oferecer.” E agora, o que o casal ia fazer? O irmão contou: “Quando chegamos em casa, tinha duas sacolas de compras cheias de comida na frente da nossa porta. A gente não sabe quem deixou as sacolas lá. Jeová realmente cuidou de nós.” Um tempo depois, o carro deles, que era velho, quebrou. Eles precisavam muito do carro para ir para a pregação, mas não tinham dinheiro para consertá-lo. Então eles levaram o carro no mecânico e, enquanto ele estava fazendo o orçamento, um homem veio e perguntou: “De quem é esse carro?” O irmão disse que era dele, mas que precisava de conserto. Daí, o homem disse: “Não tem problema. A minha esposa quer exatamente esse tipo de carro e justamente nessa cor. Quanto você quer por ele?” No fim, o irmão conseguiu dinheiro suficiente para comprar outro carro. Ele comentou o seguinte: “Eu não preciso nem dizer como a gente se sentiu no final daquele dia. Aquilo tudo não foi coincidência. Com certeza, foi Jeová que fez tudo aquilo acontecer.”
Pergunta 10. Pensando no Salmo 37:5, que confiança podemos ter?
10 Jesus disse para não ficarmos tão preocupados com coisas materiais. E quando nos esforçamos em obedecer essas palavras, Jeová com certeza nos ajuda com tudo o que precisamos. (Leia Salmo 37 versículo 5; Primeira Pedro capítulo 5 versículo 7) Pense um pouco nas dificuldades que vimos no parágrafo 5. Pode ser que, até o momento, Jeová tenha usado alguém da sua família para trazer o sustento para casa. Ou talvez você tenha um emprego e por isso consiga sustentar sua família. Mas mesmo que você perca o seu emprego ou que a pessoa que sustenta sua família não possa mais fazer isso, de um jeito ou de outro, Jeová vai continuar cuidando de vocês. Você pode ter certeza disso. Mas agora vamos ver outra coisa que Jesus disse para pararmos de fazer.
[Leitura do texto de] Salmo 37 versículo 5: Entregue o seu caminho a Jeová; Confie nele, e ele agirá em seu favor. [Fim da leitura.]
“Parem de julgar”
Pergunta 11. De acordo com Mateus capítulo 7 versículos 1, 2, o que Jesus disse que devemos parar de fazer, e por que isso pode ser difícil?
11 Leia Mateus capítulo 7 versículos 1, 2. Jesus sabia que as pessoas são imperfeitas e que elas têm a tendência de se concentrar nos defeitos dos outros. Foi por isso que ele disse: “Parem de julgar.” Nós nos esforçamos muito para não julgar nossos irmãos. Mas, infelizmente, nem sempre conseguimos fazer isso porque somos imperfeitos. O que podemos fazer se percebermos que estamos sendo muito críticos com outras pessoas? Precisamos escutar a voz de Jesus e nos esforçar para parar de julgar.
[Leitura do texto de] Mateus capítulo 7 versículos 1, 2: “Parem de julgar, para que não sejam julgados; pois, com o julgamento com que julgam, vocês serão julgados, e com a medida com que medem, medirão a vocês. [Fim da leitura.]
Página 20 [Descrição da imagem:] Embaixo de uma foto de um diamante bruto, vemos um irmão jovem chegando atrasado na reunião; um irmão mais velho está olhando para ele com cara feia. Conjunto de imagens: Embaixo de uma foto de um diamante polido, vemos aquele mesmo irmão jovem em três situações diferentes. 1. Ele deixa um cartão de visita do site JW para um homem em um parque. 2. Ele ajuda uma idosa carregando as compras dela. 3. Ele participa na manutenção do jardim de um Salão do Reino.
Imagem: Um irmão chega atrasado na reunião, mas ele tem muitas qualidades. Por exemplo, ele dá testemunho informal, ajuda uma irmã idosa e participa na manutenção do Salão do Reino.
Legenda: Olhe além das aparências, e você vai conseguir parar de julgar os outros (Veja os parágrafos 11, 14 a 16.)
Pergunta 12 a 13. Como o modo de Jeová tratar Davi pode nos ajudar a parar de julgar?
12 Nós podemos aprender muito se pararmos para pensar em como Jeová trata as pessoas. Ele sempre se concentra nas qualidades delas. Podemos ver isso em como ele tratou o rei Davi, um homem que cometeu pecados sérios. Ele cometeu adultério com Bate-Seba e, ainda por cima, mandou matar o marido dela. (Segundo Samuel capítulo 11 versículo 2 a 4, 14, 15, 24) Por causa disso, Davi e toda sua família, inclusive suas outras esposas, acabaram sofrendo muito. (Segundo Samuel capítulo 12 versículos 10, 11) Em outra ocasião, Davi fez uma coisa que Jeová não queria que ele fizesse. Davi mandou contar o número de homens que havia no exército de Israel. Isso mostrou falta de confiança em Jeová. A Bíblia não diz por que Davi fez isso. Mas talvez ele tivesse muito orgulho de como seu exército era grande e confiasse demais na proteção que esse exército podia dar. Por causa disso, Jeová mandou uma pestilência que matou uns 70 mil israelitas! — Segundo Samuel capítulo 24 versículo 1 a 4, 10 a 15.
13 Se você estivesse lá quando tudo isso aconteceu, o que você pensaria de Davi? Você ia achar que ele merecia ser punido? Jeová não achou isso. Jeová levou em conta tudo o que Davi já tinha feito de bom na vida e em como ele estava arrependido. Então Jeová escolheu perdoar esses pecados graves. Davi amava muito a Jeová e queria fazer o que é certo, e Jeová sabia disso. Ainda bem que Jeová se concentra naquilo que nós temos de bom. — Primeiro Reis capítulo 9 versículo 4; Primeiro Crônicas capítulo 29 versículos 10, 17.
Pergunta 14. O que vai nos ajudar a parar de julgar os outros?
14 Se Jeová não espera que sejamos perfeitos, nós também não podemos exigir que outras pessoas sejam perfeitas. É muito fácil apontar o dedo para os defeitos dos outros. Mas a pessoa que imita a Jeová se esforça para se dar bem com os outros, apesar de enxergar as imperfeições deles. Um diamante bruto pode não ser tão bonito e não chamar tanta atenção. Mas uma pessoa que entende do assunto sabe que depois que o diamante for lapidado ele vai ter muito valor. Nós devemos ser como Jeová e Jesus: precisamos olhar além da aparência e ver as boas qualidades que cada pessoa tem.
Pergunta 15. Por que entender o que está acontecendo na vida de uma pessoa pode ajudar você a não julgá-la?
15 O que mais pode nos ajudar a não julgar e criticar as pessoas? Tente imaginar o que está acontecendo na vida da pessoa. Por exemplo, uma vez Jesus viu uma viúva pobre colocar no cofre do templo duas moedas que valiam quase nada. Ele não ficou se perguntando: ‘Por que ela não colocou mais?’ Em vez de se preocupar com quanto ela deu, Jesus se concentrou no que ela tinha no coração. Ele levou em conta as circunstâncias dela e elogiou o que ela fez. — Lucas capítulo 21 versículo 1 a 4.
Pergunta 16. Que lição podemos aprender com a experiência de Veronica?
16 A experiência de uma irmã chamada Veronica nos ajuda a entender a importância de levar em conta o que está acontecendo na vida de uma pessoa. Ela serviu numa congregação onde havia uma irmã que criava o filho sozinha. Veronica disse: “Parecia que eles não iam muito nas reuniões e nem na pregação. Eu não via os dois com bons olhos. Mas, uma vez, eu saí no campo com aquela irmã e ela começou a desabafar comigo sobre como era difícil criar o filho, que era autista. Ela estava fazendo o máximo para que tanto ela como o filho tivessem o necessário em sentido físico e espiritual. E, às vezes, por causa dos problemas de saúde do filho, eles acabavam assistindo à reunião em outra congregação.” No final, Veronica fez o seguinte comentário: “Eu nunca tinha percebido como a vida dela era difícil. Agora eu tenho mais respeito e dou muito mais valor para aquela irmã e por tudo que ela faz para servir a Jeová.”
Pergunta 17. O que Tiago capítulo 2 versículo 8 nos diz para fazer, e como podemos fazer isso?
17 O que podemos fazer se percebermos que julgamos alguém? Lembre que precisamos amar nossos irmãos. (Leia Tiago capítulo 2 versículo 8.) Além disso, podemos orar de coração para Jeová pedindo a ajuda dele para pararmos de julgar. Também precisamos fazer nossa parte e nos esforçar para passar mais tempo com a pessoa que criticamos. Assim, vamos conseguir conhecer melhor a pessoa e as circunstâncias dela. Por exemplo, podemos convidá-la para trabalhar junto com a gente no campo ou para comer alguma coisa. Ao fazermos isso, estaremos imitando o exemplo de Jeová e de Jesus, nos concentrando nas qualidades da pessoa. Dessa maneira, vamos escutar a voz do nosso pastor, Jesus, que disse para pararmos de julgar.
[Leitura do texto de] Tiago capítulo 2 versículo 8: Se vocês cumprem a lei régia, segundo a passagem das Escrituras: “Ame o seu próximo como a si mesmo”, fazem muito bem. [Fim da leitura.]
Pergunta 18. Como podemos mostrar que estamos escutando a voz do nosso pastor, Jesus?
18 Assim como as ovelhas escutam a voz do seu pastor, nós escutamos a voz de Jesus. Se fizermos nosso máximo para não nos preocuparmos demais com as coisas materiais e pararmos de julgar os outros, Jeová e Jesus vão abençoar os nossos esforços. Todos nós, tanto do “pequeno rebanho” quanto das “outras ovelhas”, precisamos continuar escutando e obedecendo à voz do nosso pastor. (Lucas capítulo 12 versículo 32; João capítulo 10 versículos 11, 14, 16) No próximo estudo, vamos ver duas coisas que Jesus disse que devemos fazer.

Quadro
Qual é a sua resposta?

 Como podemos parar de ficar tão preocupados com coisas materiais?
 O que pode nos ajudar a parar de julgar os outros?
 Como este estudo te ajudou? E o que você gostaria de aplicar na vida? [Fim do Quadro]

Cântico 101 Servimos a Jeová em união
[Fim do arquivo.]

