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Seja humilde e modesto ao andar com Deus
“Ande modestamente com o seu Deus!” — Miqueias capítulo 6 versículo 8.

Cântico 31 Ande com Deus

Quadro
O que vamos ver

Quem é humilde age com misericórdia e compaixão. Por isso, podemos dizer que Jeová é humilde. Como veremos neste estudo, nós temos muito que aprender com a humildade de Jeová. Também vamos ver o que os exemplos do rei Saul, do profeta Daniel e de Jesus nos ensinam sobre ser modestos. [Fim do Quadro]

Pergunta 1. O que Davi falou sobre Jeová?
1 Será que podemos mesmo dizer que Jeová é humilde? Podemos. Veja o que Davi disse sobre Deus: “Tu me dás o teu escudo de salvação, e a tua humildade me engrandece.” (Segundo Samuel capítulo 22 versículo 36; Salmo 18 versículo 35) Davi talvez estivesse pensando em quando o profeta Samuel foi até a casa dele para ungir o próximo rei de Israel. Davi era o mais novo de oito irmãos e, mesmo assim, Jeová o escolheu para substituir o rei Saul. — Primeiro Samuel capítulo 16 versículos 1, 10 a 13.
Pergunta 2. O que vamos ver neste estudo?
2 Davi, com certeza, tinha os mesmos sentimentos do escritor do Salmo 113, que disse sobre Jeová: ‘Ele se abaixa para observar o céu e a terra, levanta o humilde do pó. Ele ergue o pobre para fazê-lo sentar-se com os nobres.’ (Salmo 113 versículos 6 a 8) Neste estudo, vamos ver algumas situações em que Jeová mostrou humildade e o que podemos aprender do seu exemplo. Depois, vamos aprender um pouco sobre modéstia com o exemplo deixado pelo rei Saul, pelo profeta Daniel e por Jesus.
O que podemos aprender com o exemplo de Jeová?
Pergunta 3. Como Jeová nos trata, e o que isso prova?
3 Podemos aprender muito por observar como Jeová trata seus adoradores humanos imperfeitos. Jeová não apenas nos aceita como seus adoradores; ele nos vê como seus amigos. (Salmo 25 versículo 14) E para tornar possível nossa amizade com ele, Jeová deu seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados. Quanta misericórdia e quanta compaixão Jeová demonstrou! Tudo isso prova que ele é um Deus humilde.
Pergunta 4. O que Jeová nos deu, e por quê?
4 Considere outra prova da humildade de Jeová. Por ser o Criador, Jeová teria o direito de decidir como cada um de nós deve levar a vida. Mas ele não fez isso. Jeová nos criou à sua imagem e nos deu liberdade de escolha, mesmo sabendo que somos pequenos e fracos em comparação a ele. Ele não quer que o sirvamos por obrigação, mas por amor e por reconhecermos os benefícios de obedecer a ele. (Deuteronômio capítulo 10 versículo 12; Isaías capítulo 48 versículos 17, 18) Como é bom servirmos a um Deus tão humilde!
Pergunta 5. Como Jeová nos ensina a ser humildes? (Veja a imagem da capa.)
5 O modo como Jeová trata outros nos ensina a também ser humildes. Ninguém no Universo tem mais sabedoria que Jeová. Mesmo assim, ele está disposto a aceitar sugestões. Por exemplo, Jeová permitiu que seu Filho o ajudasse a criar todas as coisas. (Provérbios capítulo 8 versículos 27 a 30; Colossenses capítulo 1 versículos 15, 16) E mesmo sendo o Todo-Poderoso, Jeová delega responsabilidades a outros. Ele designou Jesus para ser o Rei do Reino e deu certa autoridade aos 144 mil que reinarão com Jesus. (Lucas capítulo 12 versículo 32) É claro que Jeová deu treinamento para Jesus ser Rei e Sumo Sacerdote. (Hebreus capítulo 5 versículos 8, 9) Ele também dá treinamento aos que vão reinar com Jesus. Mas Jeová não vai tentar controlar cada coisa que eles fizerem para cumprir essa designação. Ele confia que eles vão conseguir fazer a Sua vontade. — Apocalipse capítulo 5 versículo 10.
Imagem da capa: Jesus está no céu, e perto dele estão alguns dos 144 mil. Todos estão olhando para um grande número de anjos. Alguns anjos estão indo em direção à Terra para cuidar de suas designações. Jeová delegou autoridade a todos os que aparecem nesta imagem. (Veja o parágrafo 5.)
Pergunta 6 a 7. Que exemplo Jeová nos dá sobre delegar tarefas?
6 Se nosso Pai no céu, que não precisa da ajuda de ninguém, delega tarefas a outros, quanto mais nós! Você é chefe de família ou serve como ancião na congregação? Então, faça como Jeová: delegue tarefas a outros e não tente controlar cada detalhe de como fazem o trabalho. Se seguir o exemplo de Jeová, você não só vai ter a alegria de ver o trabalho ficar pronto como também vai treinar outros e ajudá-los a ter mais confiança. (Isaías capítulo 41 versículo 10) O que mais aqueles que têm certa autoridade podem aprender com Jeová?
7 A Bíblia mostra que Jeová tem interesse na opinião dos anjos. (Primeiro Reis 22 versículos 19 a 22) Como vocês, pais, podem imitar o exemplo de Jeová? Quando for apropriado, pergunte a opinião de seus filhos sobre como certas tarefas domésticas poderiam ser feitas. E se a sugestão deles for boa, faça como eles falaram.
Imagens na página 9: [Descrição da imagem:] Colagem: Um ancião delega uma tarefa para um irmão mais jovem. 1. O ancião usa um mapa para treinar o jovem a organizar os cartões de território da congregação. 2. O irmão mais jovem mostra para outro irmão da congregação como usar os cartões de território.
Imagens: Um ancião dedica tempo para treinar um irmão mais jovem para cuidar dos territórios da congregação. Depois, o ancião não fica controlando cada detalhe do trabalho do irmão, mas dá liberdade para ele cuidar da designação.
Legenda: Nós imitamos a Jeová quando treinamos outros e delegamos tarefas (Veja os parágrafos 6 e 7.)
Pergunta 8. Como Jeová foi paciente com Abraão e Sara?
8 Jeová também mostra humildade por agir com paciência. Por exemplo, Jeová é paciente quando seus servos expressam de modo respeitoso suas dúvidas sobre uma decisão dele. Abraão teve dúvidas sobre a decisão de Jeová de destruir Sodoma e Gomorra e falou para ele sobre suas preocupações, e Jeová o escutou. (Gênesis capítulo 18 versículos 22 a 33) Sara riu da promessa de Deus, de que ela ficaria grávida mesmo sendo idosa, mas Jeová não ficou ofendido nem ficou bravo. (Gênesis capítulo 18 versículos 10 a 14) Em vez disso, tratou Sara com dignidade.
Pergunta 9. Como os pais e os anciãos podem imitar o exemplo de Jeová?
9 Você é pai ou ancião? Como você pode imitar a Jeová? Pense um pouco sobre qual é a sua reação quando seus filhos ou os irmãos da congregação expressam dúvidas sobre uma decisão que você tomou. Será que sua reação automática é corrigi-los? Ou você tenta entender o ponto de vista deles? Quando os que têm autoridade são humildes como Jeová, as famílias e as congregações saem ganhando. Até aqui, vimos como podemos imitar a humildade de Jeová. Agora, vamos aprender a como ser modestos por estudar alguns exemplos registrados na Bíblia.
O que podemos aprender com o exemplo de outros?
Pergunta 10. Como Jeová nos ensina?
10 Jeová, nosso “Grandioso Instrutor”, deixou na Bíblia exemplos para nos ensinar algumas lições. (Isaías capítulo 30 versículos 20, 21) Nela, encontramos relatos de pessoas que mostraram qualidades que Deus aprova, como a modéstia. Mas a Bíblia também contém exemplos de pessoas que não mostraram essas qualidades e os resultados disso. Quando examinamos esses relatos e meditamos neles, nós aprendemos muito. — Salmo 37 versículo 37; Primeira Coríntios capítulo 10 versículo 11.
Pergunta 11. O que podemos aprender com o mau exemplo de Saul?
11 Pense no que aconteceu com o rei Saul. No começo, ele era um jovem modesto. Ele reconhecia que tinha limitações e até teve receio de aceitar mais responsabilidades. (Primeiro Samuel capítulo 9 versículo 21; capítulo 10 versículos 20 a 22) Mas com o tempo, Saul se tornou arrogante. Ele começou a revelar esse traço de personalidade pouco depois de se tornar rei. Certa vez, Saul perdeu a paciência e não quis esperar o profeta Samuel. Em vez de ser modesto e confiar que Jeová agiria a favor do povo, Saul fez algo que não estava autorizado a fazer — ofereceu sacrifício queimado a Jeová. O resultado? Saul perdeu o favor de Jeová e foi rejeitado por ele como rei. (Primeiro Samuel capítulo 13 versículos 8 a 14) Com certeza, devemos aprender com esse exemplo e jamais agir com arrogância como Saul.
Pergunta 12. Como Daniel mostrou que era modesto?
12 Em contraste com o mau exemplo de Saul, veja o bom exemplo do profeta Daniel. Por toda a vida, Daniel foi um servo de Deus humilde e modesto, sempre buscando as orientações de Jeová. Quando foi usado por Jeová para interpretar o sonho de Nabucodonosor, Daniel não tentou levar o crédito. (Daniel capítulo 2 versículos 26 a 28) Qual é a lição para nós? Se recebermos elogios por um discurso ou se formos bem-sucedidos no ministério, devemos dar toda a glória para Jeová. Temos que ser modestos e reconhecer que não podemos fazer nada disso sem a ajuda dele. (Filipenses capítulo 4 versículo 13) Quando agimos dessa maneira, imitamos não só Daniel, mas também o bom exemplo de Jesus. Como assim?
Pergunta 13. Que lição aprendemos com Jesus em João capítulo 5 versículos 19, 30?
13 Mesmo sendo o Filho perfeito de Deus, Jesus mostrava que dependia de Jeová. (Leia João capítulo 5 versículos 19, 30.) Ele nunca tentou se apoderar da autoridade de seu Pai. Filipenses capítulo 2 versículo 6 diz que Jesus “não pensou numa usurpação, isto é, em ser igual a Deus”. Como Filho submisso, Jesus entendia que tinha limitações e respeitava a autoridade de seu Pai.
[Leitura dos textos de] João capítulo 5 versículo 19: Em vista disso, Jesus lhes disse: “Digo-lhes com toda a certeza: O Filho não pode fazer nem uma única coisa de sua própria iniciativa, mas somente o que ele vê o Pai fazer. Pois as coisas que Ele faz, o Filho também faz da mesma maneira.
João capítulo 5 versículo 30: Não posso fazer nem uma única coisa de minha própria iniciativa. Assim como ouço, eu julgo, e o meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. [Fim da leitura.]
Pergunta 14. Quando pediram que Jesus fizesse algo que estava além de sua autoridade, como ele reagiu?
14 Lembre de como Jesus reagiu quando os discípulos Tiago e João e a mãe deles pediram um privilégio que Jesus não tinha autoridade para dar. Sem pensar duas vezes, Jesus deixou bem claro que só seu Pai celestial podia decidir quem sentaria à sua direita e à sua esquerda no Reino. (Mateus capítulo 20 versículos 20 a 23) Jesus reconheceu suas limitações; ele sabia até onde podia ir. Jesus foi modesto. Ele nunca foi além das orientações que recebeu de Jeová. (João capítulo 12 versículo 49) Como podemos imitar o belo exemplo dele?
Imagem na página 11: [Descrição da imagem:] Jesus falando com a mãe de Tiago e João. De trás de uma árvore, Tiago e João escutam a conversa.
Legenda: Jesus sabia até onde ia sua autoridade e não ultrapassava os limites dela (Veja o parágrafo 14.)
Pergunta 15 a 16. Como podemos colocar em prática o conselho de Primeira Coríntios capítulo 4 versículo 6?
15 Nós podemos imitar a modéstia de Jesus por colocar em prática o conselho de Primeira Coríntios capítulo 4 versículo 6, que diz: “Não vão além das coisas que estão escritas.” Então, quando alguém nos pedir um conselho, não devemos promover nossas próprias opiniões nem dizer a primeira coisa que vem à nossa mente. Em vez disso, vamos direcionar a atenção da pessoa para o que a Bíblia e as nossas publicações dizem. Dessa forma, mostraremos que reconhecemos nossas limitações. A modéstia nos faz ter certeza de que os “justos decretos” do Todo-Poderoso são sempre melhores do que qualquer conselho que possamos dar. — Apocalipse capítulo 15 versículos 3, 4.
16 Quando somos modestos, damos honra a Jeová. Mas existem outros bons motivos para mostrarmos essa qualidade. Vamos ver agora como a humildade e a modéstia podem nos dar alegria e nos ajudar a ter um bom relacionamento com outros.
Imagem na página 12: [Descrição da imagem:] Uma irmã segura um convite de casamento enquanto conversa com um ancião no Salão do Reino. O ancião usa a Bíblia para considerar alguns princípios com ela.
Imagem: Uma irmã pergunta para um ancião se é apropriado que ela vá a um casamento numa igreja. Em vez de dar sua própria opinião, o ancião considera alguns princípios bíblicos com ela.
Legenda: Como podemos imitar a modéstia de Jesus? (Veja os parágrafos 15 e 16.)
Quais os benefícios de sermos humildes e modestos?
Pergunta 17. Por que as pessoas humildes e modestas são felizes?
17 Quando somos humildes e modestos, somos mais felizes. Por quê? Porque quando temos consciência das nossas limitações, ficamos gratos e felizes por qualquer ajuda que recebamos de outros. Por exemplo, lembra de quando Jesus curou dez leprosos? Apenas um deles voltou para agradecer a Jesus por ter sido curado daquela doença terrível. Ele jamais teria conseguido se curar sem a ajuda de Jesus! A humildade e a modéstia daquele homem o levaram a ter gratidão e a dar glória a Deus pela ajuda que recebeu. — Lucas capítulo 17 versículos 11 a 19.
Pergunta 18. Como a humildade e a modéstia nos ajudam a ter bons relacionamentos? (Romanos capítulo 12 versículo 10)
18 Quem é humilde e modesto tem mais chances de se dar bem com outros e de fazer grandes amizades. Por quê? Porque pessoas assim têm facilidade para reconhecer as boas qualidades de outros e para confiar neles. Pessoas humildes e modestas ficam felizes quando veem outros sendo bem-sucedidos em suas designações, não importam quais sejam. Elas também não têm nenhuma dificuldade em elogiar e honrar outros. — Leia Romanos capítulo 12 versículo 10.
[Leitura do texto de] Romanos capítulo 12 versículo 10: Com amor fraternal, tenham ternos sentimentos uns pelos outros. Tomem a iniciativa em honrar uns aos outros. [Fim da leitura.]
Pergunta 19. Por que devemos lutar contra o orgulho?
19 Mas quem é orgulhoso é totalmente diferente. Pessoas assim acham difícil dar elogios; elas preferem ser elogiadas. Elas têm a tendência de se comparar com outros e promovem um espírito competitivo. Em vez de treinar outros e delegar tarefas, a inclinação delas é pensar: ‘Se quiser algo bem feito, faça você mesmo.’ A questão é que, para essas pessoas considerarem algo como bem feito, tudo tem que acontecer do jeito delas. Além disso, pessoas orgulhosas muitas vezes também são ambiciosas e invejosas. (Gálatas capítulo 5 versículo 26) Elas dificilmente têm amizades duradouras. Se percebermos que temos uma tendência para o orgulho, temos que abrir nosso coração para Jeová e pedir que ele nos ajude a ‘renovar a nossa mente’. Assim, a semente do orgulho não vai criar raízes em nosso coração. — Romanos capítulo 12 versículo 2.
Pergunta 20. Por que devemos ser humildes e modestos?
20 Somos muito gratos por ter o exemplo de Jeová! Vemos como ele é humilde pelo modo como ele trata seus servos — e nós queremos imitá-lo. Também queremos seguir os exemplos que encontramos na Bíblia de pessoas modestas que andaram com Jeová. Se fizermos isso, daremos a Jeová a honra e a glória que só ele merece. (Apocalipse capítulo 4 versículo 11) E também poderemos andar para sempre com nosso Pai celestial, que ama pessoas humildes e modestas.

Quadro
Qual é a sua resposta?

 O que podemos aprender do exemplo de Jeová sobre delegar tarefas?
 Que excelente exemplo Jesus deixou para nós?
 Quais os benefícios de sermos humildes e modestos? [Fim do Quadro]

Cântico 123 Obedecemos a Jeová e à sua organização
[Fim do arquivo.]

