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Fique feliz com os privilégios que você tem
“Melhor é se satisfazer com o que os olhos veem do que ir atrás de desejos.” — Eclesiastes capítulo 6 versículo 9.

Cântico 111 Nossos motivos de alegria
Quadro
O que vamos ver

Nós amamos muito a Jeová e queremos dar a ele o nosso melhor. Por isso, nos esforçamos para fazer mais na pregação e para receber privilégios na congregação. Mas e se, mesmo com todo o esforço, não alcançarmos nossos objetivos? Como podemos nos manter ocupados no serviço a Jeová sem perder a alegria? A ilustração de Jesus sobre os talentos nos dá a resposta. [Fim do Quadro]

Pergunta 1. O que muitos estão fazendo para dar o seu melhor a Jeová?
1 À medida que este sistema chega perto do fim, temos muito trabalho a fazer. (Mateus capítulo 24 versículo 14; Lucas capítulo 10 versículo 2; Primeira Pedro capítulo 5 versículo 2) Todos nós queremos trabalhar para Jeová o máximo possível. Muitos estão fazendo mais no ministério. Outros querem servir como pioneiros. Ainda outros desejam servir em Betel ou em construções. E um grande número de irmãos estão se esforçando para se tornar servos ministeriais ou anciãos. (Primeira Timóteo capítulo 3 versículos 1, 8) Jeová fica muito feliz por ver que seus servos estão bem-dispostos a servi-lo no que for necessário! — Salmo 110 versículo 3; Isaías capítulo 6 versículo 8.
Pergunta 2. Qual pode ser a nossa reação quando não alcançamos algum alvo espiritual?
2 Mas, às vezes, não conseguimos alcançar alguns objetivos tão rápido quanto gostaríamos. Por isso, podemos nos sentir frustrados. Ou então ficamos desanimados porque já passamos da idade para ter certo privilégio ou porque outra situação talvez nos impeça de alcançá-lo. (Provérbios capítulo 13 versículo 12) Foi isso o que aconteceu com Melissa. (*) Ela queria muito servir em Betel ou cursar a Escola para Evangelizadores do Reino. Ela comenta: “Agora eu não tenho mais idade para assinar a petição. Esses privilégios, para mim, não passam de um sonho. Às vezes, isso me deixa triste.”
[Nota] (*) Alguns nomes foram mudados. [Fim da Nota]
Pergunta 3. Em que pontos alguns talvez precisem melhorar antes de receber um privilégio?
3 Para os mais jovens, o desafio pode ser outro. Alguns deles são inteligentes, ágeis ao tomar decisões e cheios de energia para servir. Só que talvez eles precisem aprender a ser mais pacientes, cuidadosos e respeitosos. Se você se concentrar em desenvolver as qualidades necessárias, os privilégios serão uma consequência natural e vão chegar quando você menos esperar. Veja o caso de Nick. Quando tinha 20 anos, ele ficou muito triste por não ser designado como servo ministerial. Ele conta: “Eu achava que tinha alguma coisa errada comigo.” Mas Nick não desistiu. Ele deu o seu melhor nos privilégios que já tinha. Hoje ele serve como membro da comissão de uma filial.
Pergunta 4. O que vamos ver neste estudo?
4 Você está triste porque ainda não conseguiu alcançar certo alvo espiritual? Então fale para Jeová como você se sente. (Salmo 37 versículo 5 a 7) Além disso, peça sugestões para irmãos mais experientes sobre como você pode fazer mais no serviço de Jeová. Também se esforce para colocar essas sugestões em prática. Fazendo isso, pode ser que você consiga receber certo privilégio ou atingir certo objetivo. Mas como aconteceu com Melissa, citada antes, o privilégio que você deseja pode estar além do seu alcance hoje. Nesse caso, como você pode manter a sua alegria? Para responder a essa pergunta, vamos ver neste estudo (1) o que pode dar alegria, (2) como ter mais alegria e (3) que alvos podemos ter para sermos mais alegres.
O que pode nos dar alegria
Pergunta 5. Para sermos alegres, no que devemos nos concentrar? (Eclesiastes capítulo 6 versículo 9)
5 Eclesiastes capítulo 6 versículo 9 explica o que pode nos dar alegria. (Leia.) A pessoa que se satisfaz “com o que os olhos veem” dá valor ao que tem, ou seja, fica feliz com sua situação atual. Por outro lado, quem vai atrás de desejos vive buscando o que não pode ter. Qual a lição? Para sermos alegres, devemos nos concentrar no que temos e em metas que estejam ao nosso alcance.
[Leitura do texto de] Eclesiastes capítulo 6 versículo 9: Melhor é se satisfazer com o que os olhos veem do que ir atrás de desejos. Isso também é vaidade, é correr atrás do vento. [Fim da leitura.]
Pergunta 6. Que ilustração de Jesus vamos analisar, e o que vamos aprender?
6 Será que é mesmo possível ficarmos felizes com o que já temos? Muitas pessoas acham que não, porque todo mundo gosta de novos desafios. Mas é possível, sim. Como vimos, não precisamos só aceitar o que os nossos “olhos veem”; podemos nos satisfazer, ou ficar alegres, com a nossa situação atual. Por que podemos dizer isso? Para descobrir a resposta, vamos analisar a ilustração de Jesus sobre os talentos que encontramos em Mateus capítulo 25 versículo 14 a 30. Vamos ver o que ela nos ensina sobre ter e aumentar nossa alegria com a nossa situação atual.
Como ter mais alegria
Pergunta 7. Resuma a ilustração de Jesus sobre os talentos.
7 Na ilustração dos talentos, Jesus contou que um homem estava para viajar. Antes de ir, ele chamou os seus escravos e deu a cada um deles alguns talentos para negociarem. (*) Ele sabia que seus escravos tinham habilidades diferentes. Por isso, deu cinco talentos a um escravo, dois a outro e um talento ao terceiro escravo. Os dois primeiros escravos trabalharam com dedicação para o seu senhor, mas o terceiro não fez nada com o dinheiro que tinha recebido. Por isso, seu senhor o mandou embora.
[Nota] (*) Entenda melhor: Um talento era o equivalente ao que um trabalhador comum receberia em 20 anos de trabalho. [Fim da Nota]
Pergunta 8. Por que o primeiro escravo da ilustração podia se sentir feliz?
8 O primeiro escravo deve ter ficado feliz por ter recebido cinco talentos para negociar. Essa era uma grande quantia de dinheiro, e indicava que o seu senhor confiava muito nele! E o segundo escravo? Ele poderia ter ficado desanimado porque não recebeu tantos talentos quanto o primeiro escravo. Mas qual foi a reação dele?
Pergunta 9. O que Jesus não disse sobre o segundo escravo? (Mateus capítulo 25 versículos 22, 23)
9 Leia Mateus capítulo 25 versículos 22, 23. Jesus não disse que o segundo escravo ficou chateado por ter recebido apenas dois talentos. Jesus também não disse que o escravo ficou reclamando: ‘Não acredito que ele só me deu isso. Eu sou tão bom quanto aquele escravo que recebeu cinco talentos! Já que meu senhor não me valoriza, talvez seja melhor eu enterrar esses dois talentos e correr atrás dos meus próprios interesses.’
[Leitura do texto de] Mateus capítulo 25 versículos 22, 23: A seguir, aquele que havia recebido dois talentos se apresentou e disse: ‘O senhor me confiou dois talentos; veja, ganhei mais dois talentos.’ Seu senhor lhe disse: ‘Muito bem, escravo bom e fiel! Você foi fiel ao cuidar de poucas coisas. Vou encarregá-lo de muitas coisas. Participe da alegria do seu senhor.’ [Fim da leitura.]
Página 22 [Descrição da imagem:] Conjunto de imagens: 1. Um escravo recebe do seu senhor duas bolsas de dinheiro. 2. O escravo faz negócios com comerciantes de tecido fino. 3. O escravo entrega ao seu senhor quatro bolsas de dinheiro.
Legenda: Que lições aprendemos com o segundo escravo da ilustração de Jesus? (1) Ele recebeu dois talentos do seu senhor (2) Ele se esforçou bastante para ganhar mais dinheiro para o seu senhor (3) Ele duplicou os talentos de seu senhor (Veja os parágrafos 9 a 11.)
Pergunta 10. O que o segundo escravo fez com os talentos que recebeu?
10 Assim como o primeiro, o segundo escravo levou muito a sério a designação que recebeu e trabalhou duro para seu senhor. Como resultado, ele conseguiu duplicar os talentos que tinha recebido. E ele foi recompensado por toda sua dedicação e competência. O senhor não apenas ficou feliz, mas confiou ao escravo mais responsabilidades!
Pergunta 11. Como você pode ter mais alegria?
11 Se trabalharmos com toda a dedicação em qualquer designação que recebermos na organização de Jeová, teremos mais alegria. ‘Dedique-se inteiramente’ ao trabalho de pregação e dê o seu melhor nas atividades da congregação. (Atos capítulo 18 versículo 5; Hebreus capítulo 10 versículos 24, 25) Vá às reuniões preparado para dar bons comentários. Leve a sério as designações que receber na reunião de meio de semana. Se os anciãos pedirem que você cuide de alguma tarefa na congregação, seja pontual e confiável. Nunca ache que não vale a pena gastar seu tempo com certa designação. Aproveite toda oportunidade para melhorar suas habilidades. (Provérbios capítulo 22 versículo 29) Quanto mais você se dedicar, mais rápido vai progredir e maior será a sua alegria. (Gálatas capítulo 6 versículo 4) Também vai ser mais fácil para você ficar feliz quando outros receberem um privilégio que você gostaria de ter. — Romanos capítulo 12 versículo 15; Gálatas capítulo 5 versículo 26.
Pergunta 12. O que Melissa e Nick fizeram para ter mais alegria?
12 Lembra de Melissa, que queria servir em Betel e cursar a Escola para Evangelizadores? Ela não pôde realizar seus sonhos, mas veja o que ela disse: “Eu me dedico o máximo possível ao meu serviço de pioneira. Também me esforço para participar em todas as modalidades de pregação. E isso me deixa muito feliz.” E como Nick reagiu quando não foi designado como servo ministerial? “Eu me concentrei nos privilégios que já tinha — como participar no ministério de pregação e dar bons comentários nas reuniões. Também preenchi a petição para o serviço de Betel, e fui chamado logo no ano seguinte.”
Pergunta 13. Qual vai ser o resultado se você se dedicar bastante em sua designação atual? (Eclesiastes capítulo 2 versículo 24)
13 Se você se dedicar de coração aos privilégios que tem agora, será que vai receber mais responsabilidades no futuro? Pode ser que sim, como aconteceu com Nick. Mas, mesmo que a sua situação seja mais parecida com a de Melissa, você pode se sentir bem alegre e satisfeito e muito realizado. (Leia Eclesiastes capítulo 2 versículo 24.) E sua maior alegria será saber que seu Senhor, Jesus Cristo, fica muito feliz com todo o seu esforço.
[Leitura do texto de] Eclesiastes capítulo 2 versículo 24: Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e desfrutar do seu trabalho árduo. Compreendi que isso também vem da mão do verdadeiro Deus, [Fim da leitura.]
Alvos que aumentam a nossa alegria
Pergunta 14. Será que é errado nos esforçar por alvos espirituais? Explique.
14 Se já estamos dando o nosso melhor a Jeová agora, será que isso significa que não precisamos nos esforçar para fazer mais para ele? De jeito nenhum! Podemos e devemos ter alvos espirituais. Eles nos motivam a ser melhores no trabalho de pregação e ensino e a ser mais úteis para os nossos irmãos. Mas para alcançarmos esses alvos, temos que ser sábios e modestos. Em vez de só pensarmos em nós mesmos, devemos nos concentrar em servir outros. — Provérbios capítulo 11 versículo 2; Atos capítulo 20 versículo 35.
Pergunta 15. Que alvos podem aumentar nossa alegria?
15 Que alvos você pode ter? Peça a Jeová que o ajude a saber que alvos você realmente é capaz de alcançar. (Provérbios capítulo 16 versículo 3; Tiago capítulo 1 versículo 5) Será que você poderia se tornar um pioneiro auxiliar ou regular, servir em Betel ou na construção? Poderia aumentar sua participação no ministério por aprender outro idioma ou por se mudar para outro país? Para saber o que está envolvido nisso, leia o capítulo 10 do livro Organizados para Fazer a Vontade de Jeová ou converse com os anciãos da sua congregação. (*) À medida que você for se esforçando para alcançar seus alvos, todos vão ver seu progresso, e você vai se sentir mais feliz.
[Nota] (*) Incentivamos os homens batizados a desenvolverem as qualidades necessárias para se tornar servos ministeriais e anciãos. Para entender o que é preciso para receber esses privilégios, veja os capítulos 5 e 6 do livro Organizados para Fazer a Vontade de Jeová. [Fim da Nota]
Pergunta 16. O que você pode fazer se agora não for capaz de atingir certo alvo?
16 Mas e se, por enquanto, você não consegue alcançar um desses alvos que foram citados? A solução é estabelecer outros alvos que estejam ao seu alcance. Veja algumas possibilidades.
Pergunta 17. De acordo com Primeira Timóteo capítulo 4 versículos 13, 15, o que um irmão deve fazer para se tornar um instrutor melhor?
17 Leia Primeira Timóteo capítulo 4 versículos 13, 15. Se você é um irmão batizado, você poderia melhorar como orador e instrutor. Por quê? Porque se você ‘se concentrar totalmente’ em melhorar a qualidade da sua leitura, dos seus discursos e do seu ensino, você vai conseguir ajudar muito mais aqueles que o escutam. Tenha o alvo de estudar e aplicar cada sugestão da brochura Melhore Sua Leitura e Seu Ensino. Estude uma lição por vez e treine em casa. Além disso, em suas partes, se esforce para colocar em prática o que aprendeu. Peça sugestões para o conselheiro assistente (*) ou para outros anciãos “que trabalham arduamente no falar e no ensinar”. (Primeira Timóteo capítulo 5 versículo 17) Seu objetivo deve ser não apenas entender a sugestão dada na brochura, mas ajudar os ouvintes a aumentar sua fé e motivá-los a colocar em prática o que você está ensinando. Fazer isso vai aumentar tanto a sua alegria quanto a deles.
[Nota] (*) Entenda melhor: O conselheiro assistente é um ancião responsável por dar, em particular, conselhos sobre oratória e ensino a anciãos e servos ministeriais, quando isso é necessário. [Fim da Nota]
[Leitura dos textos de] Primeira Timóteo capítulo 4 versículo 13: Até eu chegar, continue a se aplicar à leitura pública, à exortação, ao ensino.
Primeira Timóteo capítulo 4 versículo 15: Medite nessas coisas; concentre-se totalmente nelas, para que o seu progresso seja claramente visto por todos. [Fim da leitura.]
Página 24 [Descrição da imagem:] Um irmão estuda uma lição da brochura Melhore Sua Leitura e Seu Ensino.
Imagem: Para alcançar o objetivo de se tornar um instrutor melhor, um irmão faz pesquisas em nossas publicações.
Legenda: Quais são alguns alvos que você pode alcançar?
Pergunta 18. O que pode nos ajudar a melhorar nossas habilidades na pregação?
18 Todos nós temos a responsabilidade de pregar e fazer discípulos. (Mateus capítulo 28 versículos 19, 20; Romanos capítulo 10 versículo 14) Gostaria de melhorar suas habilidades nesse trabalho tão importante? Então estude e coloque em prática as lições da brochura Melhore. Ao fazer isso, estabeleça algumas metas específicas. Em Nossa Vida e Ministério Cristão — Apostila da Reunião e nos vídeos das conversas sobre a Bíblia, apresentados nas reuniões de meio de semana, encontramos boas sugestões que também nos ajudam a melhorar na pregação. Teste essas sugestões e veja a que funciona melhor para você. Seguindo essas dicas, você vai se tornar um instrutor melhor e vai sentir uma alegria sem igual. — Segunda Timóteo capítulo 4 versículo 5.
Página 24 [Descrição da imagem:] Imagem: Uma irmã que tem o alvo de dar testemunho informal entrega um cartão de visita para uma garçonete.
Legenda: Quais são alguns alvos que você pode alcançar?
Pergunta 19. Como você pode desenvolver qualidades cristãs?
19 Nunca se esqueça de que o alvo mais importante que você deve ter é desenvolver qualidades que agradem a Jeová. (Gálatas capítulo 5 versículos 22, 23; Colossenses capítulo 3 versículo 12; Segunda Pedro capítulo 1 versículo 5 a 8) Como você pode fazer isso? Por exemplo, digamos que você queira ter uma fé mais forte. Nesse caso, seria muito bom ler artigos das nossas publicações que tenham conselhos úteis sobre como fortalecer a fé. Vários vídeos do JW Broadcasting(marca registrada) trazem a história de irmãos e irmãs que mostraram uma fé notável ao lidar com problemas. Assistir a esses vídeos e tentar imitar o exemplo desses irmãos vai ser muito bom para você.
Página 24 [Descrição da imagem:] Imagem: Outra irmã que tem o desejo de ser mais generosa faz uma surpresa para uma irmã da congregação, levando um presente para ela.
Legenda: Quais são alguns alvos que você pode alcançar?
Pergunta 20. Como podemos ter mais alegria e menos decepções?
20 Com certeza, todos nós gostaríamos de fazer mais para Jeová. No novo mundo, poderemos servir a ele de modo perfeito. Nesse meio tempo, precisamos aproveitar as oportunidades que temos. Assim, vamos ter mais alegria e menos decepções. E o mais importante: daremos honra e louvor a Jeová, nosso “Deus feliz”. (Primeira Timóteo capítulo 1 versículo 11) Então vamos ficar felizes com os privilégios que já temos!
Quadro
Qual é a sua resposta?

 Como a ilustração de Jesus sobre os talentos pode ajudar você a ficar feliz com qualquer privilégio que tenha?
 Como você pode se tornar um instrutor melhor?
 Que outros alvos estão ao seu alcance? [Fim do Quadro]

Cântico 82 ‘Deixe a luz brilhar’
[Fim do arquivo.]

