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“A bondade dos irmãos e irmãs foi o que realmente me atraiu à verdade”, diz uma irmã chamada Lisa. (*) Foi isso o que aconteceu também com Anne. Ela diz: “No início, o que mais me tocou foi a bondade dos irmãos, e não o que eu estava aprendendo.” Essas irmãs gostam muito de ler a Bíblia e meditar no que ela diz, mas foi a bondade dos irmãos que realmente fez a diferença para elas.
[Nota] (*) Os nomes foram mudados. [Fim da Nota]
Como podemos mostrar bondade a ponto de tocar o coração dos outros? Vamos ver duas maneiras: pelo que falamos e pelo que fazemos. Depois, vamos ver para quem devemos mostrar bondade.
Mostre “a lei da bondade” ao falar
A esposa capaz descrita no capítulo 31 de Provérbios tinha “a lei da bondade” na sua língua. (Provérbios capítulo 31 versículo 26) Ela deixava que essa “lei” influenciasse o que ela dizia e como ela dizia. Um pai de família também precisa ter essa “lei” em sua língua. A maioria dos pais sabe que falar de modo duro pode acabar machucando os filhos, fazendo com que eles não queiram obedecer aos pais. Quando os pais falam de maneira amorosa, é mais fácil para os filhos escutar e obedecer.
Mesmo se você não tiver filhos, como você pode aprender a falar de modo bondoso? Uma dica está em Provérbios capítulo 31 versículo 26: “Ela abre a boca com sabedoria.” Isso inclui ter sabedoria ao escolher nossas palavras e em como vamos falar. Podemos nos perguntar: ‘O que eu vou dizer vai deixar as pessoas com raiva ou vai promover a paz?’ (Provérbios capítulo 15 versículo 1) Sem dúvida, é sinal de sabedoria pensar antes de falar.
Outro provérbio diz: “Palavras impensadas são como os golpes de uma espada.” (Provérbios capítulo 12 versículo 18) Quando paramos para pensar em como nossas palavras e o jeito que falamos vão afetar os outros, fica mais fácil controlar o que dizemos. Quando levamos em conta “a lei da bondade” ao falar com outros, não usamos palavras cruéis ou um jeito de falar que machuca outros. (Efésios capítulo 4 versículos 31,32) Pelo contrário, trocamos pensamentos ruins e palavras negativas por palavras positivas e uma maneira de falar amorosa. Jeová deixou um bom exemplo ao encorajar Elias, que estava com muito medo. O anjo, que estava representando a Jeová, falou com ‘uma voz calma e baixa’. (Primeiro Reis capítulo 19 versículo 12) Mas é importante lembrar que ser bondoso vai muito além do que só usar palavras bondosas. Nós precisamos agir de maneira bondosa. Como?
Atos de bondade motivam outros
Nós imitamos a Jeová não só por falar de modo bondoso, mas também por agir de modo bondoso. (Efésios capítulo 4 versículo 32; Capítulo 5 versículos 1,2) Lisa, citada no início, falou o seguinte sobre a bondade demonstrada pelas Testemunhas de Jeová: “Quando nossa família se viu obrigada a se mudar de uma hora pra outra, dois casais da congregação tiraram folga do trabalho para nos ajudar com a mudança. Naquela época, eu nem estava estudando a Bíblia ainda!” Esses gestos de bondade fizeram com que Lisa se interessasse pela verdade.
Anne, mencionada no início, também ficou muito grata pela bondade que as Testemunhas de Jeová tiveram com ela. Ela diz: “Por causa da situação do mundo, eu era muito desconfiada. Quando conheci as Testemunhas de Jeová, eu não confiei nelas. Eu ficava pensando: ‘Por que elas me tratam tão bem?’ Mas minha instrutora da Bíblia era muito bondosa, e isso me fez confiar nela.” Qual foi o resultado? Anne continua dizendo: “Depois de um tempo, eu comecei a levar a sério o que eu estava aprendendo.”
Você percebeu o que tocou o coração de Lisa e Anne? Foram os atos de bondade dos irmãos e irmãs da congregação. Foi isso que as fez querer aprender a verdade. A bondade dos irmãos fez com que elas confiassem em Jeová e no povo dele.
Página 27 [Descrição da imagem:] Conjunto de imagens: 1. Um irmão jovem trazendo uma sacola de compras para um irmão idoso. 2. Um casal ajudando uma família a fazer a mudança. 3. Outro casal tirando as folhas secas do gramado da casa de uma irmã idosa.
Imite a Deus e seja bondoso com os outros
Algumas pessoas são simpáticas e gentis por natureza. Isso é uma coisa muito boa e elogiável. Mas, se o motivo de sermos bondosos com as pessoas for simplesmente uma questão cultural ou uma tendência natural que talvez tenhamos, não estaremos refletindo de verdade a bondade que vem de Jeová. — Veja também Atos capítulo 28 versículo 2.
A bondade de Jeová faz parte do fruto do espírito santo. (Gálatas capítulo 5 versículos 22,23) Para cultivar a bondade que vem de Deus, precisamos deixar o espírito santo influenciar nosso modo de pensar e nossas ações. Isso vai nos ajudar a imitar a Jeová e a Jesus. Além disso, como cristãos, nos interessamos de verdade pelas pessoas. Assim, a nossa motivação para sermos bondosos é o nosso amor por Jeová e o amor pelo próximo. Dessa forma, estaremos demostrando o tipo de bondade que vem do coração e que Deus aprova.
Com quem devemos ser bondosos?
É mais fácil sermos bondosos com quem já conhecemos e que já foi bondoso com a gente. (Segundo Samuel capítulo 2 versículo 6) Por exemplo, é natural você querer agradecer um ato generoso que alguém fez por você. (Colossenses capítulo 3 versículo 15) Mas e se acharmos que uma pessoa não merece que sejamos bondosos com ela?
Pense no seguinte. Jeová nos dá o melhor exemplo de alguém que é bondoso com as pessoas, mesmo sem elas merecerem. Na sua Palavra, a Bíblia, aprendemos que é muito importante nos esforçarmos para demonstrar essa qualidade. A expressão “bondade imerecida” é usada muitas vezes nas Escrituras Gregas Cristãs. Mas de que maneiras Deus é bondoso com a gente?
Jeová demonstra bondade por milhões de pessoas, dando o que precisam para continuarem vivas. (Mateus capítulo 5 versículo 45) Na verdade, mesmo antes de aprendermos sobre Jeová, ele já era bondoso com cada um de nós. (Efésios capítulo 2 versículos 4,5,8) Por exemplo, ele deu a vida preciosa de seu Filho por todas as pessoas. O apóstolo Paulo disse que Jeová deu o resgate “segundo as riquezas da sua bondade imerecida”. (Efésios capítulo 1 versículo 7) Além disso, Jeová continua nos orientando e nos ensinando, apesar de nossos pecados e nossas imperfeições. As orientações de Jeová são como “chuvas suaves”. (Deuteronômio capítulo 32 versículo 2) Sem dúvida, nunca vamos conseguir retribuir toda a bondade que Jeová nos mostra. Se não fosse a bondade de Jeová, nós não teríamos nenhuma esperança para o futuro. — Veja também Primeira Pedro capítulo 1 versículo 13.
Com certeza, a bondade de Jeová é uma qualidade maravilhosa que nós também queremos ter. Então, em vez de ficarmos escolhendo com quem vamos ser bondosos, precisamos nos esforçar para imitar a Jeová e ser bondosos em todos os aspectos do nosso dia a dia. (Primeira Tessalonicenses capítulo 5 versículo 15) Quando somos bondosos com todas as pessoas, vamos ser como uma fogueira num dia frio. Seremos uma fonte de consolo para nossa família, nossos irmãos, colegas de trabalho, de escola e vizinhos.
Pense no efeito positivo que suas palavras e ações bondosas vão ter sobre sua família e os irmãos da congregação. Talvez você possa ajudar um irmão da sua congregação que precisa de ajuda para cuidar da casa, do jardim ou para fazer outra atividade do dia a dia, como ir ao mercado fazer compras. Além disso, se você encontrar alguém na pregação que precise de alguma coisa, que tal se oferecer para ajudar essa pessoa?
Então, vamos imitar a Jeová e demonstrar por nossas palavras e ações que seguimos “a lei da bondade”.


