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Como Jeová protege você?
“O Senhor é fiel, e ele os fortalecerá e os protegerá do Maligno.” — Segunda Tessalonicenses capítulo 3 versículo 3.

Cântico 124 Sempre leais

Quadro
O que vamos ver

Jeová promete nos fortalecer e nos proteger não só do que nos prejudica espiritualmente, mas também de tudo que nos prejudica de modo permanente. Neste estudo, vamos ver a resposta para as seguintes perguntas: Por que precisamos ser protegidos? Como Jeová nos protege? E o que precisamos fazer para ser protegidos por ele? [Fim do Quadro]

Pergunta 1. Por que Jesus pediu que Jeová vigiasse sobre seus discípulos?
1 Em sua última noite como humano na Terra, Jesus estava pensando sobre os desafios que seus discípulos enfrentariam. O amor que sentia por seus amigos levou Jesus a pedir que seu Pai ‘vigiasse sobre eles, por causa do Maligno’. (João capítulo 17 versículos 14, 15) Jesus sabia que logo voltaria para o céu e que Satanás, o Diabo, ia continuar em guerra contra todo aquele que quisesse servir a Jeová. Então, o povo de Jeová ia precisar de proteção.
Pergunta 2. O que nos faz ter certeza de que Jeová vai responder às nossas orações?
2 Por causa do amor que sente pelo seu Filho, Jeová fez o que Jesus pediu. Se fizermos o nosso melhor para obedecer a Jeová, ele também vai nos amar. E quando orarmos pedindo ajuda e proteção, ele vai responder. Jeová é como um pai que se preocupa com sua família. Ele jamais vai deixar de cuidar com amor dos seus filhos. Seu próprio nome, ou reputação, está em jogo!
Pergunta 3. Por que precisamos da proteção de Jeová hoje?
3 Nunca precisamos tanto da proteção de Jeová como hoje. Satanás foi expulso do céu e desceu para a Terra “com grande ira”. (Apocalipse capítulo 12 versículo 12) Ele fez alguns pensar que nos perseguir é uma forma de prestar “um serviço sagrado a Deus”. (João capítulo 16 versículo 2) Outros que não acreditam em Deus nos perseguem porque somos diferentes das pessoas do mundo. Não importam os motivos pelos quais as pessoas nos persigam, não precisamos ter medo. Por quê? Porque a Palavra de Deus diz: “O Senhor é fiel, e ele os fortalecerá e os protegerá do Maligno.” (Segunda Tessalonicenses capítulo 3 versículo 3) Como Jeová nos protege? Vamos ver duas maneiras.
Jeová nos deu uma armadura
Pergunta 4. De acordo com Efésios capítulo 6 versículo 13 a 17, o que Jeová nos deu para nos proteger?
4 Jeová nos deu uma armadura que pode nos proteger dos ataques de Satanás. (Leia Efésios capítulo 6 versículo 13 a 17.) Mas ela só vai nos proteger se usarmos cada uma de suas peças — e se não a tirarmos. O que cada peça da armadura representa? Vamos ver.
[Leitura do texto de] Efésios capítulo 6 versículo 13 a 17: Por essa razão, vistam a armadura completa de Deus, para que possam resistir no dia mau e, depois de terem feito tudo, se manter firmes. Portanto, mantenham-se firmes, usando o cinturão da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão para declarar as boas novas de paz. Além de tudo isso, usem o grande escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as flechas ardentes do Maligno. Aceitem também o capacete da salvação e a espada do espírito, isto é, a palavra de Deus, [Fim da leitura.]

Quadro na página 28 (Veja os parágrafos 5 a 11)
A armadura que Deus nos deu

Cinturão: As verdades encontradas na Palavra de Deus
Couraça: Os padrões justos de Jeová
Calçado: Nossa prontidão em pregar as boas novas
Escudo: A fé que temos em Jeová e nas promessas dele
Capacete: A esperança de vida eterna

Imagem: [Descrição da imagem:] Um soldado romano usando uma armadura completa. Conjunto de imagens: 1. Um escudo. 2. Uma espada. 3. Um capacete. 4. Uma couraça. 5. Um cinturão. 6. Um par de sandálias. [Fim do Quadro]

Pergunta 5. O que é o cinturão da verdade, e por que precisamos usá-lo?
5 O cinturão da verdade representa as verdades encontradas na Palavra de Deus, a Bíblia. Por que precisamos usá-lo? Porque Satanás é “o pai da mentira”. (João capítulo 8 versículo 44) E ele já tem milhares de anos de experiência em mentir e em enganar “toda a terra habitada”. (Apocalipse capítulo 12 versículo 9) Mas as verdades que estão Bíblia nos ajudam a não ser enganados por ele. Como podemos usar esse cinturão? Por aprender a verdade sobre Jeová, por adorar a ele “com espírito e verdade” e por nos comportar de forma honesta em todas as coisas. — João capítulo 4 versículo 24; Efésios capítulo 4 versículo 25; Hebreus capítulo 13 versículo 18.
Pergunta 6. O que é a couraça da justiça, e por que devemos usá-la?
6 A couraça da justiça representa os padrões justos de Jeová. Por que devemos usá-la? No passado, a couraça protegia o coração do soldado para que ele não fosse atingido por uma espada ou uma flecha. Do mesmo modo, a couraça da justiça protege o nosso coração, ou seja, quem realmente somos por dentro. Essa couraça não permite que ele seja afetado pelas influências ruins deste mundo. (Provérbios capítulo 4 versículo 23) Jeová quer que o amemos e que sirvamos a ele de todo o coração. (Mateus capítulo 22 versículos 36, 37) Por isso, Satanás tenta dividir nosso coração para que amemos as coisas do mundo — coisas que Jeová odeia. (Tiago capítulo 4 versículo 4; Primeira João capítulo 2 versículos 15, 16) E quando essa tática não funciona, ele tenta nos intimidar para nos levar a desobedecer aos padrões de Jeová.
Pergunta 7. Como vestimos a couraça da justiça?
7 Nós vestimos a couraça da justiça por aceitar os padrões de Jeová do que é certo e errado e por viver de acordo com eles. (Salmo 97 versículo 10) Alguns acham que os padrões de Jeová tiram sua liberdade. Mas um servo de Jeová que deixa de aplicar os princípios bíblicos na vida é como um soldado que tira a couraça no meio da batalha porque acha que ela está muito pesada. Fazer isso seria tolice! Para quem ama a Jeová, os mandamentos dele “não são pesados”, mas algo que pode salvar a sua vida. — Primeira João capítulo 5 versículo 3.
Pergunta 8. O que significa ter os pés calçados com a prontidão para declarar as boas novas?
8 Paulo também nos incentivou a ter os pés calçados com a prontidão para declarar as boas novas de paz. Em outras palavras, devemos sempre estar prontos para pregar as boas novas do Reino. Quando compartilhamos com outros a mensagem da Bíblia, a nossa própria fé fica mais forte. É muito animador ver como o povo de Jeová no mundo todo procura oportunidades para declarar as boas novas — no trabalho, na escola, em territórios comerciais, ao pregar de casa em casa, ao fazer compras, ao visitar parentes descrentes, ao conversar com conhecidos e até quando não podem sair de casa por um tempo. Se ficássemos com medo e parássemos de pregar, seríamos como um soldado que tira as sandálias durante a batalha. Se fizesse isso, ele poderia facilmente machucar os pés. Como resultado, se tornaria um alvo fácil e não seria capaz de seguir as ordens do seu comandante.
Pergunta 9. Por que precisamos usar o grande escudo da fé?
9 O grande escudo da fé representa a nossa fé em Jeová. Nós confiamos que Jeová vai cumprir todas as suas promessas. Essa fé nos ajuda “a apagar todas as flechas ardentes do Maligno”. Por que precisamos usar o grande escudo? Porque ele nos protege das mentiras de apóstatas e do medo daqueles que criticam as nossas crenças. Sem fé, não teremos forças para resistir quando outros tentarem nos convencer a ignorar os padrões de Jeová. Mas cada vez que nos negamos a fazer algo que Jeová odeia, seja no trabalho ou na escola, estamos usando o nosso escudo. (Primeira Pedro capítulo 3 versículo 15) Cada vez que recusamos uma oferta de emprego que paga melhor porque sabemos que ele vai prejudicar a nossa rotina espiritual, estamos usando o nosso escudo. (Hebreus capítulo 13 versículos 5, 6) E cada vez que continuamos a servir a Jeová apesar de oposição, estamos sendo protegidos pelo nosso escudo da fé. — Primeira Tessalonicenses capítulo 2 versículo 2.
Pergunta 10. O que é o capacete da salvação, e por que devemos usá-lo?
10 O capacete da salvação é a esperança que Jeová nos dá — a esperança de que ele vai nos livrar da morte e recompensar todos aqueles que fazem a sua vontade. (Primeira Tessalonicenses capítulo 5 versículo 8; Primeira Timóteo capítulo 4 versículo 10; Tito capítulo 1 versículos 1, 2) Assim como o capacete protegia a cabeça do soldado, o capacete da salvação protege a nossa mente. Como assim? A esperança que Jeová nos dá nos mantém concentrados em suas promessas e nos ajuda a ter um ponto de vista equilibrado sobre os problemas. Como podemos usar o nosso capacete? Fazemos isso por pensar como Jeová pensa. Por exemplo, não colocamos a nossa esperança em riquezas incertas, mas em Deus. — Salmo 26 versículo 2; Salmo 104 versículo 34; Primeira Timóteo capítulo 6 versículo 17.
Pergunta 11. O que é a espada do espírito, e por que devemos usá-la?
11 A espada do espírito é a Palavra de Deus, a Bíblia. Essa espada tem o poder de expor todo tipo de mentira e de livrar as pessoas de ensinos falsos e hábitos ruins. (Segunda Coríntios capítulo 10 versículos 4, 5; Segunda Timóteo capítulo 3 versículos 16, 17; Hebreus capítulo 4 versículo 12) Aprendemos a usar bem essa espada por meio do estudo pessoal e do treinamento que recebemos da organização de Deus. (Segunda Timóteo capítulo 2 versículo 15) Além de nos dar a armadura espiritual, que outra proteção poderosa Jeová nos dá?
Não precisamos lutar sozinhos
Pergunta 12. Que outra proteção Jeová nos dá, e por quê?
12 Um soldado experiente sabe que não vai conseguir vencer um grande exército sozinho. Ele precisa da ajuda dos outros soldados. Do mesmo modo, não vamos conseguir vencer Satanás e seus seguidores se lutarmos sozinhos. É por isso que Jeová nos dá outra proteção: a ajuda de outros servos dele. Entre esses servos, estão nossos irmãos e irmãs na fé, uma “fraternidade” mundial que está sempre pronta para nos ajudar. — Primeira Pedro capítulo 2 versículo 17.
Pergunta 13. De acordo com Hebreus capítulo 10 versículos 24, 25, como as reuniões podem nos ajudar?
13 Uma maneira de recebermos o apoio de nossos irmãos é por assistirmos às reuniões. (Leia Hebreus capítulo 10 versículos 24, 25.) Todos nós podemos ficar desanimados de vez em quando. Quando isso acontece, as reuniões podem recarregar nossas baterias. Os comentários de coração que nossos irmãos e irmãs dão nos encorajam. Seus discursos e demonstrações nos motivam a continuar servindo a Jeová. E conversar com eles, antes e depois das reuniões, nos anima muito. (Primeira Tessalonicenses capítulo 5 versículo 14) Além disso, nas reuniões, sentimos a alegria de ajudar outros. (Atos capítulo 20 versículo 35; Romanos capítulo 1 versículos 11, 12) As reuniões também nos ajudam de outras maneiras. Elas melhoram nossas habilidades como pregadores e instrutores. Por exemplo, é nelas que aprendemos a usar bem nosso Kit de Ferramentas de Ensino. Então, se prepare bem para as reuniões. Durante as reuniões, preste bastante atenção. Depois das reuniões, coloque em prática o que aprendeu. Por fazer isso, você vai se tornar um “bom soldado de Cristo Jesus”. — Segunda Timóteo capítulo 2 versículo 3.
[Leitura do texto de] Hebreus capítulo 10 versículos 24, 25: E pensemos uns nos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir, como é costume de alguns, mas nos encorajando uns aos outros, e ainda mais ao passo que vocês veem chegar o dia. [Fim da leitura.]
Pergunta 14. Que outros servos Jeová usa para nos ajudar?
14 Outros servos que Jeová usa para nos ajudar são seus muitos milhões de anjos poderosos. Pense no que um só anjo pode fazer. (Isaías capítulo 37 versículo 36) Agora imagine o que um exército de anjos é capaz de realizar! Nenhum humano ou demônio consegue se igualar a esse exército poderoso de Jeová. Alguns já disseram que não importa quantos inimigos estejam contra nós, uma pessoa junto com Jeová é sempre a maioria. (Juízes capítulo 6 versículo 16) E isso é a pura verdade! Então, quando se sentir desanimado por algo que um colega ou um parente descrente fizer ou disser, tenha em mente quem está do seu lado. Lembre-se de que você não está sozinho nessa luta. Você segue as orientações de Jeová e, por isso, tem o apoio dele.
Jeová vai continuar nos protegendo
Pergunta 15. De acordo com Isaías capítulo 54 versículos 15, 17, por que ninguém vai conseguir calar o povo de Deus?
15 Este mundo controlado por Satanás tem muitos motivos para nos odiar. Nós não nos envolvemos com a política nem participamos de guerras. Nós divulgamos o nome de Deus, pregamos que só o seu Reino pode trazer paz para a humanidade e obedecemos aos seus padrões de moral. Nós provamos para as pessoas que o governante deste mundo é o maior mentiroso e assassino de todos. (João capítulo 8 versículo 44) E nós anunciamos que o mundo de Satanás vai ser destruído em breve. Mas Satanás e seus seguidores jamais vão nos calar. Muito pelo contrário, vamos continuar dando louvor a Jeová de todas as maneiras possíveis. Por mais que seja poderoso, Satanás não é capaz de impedir que a mensagem do Reino alcance pessoas no mundo todo. E tudo isso só é possível porque temos a proteção de Jeová. — Leia Isaías capítulo 54 versículos 15, 17.
[Leitura dos textos de] Isaías capítulo 54 versículo 15: Se alguém a atacar, Não será às minhas ordens. Quem a atacar será derrotado por sua causa.”
Isaías capítulo 54 versículo 17: Nenhuma arma fabricada contra você será bem-sucedida, E você condenará toda língua que acusar você num julgamento. Essa é a herança dos servos de Jeová, E a justiça deles procede de mim”, diz Jeová. [Fim da leitura.]
Pergunta 16. Como Jeová vai salvar o seu povo durante a grande tribulação?
16 O que vai acontecer em breve? Durante a grande tribulação, Jeová vai nos salvar de duas maneiras incríveis. Primeiro, ele vai salvar seus servos leais quando motivar os reis da terra a destruir Babilônia, a Grande, o império da religião falsa. (Apocalipse capítulo 17 versículo 16 a 18; capítulo 18 versículos 2, 4) Então, ele vai salvar o seu povo mais uma vez quando destruir o restante do mundo de Satanás no Armagedom. — Apocalipse capítulo 7 versículos 9, 10; capítulo 16 versículos 14, 16.
Pergunta 17. Por que precisamos continuar achegados a Jeová?
17 Se continuarmos achegados a Jeová, Satanás nunca vai poder fazer nada que nos prejudique para sempre. Na verdade, é ele quem vai ser destruído para sempre. (Romanos capítulo 16 versículo 20) Então, vista — e nunca tire — sua armadura completa! Não tente lutar sozinho. Apoie seus irmãos e irmãs. E siga as orientações de Jeová. Se fizer isso, pode ter certeza de que seu amoroso Pai celestial vai fortalecer e proteger você. — Isaías capítulo 41 versículo 10.

Quadro
Qual é a sua resposta?

 O que cada peça da armadura representa? (Veja o quadro “A armadura que Deus nos deu”.) [Nota para o leitor.] Após o parágrafo 4 [Fim da nota para o leitor.]
 Como podemos mostrar que estamos usando cada peça da armadura?
 De que outra maneira Jeová nos protege? [Fim do Quadro]

Cântico 149 Um cântico de vitória
[Fim do arquivo.]

