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Seja feliz ao dar o seu melhor para Jeová
“Examine cada um suas próprias ações.” — Gálatas capítulo 6 versículo 4.

Cântico 37 Amo a Jeová de todo o coração

Quadro
O que vamos ver

Todos nós podemos aprender algo de outras pessoas. Mas é preciso tomar cuidado para não nos compararmos com outros. Este estudo vai nos ajudar a continuar tendo alegria e não cair na armadilha de nos sentir superiores ou inferiores quando vemos o que outras pessoas fazem. [Fim do Quadro]

Pergunta 1. O que pode nos dar verdadeira alegria?
1 Jeová quer que sejamos felizes. Sabemos disso porque a alegria faz parte do fruto do espírito santo. (Gálatas capítulo 5 versículo 22) E visto que há mais felicidade em dar do que em receber, nós sentimos alegria quando damos o nosso melhor no serviço de pregação e ajudamos nossos irmãos. — Atos capítulo 20 versículo 35.
Pergunta 2 a 3. (a) De acordo com Gálatas capítulo 6 versículo 4, que duas coisas podem nos ajudar a continuar tendo alegria no serviço de Jeová? (b) O que vamos ver neste estudo?
2 O apóstolo Paulo disse que existem duas coisas que podem nos ajudar a continuar felizes. (Leia Gálatas capítulo 6 versículo 4.) A primeira coisa é ter o alvo de dar o nosso melhor para Jeová. Se estivermos dando o nosso melhor, vamos ficar felizes. (Mateus capítulo 22 versículos 36 a 38) A segunda é não nos compararmos com os outros. Devemos ser gratos a Jeová pelo que nós podemos fazer, independente da nossa saúde, do nosso nível de instrução ou de alguma habilidade natural. Afinal, tudo que nós temos são presentes de Jeová. Ao mesmo tempo, quando outros têm mais habilidades do que nós na pregação, devemos nos alegrar que eles estão usando o seu dom para louvar a Jeová, e não para chamar atenção para si mesmos. Se pensarmos dessa maneira, não vamos querer competir, mas vamos querer aprender com eles.
3 Neste estudo, vamos ver o que podemos fazer quando nos sentimos desanimados por não conseguir fazer tudo o que gostaríamos para Jeová. Também vamos ver como podemos usar nossos dons no serviço de Jeová, e como o exemplo de outros pode nos ajudar.
[Leitura do texto de] Gálatas capítulo 6 versículo 4: Mas examine cada um suas próprias ações, e então terá motivo para se alegrar apenas com respeito a si mesmo, e não em comparação com outra pessoa. [Fim da leitura.]
Quando nos sentimos limitados
Pergunta 4. O que pode deixar alguns irmãos desanimados? Dê um exemplo.
4 Para alguns de nós, pode ser difícil aceitar que não podemos fazer para Jeová tanto quanto gostaríamos por causa de uma doença ou da idade avançada. Foi isso o que aconteceu com Carol. Por um tempo, ela teve o privilégio de servir onde havia mais necessidade. Nessa época, ela dirigiu 35 estudos e ajudou muitas pessoas a chegar ao batismo. Ela trabalhou bastante para Jeová! Mas então, ela ficou bem doente e acabou não podendo sair muito de casa. Ela diz: “Eu sei que, por causa da minha limitação física, não posso fazer tanto quanto os outros. Por isso, eu sinto que não sou uma cristã tão boa. Essa é uma luta constante que eu tenho; o que eu gostaria de fazer e o que posso fazer. É muito difícil aguentar tudo isso.” Carol quer dar o seu melhor a Jeová, e isso é muito elogiável! Podemos ter certeza que Jeová dá muito valor a tudo o que ela consegue fazer.
Páginas 12 e 13 [Descrição da imagem:] Conjunto de imagens: Um irmão está dando seu melhor para Jeová em diferentes épocas da vida. 1. Quando jovem, ele trabalha na lavanderia de Betel. 2. Depois, ele serve como pioneiro junto com sua esposa. 3. O irmão, junto com sua esposa e duas filhas, participa na pregação. 4. Agora que está idoso, o irmão prega por escrever cartas.
Imagem: Um irmão servia em Betel quando era mais jovem. Ele se casou e serviu como pioneiro junto com sua esposa. Depois, eles tiveram duas filhas, e esse irmão treinou as filhas na pregação. Agora, mesmo idoso, ele continua pregando por cartas, dando o seu melhor para Jeová.
Legenda: Quando damos nosso melhor durante toda a nossa vida, nós agradamos muito a Jeová (Veja os parágrafos 4 a 6.)
Pergunta 5. (a) Se nos sentimos desanimados por causa de nossas limitações, do que precisamos nos lembrar? (b) De acordo com as imagens, como um irmão sempre deu o melhor a Jeová durante sua vida?
5 Se você também se sente desanimado porque não consegue fazer tanto quanto gostaria, pergunte-se: ‘O que Jeová espera que eu faça?’ Jeová quer que você dê o melhor que pode dar. Imagine a seguinte situação: Uma irmã com 80 anos se sente desanimada porque não pode fazer tanto na pregação quanto ela fazia quando tinha 40 anos. E, mesmo dando o seu melhor, ela sente que Jeová não está feliz com ela. Mas será que isso é verdade? Pense bem: se essa irmã deu o seu melhor quando tinha 40 anos e continua dando o seu melhor aos 80, ela nunca deixou de dar o melhor a Jeová. Se começarmos a achar que não estamos fazendo o suficiente para Jeová, precisamos nos lembrar que é ele quem decide se o que fazemos é suficiente ou não. Se dermos o nosso melhor, podemos ter certeza que Jeová vai ficar muito feliz. — Veja também Mateus capítulo 25 versículos 20 a 23.
Pergunta 6. O que podemos aprender do exemplo de Maria?
6 É mais fácil nos sentirmos felizes quando nos concentramos no que podemos fazer, e não naquilo que não podemos fazer. Pense na situação de uma irmã chamada Maria. Ela sofre de uma doença que limita o que ela pode fazer na pregação. De início, ela ficou muito deprimida com a situação e se sentia inútil. Mas aí ela se lembrou de uma irmã da congregação que estava acamada e decidiu ajudá-la. Maria diz: “Eu combinei de pregar com ela por telefone e por cartas. E toda vez que a gente trabalhava junto, eu voltava para casa me sentindo muito feliz de ter conseguido ajudar essa irmã.” Nós também vamos ter mais alegria se nos concentrarmos no que podemos fazer, e não naquilo que não podemos. Mas e se você tem alguma habilidade ou pode fazer mais para servir a Jeová?
Use os dons que você tem!
Pergunta 7. Que conselho o apóstolo Pedro deu para os cristãos?
7 Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro incentivou os irmãos a usarem seus dons e suas habilidades para encorajar os outros. Pedro disse: “Conforme cada um recebeu um dom, use-o ao servir os outros como bom administrador da bondade imerecida de Deus.” (Primeira Pedro capítulo 4 versículo 10) Nós não podemos deixar de usar nossos dons e habilidades por medo de achar que outros possam se sentir desanimados ou ficar com inveja. Nesse caso, não estaríamos dando o nosso melhor para Jeová.
Pergunta 8. De acordo com Primeira Coríntios capítulo 4 versículos 6, 7, por que não devemos nos exibir por uma habilidade que temos?
8 É verdade que precisamos usar bem nossas habilidades para servir a Jeová. Mas não devemos ficar nos exibindo. (Leia Primeira Coríntios capítulo 4 versículos 6, 7.) Por exemplo, talvez você tenha habilidade para abrir estudos bíblicos. E com certeza você deve usar essa habilidade! Mas uma coisa é abrir estudos, e outra é ficar se gabando disso. Imagine que você conseguiu abrir um estudo na pregação. Você fica animado para contar o que aconteceu para os irmãos do seu grupo. Mas aí, quando você se encontra com eles, uma irmã está toda feliz contando que conseguiu deixar uma revista com um morador. Ela deixou uma revista, e você abriu um estudo. O que você faria? Você sabe que os irmãos vão ficar encorajados com sua experiência. Mas talvez seja melhor contar isso outro dia, porque senão você pode acabar estragando a alegria da irmã que tinha deixado uma revista. Fazer isso seria uma bondade da sua parte. Mas você não deveria deixar de oferecer estudos bíblicos por causa disso. Afinal, você tem uma habilidade, então não deixe de usá-la!
[Leitura do texto de] Primeira Coríntios capítulo 4 versículos 6, 7: Irmãos, eu apliquei essas coisas a mim mesmo e a Apolo para o bem de vocês, a fim de que, por meio do nosso exemplo, aprendam a regra: “Não vão além das coisas que estão escritas”, a fim de que não fiquem cheios de orgulho, tomando o partido de um contra o outro. Pois quem torna você diferente dos outros? Realmente, o que você tem que não tenha recebido? Se você, de fato, recebeu tudo que tem, por que se gaba como se não o tivesse recebido? [Fim da leitura.]
Pergunta 9. Como devemos usar nossas habilidades?
9 Precisamos nos lembrar que nossas habilidades são um presente de Deus. Por isso, devemos usá-las para encorajar os irmãos, e não para nos exibir. (Filipenses capítulo 2 versículo 3) Quando usamos nossa energia e nossas habilidades para servir a Jeová, vamos ter motivo para nos alegrar — não porque estamos tentando ser melhores do que outros, mas porque estamos usando o nosso dom para louvar a Jeová.
Pergunta 10. Por que não é bom nos comparar com outros?
10 Se não tomarmos cuidado, podemos acabar caindo na armadilha de comparar nossos pontos fortes com os pontos fracos de outra pessoa. Por exemplo, um irmão faz excelentes discursos públicos. Esse é o ponto forte dele. Mas talvez no coração, esse irmão julgue outro irmão que tem dificuldade para fazer discursos. Apesar de não ser um bom orador, aquele irmão é muito hospitaleiro, ensina bem seus filhos e é zeloso na pregação. Nós somos gratos de que os irmãos usam as habilidades que têm para servir a Jeová e ajudar outros!
Aprenda com o exemplo de outros
Pergunta 11. Por que devemos imitar o exemplo de Jesus?
11 É claro que não devemos nos comparar com outros. Mas podemos aprender muito com o exemplo de nossos irmãos. E o maior exemplo que podemos imitar é o de Jesus. Nós não podemos nos comparar com Jesus, já que ele era perfeito. Mas podemos aprender muito com as belas qualidades que ele tinha e o modo como viveu. (Primeira Pedro capítulo 2 versículo 21) Quando nos esforçamos para imitar o exemplo de Jesus o máximo possível, nos tornamos cristãos melhores e aumentamos nossa habilidade no ministério.
Pergunta 12 a 13. O que podemos aprender com o exemplo do rei Davi?
12 Na Bíblia, encontramos vários exemplos de homens e mulheres fiéis que podemos imitar. (Hebreus capítulo 6 versículo 12) Pense no rei Davi. Jeová disse sobre Davi: “[Ele é] um homem que agrada ao meu coração”, ou como outra tradução da Bíblia diz: “O tipo de pessoa que eu quero.” (Atos capítulo 13 versículo 22) Mas Davi não era perfeito. Ele cometeu pecados graves. Ainda assim, Davi é um bom exemplo para nós porque, quando foi corrigido, não ficou tentando arrumar desculpas. Ele aceitou a correção e se arrependeu de verdade pelo que tinha feito. Por isso Jeová o perdoou. — Salmo 51 versículos 3,4,10 a 12.
13 Ao estudar sobre o exemplo de Davi, pense nas seguintes perguntas: ‘Como eu reajo quando me dão um conselho? Será que eu reconheço os meus erros? Ou fico tentando arrumar desculpas e colocar a culpa em outros? Eu me esforço para não repetir os mesmos erros?’ Você pode pensar em perguntas parecidas quando estudar o exemplo de outros servos fiéis. Será que eles passaram por problemas iguais aos seus? Que qualidades eles demonstraram? Em cada caso, pergunte-se: ‘Como eu posso imitar esse servo fiel de Jeová?’
Pergunta 14. O que podemos aprender com os irmãos da congregação?
14 Nós também podemos aprender muito com o exemplo de nossos irmãos da congregação, tanto os mais novos quanto os mais velhos. Por exemplo, pense em algum irmão que está passando por uma provação. Talvez ele sofra pressão na escola ou na família, ou tenha algum problema de saúde. Que qualidades esse irmão está mostrando que você gostaria de imitar? Sem dúvida, o exemplo de nossos irmãos e irmãs pode nos ajudar muito, e podemos usar o que aprendemos com eles para enfrentar nossos próprios desafios. Com certeza ficamos muito felizes de ter esses irmãos como exemplos de fé a imitar! — Hebreus capítulo 13 versículo 7; Tiago capítulo 1 versículos 2,3.
Sirva a Jeová com alegria
Pergunta 15. Que conselho de Paulo pode nos ajudar a servir a Jeová com mais alegria?
15 Cada um de nós precisa dar o seu melhor para contribuir para a paz e a união da congregação. Nós podemos pensar no exemplo dos primeiros cristãos. Todos eles tinham dons e designações diferentes. (Primeira Coríntios capítulo 12 versículos 4,7 a 11) Mas eles não ficavam competindo entre si, causando divisões. Paulo incentivou cada um deles a fazer o necessário “para edificar o corpo do Cristo”. Ele escreveu o seguinte aos efésios: “Quando cada membro funciona bem, isso contribui para o desenvolvimento do corpo, à medida que edifica a si mesmo em amor.” (Efésios capítulo 4 versículos 1 a 3,11,12,16) Os cristãos que seguiram o conselho de Paulo edificaram a congregação, ou seja, contribuíram para a paz e a união dela. E é isso que vemos hoje em dia em nossas congregações.
Pergunta 16. O que devemos estar decididos a fazer? (Hebreus capítulo 6 versículo 10)
16 Não se compare com outros. Em vez disso, se esforce para imitar o exemplo de Jesus e de outros servos fiéis de Jeová, tanto do passado quanto de hoje em dia. Faça o seu melhor e tenha certeza que Jeová “não é injusto para se esquecer da sua obra”. (Leia Hebreus capítulo 6 versículo 10.) Sirva a Jeová com alegria, sabendo que ele fica muito feliz quando vê você dando o seu melhor.
[Leitura do texto de] Hebreus capítulo 6 versículo 10: Pois Deus não é injusto para se esquecer da sua obra e do amor que vocês mostraram ao nome dele, por servirem os santos e continuarem a servi-los. [Fim da leitura.]

Quadro
Qual é a sua resposta?

 Por que não devemos nos comparar com outros?
 Como podemos servir a Jeová com alegria apesar de nossas limitações?
 Como o exemplo de outras pessoas pode nos ajudar? [Fim do Quadro]

Cântico 65 Confiantes, nós vamos continuar!


