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“Deixai vir a mim as criancinhas
e não tenteis impedi-las.”

— Lucas 18:16.



SER pai ou mãe significa participar de uma sé-
rie de eventos que, até hoje, nenhum humano
conseguiu explicar satisfatoriamente. Ambos
contribuem para a formação de um novo ser
humano, que se desenvolve dentro da mãe.

´
E

algo tão maravilhoso que muitos se referem a
isso como “o milagre do nascimento”.

Naturalmente, a responsabilidade
dos pais não acaba quando o filho nasce.
Muito pelo contrário.

´
E verdade que, de

inı́cio, o bebê é quase totalmente de-
pendente dos pais, que cuidam das suas
necessidades fı́sicas. Mas à medida que
cresce, a criança precisa de mais do que
isso. Precisa de ajuda para se desenvolver

em sentido mental, emocional, moral e espiritual.

Para se desenvolverem de forma saudável, os filhos precisam especial-
mente do amor dos pais. Embora seja importante os pais dizerem aos fi-
lhos que os amam, é ainda mais necessário demonstrar isso na prática. Os
filhos precisam do bom exemplo dos pais. Precisam de orientação moral,
de princı́pios em que se basear. E precisam disso desde muito pequenos.
Quando os pais esperam até os filhos ficarem mais velhos para dar esse
tipo de ajuda, o resultado pode ser desastroso.

Os melhores princı́pios que existem se encontram na Bı́blia. Há mui-
tas vantagens em usar a Bı́blia para dar instrução. Uma delas é que os fi-
lhos percebem que a orientação não vem de algum humano, mas do nosso
Criador, do nosso Pai celestial. Isso faz com que o conselho tenha muito
mais peso.

A Bı́blia incentiva os pais a se esforçarem ao máximo a fim de fixar
princı́pios corretos na mente dos filhos. Mas à medida que os filhos cres-
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cem, muitos pais acham difı́cil falar com eles sobre os assuntos realmen-
te importantes. O objetivo deste livro, Aprenda do Grande Instrutor, é
ajudar os pais nessa tarefa. Nele, você encontrará matéria para ler com
seus filhos, que edifica a espiritualidade deles. Mas não é só isso: o livro
deve estimular o diálogo entre as crianças e aqueles que o leem para elas.

Notará que o livro incentiva a criança a participar. Em cada capı́tulo,
há muitas perguntas bem colocadas que são indicadas por um travessão
(—). Toda vez que encontrar um travessão, pare a leitura e incentive a
criança a se expressar. As crianças gostam de participar. Sem isso, elas
perdem o interesse rapidamente.

O mais importante, porém, é que essas perguntas o ajudarão a discer-
nir o que se passa na cabeça da criança.

´
E possı́vel que nem sempre ela

responda da forma correta. Mas a matéria depois de cada pergunta foi pre-
parada para ajudá-la a ajustar sua maneira de pensar.

Uma caracterı́stica especial deste livro é o uso de mais de 230 gravuras.
A maioria delas é acompanhada de legendas que estimulam a criança a se
expressar levando em conta a própria gravura ou o texto lido. Por isso, use
as gravuras para fazer uma recapitulação. Elas podem ser um excelente re-
curso didático que ajudará a fixar na mente da criança as lições ensinadas.

Quando a criança já souber ler, incentive-a a ler o livro para você e para
si mesma. Quanto mais ela o ler, mais os bons conselhos ficarão gravados
na mente e no coração dela. Mas a fim de fortalecer os vı́nculos afetivos
e o respeito entre você e seu filho, não deixe de ler o livro com ele e faça
isso regularmente.

Atualmente, as crianças são expostas a sexo ilı́cito, espiritismo e outras
práticas degradantes de um modo que pareceria inimaginável há poucos
anos.

´
E preciso defendê-las contra esses ataques. Este livro faz isso de

modo respeitoso, mas direto. As crianças, em especial, precisam de orien-
tação para recorrer à Fonte de toda a sabedoria: nosso Pai celestial, Jeová
Deus. Jesus, o Grande Instrutor, sempre dava esse tipo de orientação. Es-
peramos sinceramente que este livro ajude você e sua famı́lia a levar a vida
de um modo que agrade a Jeová. Isso lhes trará bênçãos eternas!
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45 O que é o Reino de Deus? Como mostramos que o apoiamos � � � � � 232
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H
´

A MAIS de 2 mil anos, nasceu um menino muito especial.

Quando cresceu, tornou-se o homem mais importante de

todos os tempos. Naqueles dias, ninguém viajava de avião

nem de carro. Não existia televisão, computador nem internet.

Aquele menino foi chamado de Jesus. Ele se tornou o homem

mais inteligente que já viveu na Terra. Jesus também foi o melhor

instrutor. Sabia explicar coisas difı́ceis de um jeito que ficava fácil

de entender.

Jesus ensinava as pessoas em qualquer lugar: na praia, em barcos,

nas casas e quando viajava. Jesus não tinha carro, nem andava de

ônibus ou trem. Ele viajava a pé, de um lugar para outro, ensinan-

do as pessoas.

As outras pessoas podem nos ensinar muitas coisas. Mas as coi-

sas mais importantes podemos aprender com o Grande Instrutor,

Jesus. O que ele ensinou está na Bı́blia. Quando ouvimos o que está

escrito na Bı́blia, é como se Jesus estivesse falando com a gente.

Por que Jesus era um Grande Instrutor? Um dos motivos é que

ele mesmo já havia sido ensinado por alguém. E ele sabia que é im-

portante escutar. Mas quem foi que Jesus escutou? Quem o ensi-

nou? — O Pai dele. O Pai de Jesus é Deus.

Antes de vir à Terra como homem, Jesus vivia no céu com Deus.

Assim, Jesus era diferente das outras pessoas porque ninguém além

xy C A P
´
I T U L O 1 vw

POR QUE JESUS FOI
UM GRANDE INSTRUTOR
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dele viveu no céu antes de nascer na Terra. No céu, Jesus tinha sido
um Filho obediente, que escutava o Pai. Por isso, ele pôde ensinar
às pessoas o que tinha aprendido de Deus. Se você escutar seu pai
e sua mãe, vai estar imitando a Jesus.

Outro motivo por que Jesus era um Grande Instrutor é que ele
amava as pessoas. Queria ajudá-las a aprender sobre Deus. Jesus
amava os adultos e também as crianças. E elas gostavam de estar
com Jesus porque ele conversava com elas e as escutava.

Um dia,
alguns pais
levaram os filhos
até Jesus. Mas os amigos
do Grande Instrutor acha-
ram que ele estava ocupado
demais para falar com as crianças.
Assim, disseram para os pais irem embo-
ra e levarem seus filhos. Mas o que Jesus achou disso? — Ele
falou: ‘Deixem que as crianças venham até mim; não tentem impe-
di-las.’ Isso mesmo, Jesus queria que as crianças fossem até ele.
Assim, apesar de ser um homem muito importante e inteligente,
Jesus tirava tempo para ensinar as crianças. — Marcos 10:13, 14.

Por que as crianças
gostavam de estar

com Jesus?

POR QUE JESUS FOI UM GRANDE INSTRUTOR
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Sabe por que Jesus ensinava e escutava as crianças? Um motivo
é que Jesus sabia que as crianças seriam mais felizes se ele ensinas-
se a elas coisas sobre Deus, seu Pai celestial. Como é que você pode
ajudar outras pessoas a serem felizes? — Falando a elas das coisas
que aprende sobre Deus.

Certa vez, Jesus usou uma criança para ensinar uma lição impor-
tante aos seus amigos. Ele pegou a criança e colocou-a de pé no
meio dos Seus discı́pulos, ou seguidores. Daı́, Jesus disse que aque-
les homens adultos deviam mudar o modo de agir; deviam ser
como uma criança.

O que Jesus quis dizer com isso? Sabe como um adulto, ou até
um jovem, pode ser como uma criança pequena? — Bem, em geral
uma criança menor sabe menos do que uma pessoa mais velha e
sempre quer aprender. Assim, Jesus estava dizendo que seus discı́-
pulos precisavam ser humildes, como as crianças. Podemos apren-
der muita coisa com outras pessoas. Precisamos entender também
que os ensinos de Jesus são mais importantes do que nossas pró-

prias ideias. — Mateus 18:1-5.

Outro motivo de Jesus ser um Grande Instrutor é
que ele sabia explicar as coisas de um jeito inte-

ressante, simples e claro. Ele falava de pássa-
ros e flores e de outras coisas comuns para
ajudar as pessoas a entender certas coisas

sobre Deus.

Um dia, quando Jesus estava numa
montanha, muitas pessoas vieram

Que lição os jovens ou
os adultos podem aprender
de uma criança pequena?

12
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vê-lo. Ele se sentou e deu um discurso, ou sermão, como pode ver
na figura. Esse discurso é chamado de Sermão do Monte. Ele disse:
‘Olhem as aves no céu. Elas não plantam, nem guardam comida.
Mas Deus, do céu, as alimenta. Vocês são mais valiosos do que elas,
não são?’

Jesus também disse: ‘Aprendam uma lição dos lı́rios do campo.
Eles crescem sem trabalhar. E vejam como são bonitos! Nem o rico
Rei Salomão se vestia melhor do que os lı́rios do campo. Assim, se
Deus cuida das flores, será que ele não vai cuidar de vocês tam-
bém?’ — Mateus 6:25-33.

Entendeu a lição que Jesus ensinou? — Ele não queria que a
gente se preocupasse demais em conseguir comida ou roupas. Deus
sabe que precisamos dessas coisas. Jesus não estava dizendo que não
precisamos trabalhar para poder comprar comida e roupa. Mas ele

Quando falava de aves e flores,
que lição Jesus queria ensinar?
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disse que devemos colocar Deus em primeiro lugar. Se fizermos
isso, Deus vai cuidar de nós. Teremos o que vestir e o que comer.
Acredita nisso? —

Quando Jesus terminou de falar, o que as pessoas acharam do
que ele tinha dito? — A Bı́blia diz que ficaram impressionadas com
seu modo de ensinar. Era muito interessante escutá-lo. As coisas
que ele dizia ajudavam as pessoas a fazer o que era certo. — Mateus
7:28.

‘Este é meu Filho.
Escutem o que
ele diz’

APRENDA D O GRANDE INSTRUTOR



Então, é muito importante aprender de Jesus. Como será que
podemos fazer isso? — Bem, as coisas que ele disse estão escritas
num livro. Sabe me dizer o nome desse livro? —

´
E a Bı́blia Sagra-

da. Isso quer dizer que podemos escutar a Jesus se prestarmos aten-
ção às coisas que lemos na Bı́blia. Nela, há uma história muito
interessante sobre uma vez em que o próprio Deus nos mandou es-
cutar a Jesus. Vamos ver como foi isso.

Certo dia, Jesus e três amigos dele subiram até o alto de uma
montanha. Os nomes deles eram Tiago, João e Pedro. Mais adian-
te neste livro vamos aprender muitas coisas sobre esses homens,
porque os três eram muito amigos de Jesus. Mas naquela ocasião es-
pecial, o rosto de Jesus começou a brilhar muito. E suas roupas fi-
caram brilhantes como a luz, como pode ver na figura.

Depois, Jesus e seus amigos ouviram uma voz do céu. A voz di-
zia: ‘Este é meu Filho, o amado, e eu o aprovei; escutem o que ele
diz.’ (Mateus 17:1-5) Sabe de quem era essa voz? — Era a voz de
Deus! Isso mesmo, foi Deus que disse que eles deviam escutar o Fi-
lho dele.

E nós hoje? Será que vamos obedecer a Deus e escutar seu Filho,
o Grande Instrutor? — Todos nós precisamos fazer isso. Lembra
como podemos agir assim? —

Isso mesmo, podemos escutar o Filho de Deus se lermos as his-
tórias da Bı́blia que falam da vida dele. O Grande Instrutor tem
muitas coisas maravilhosas para nos ensinar. Tenho certeza de que
vai gostar de aprender essas coisas que estão escritas na Bı́blia. E se
contar aos seus amigos as coisas boas que aprende, você também vai
ser muito feliz.

Se quiser saber outros motivos por que é bom escutar a Jesus, abra a Bı́blia

e leia Jo
˜

ao 3:16; 8:28-30 e Atos 4:12.

POR QUE JESUS FOI UM GRANDE INSTRUTOR
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D
IGA para mim: qual é o seu livro preferido? — Algumas
crianças gostam de livros sobre bichos. Outras, de livros
com muitas figuras e fotos. Esses livros são bem divertidos.

Mas os melhores livros do mundo são os que nos falam a verda-
de sobre Deus. Um deles é o mais importante de todos. Sabe me di-
zer o nome desse livro? —

´
E a Bı́blia.

Por que a Bı́blia é tão importante? — Porque é o livro que Deus
nos deu. Ela nos fala sobre Deus e sobre as coisas boas que ele fará
por nós. E mostra o que precisamos fazer para agradar a ele.

´
E como

uma carta de Deus.
´

E claro que Deus poderia ter escrito a Bı́blia inteira no céu e
depois tê-la entregado ao homem. Mas não fez isso. As ideias que
encontramos na Bı́blia vêm de Deus, mas na maior parte ela foi es-
crita pelos servos dele na Terra.

Como será que Deus fez isso? — Para entender, pense no seguin-
te: quando ouvimos a voz de alguém no rádio, a pessoa que está
falando talvez esteja bem longe. Quando assistimos à televisão, po-
demos até ver pessoas em outros paı́ses e ouvir o que elas dizem.

O homem é capaz até de ir à Lua em naves espaciais e enviar
mensagens de volta à Terra. Sabia disso? — Se os humanos conse-
guem fazer isso, será que Deus não pode enviar mensagens do céu
para a Terra? —

´
E claro que pode! E ele fez isso muito tempo antes

de o homem ter inventado o rádio ou a televisão.

xy C A P
´
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UMA CARTA DE
UM DEUS AMOROSO
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Moisés foi um homem que ouviu a voz de Deus. Ele não viu a
Deus, mas escutou sua voz. Milhões de pessoas estavam presentes
quando isso aconteceu. Naquele dia, Deus fez uma montanha intei-
ra tremer. Houve trovões e relâmpagos. O povo sabia que Deus ti-
nha falado, mas ficaram com muito medo. Por isso, disseram a
Moisés: “Não fale Deus conosco, para que não morramos.” Mais
tarde, Moisés escreveu as coisas que Deus disse. O que ele escreveu
está na Bı́blia. —

ˆ
Exodo 20:18-21.

Moisés escreveu os primeiros cinco livros da Bı́blia. Mas não foi
o único a escrevê-la. Deus usou uns 40 homens para escrever a

Como sabemos que Deus pode falar com a gente mesmo ele
estando longe?

UMA CARTA DE UM DEUS AMOROSO



Bı́blia. Eles viveram há muito, muito tempo e levou muitos anos para
a Bı́blia ser terminada. Na verdade, levou mais ou menos 1.600 anos!
O mais impressionante é que a maioria desses homens nunca se co-
nheceu, mas tudo o que escreveram está totalmente de acordo.

Alguns homens que Deus usou para escrever a Bı́blia ficaram
bem conhecidos. Moisés era pastor, mas depois se tornou lı́der da
nação de Israel. Salomão foi o rei mais rico e mais inteligente do
mundo inteiro. Outros escritores não são tão conhecidos. Amós,
por exemplo, cuidava de árvores que produziam figos.

Um escritor da Bı́blia era médico. Sabe o nome dele? — Era Lu-
cas. Outro, cobrava impostos. O nome dele era Mateus. E ainda ou-
tro tinha sido um advogado que conhecia muito bem a lei religiosa
dos judeus. Ele escreveu mais livros bı́blicos do que qualquer ou-
tro. Sabe como se chamava? — Paulo. Outros discı́pulos de Jesus
que também escreveram livros da Bı́blia foram Pedro e João, que ti-
nham sido pescadores.

Muitos escritores da Bı́blia escreveram sobre coisas que Deus ia
fazer no futuro. Como é que eles sabiam dessas coisas antes de elas
acontecerem? — Deus deu essas informações para eles e lhes disse
o que ia acontecer.

Quando Jesus, o Grande Instrutor, estava na Terra, boa parte da
Bı́blia já tinha sido escrita. Mas lembre-se que o Grande Instrutor
havia vivido no céu. Ele sabia o que Deus tinha feito. Será que ele
acreditava que a Bı́blia era um livro de Deus? — Acreditava, sim.

Quando falava para as pessoas sobre as obras de Deus, Jesus lia
partes da Bı́blia.

`
As vezes, ele dizia de cor o que estava escrito nela.

Jesus também nos ensinou mais coisas sobre Deus. Ele disse: “As
próprias coisas que ouvi dele, eu falo no mundo.” ( João 8:26) Jesus
ouviu muitas coisas de Deus porque viveu com Deus. E onde pode-
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mos ler as coisas que Jesus disse? — Na Bı́blia.
Tudo que se encontra nela foi escrito para nós ler-
mos.

´
E claro que, quando Deus usou homens para

escrever, eles escreveram na lı́ngua que co-
nheciam. Por isso, mais da metade
da Bı́blia foi escrita em hebrai-
co; uma pequena parte, em
aramaico e boa parte dela,
em grego. Mas a maioria
das pessoas hoje não sabe
ler nessas lı́nguas. Assim,
a Bı́blia foi traduzida para
outros idiomas. Hoje em
dia, dá para ler partes da Bı́-
blia em mais de 2.260 lı́nguas.
Imagine só! A Bı́blia é a carta de
Deus para todas as pessoas. Mas não
importa quantas vezes tenha sido copia-
da, sua mensagem vem de Deus.

O que a Bı́blia diz é importante
para nós. Ela foi escrita
há muito tempo. Mas
fala de coisas que

Como se chamam
esses escritores
da Bı́blia?
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estão acontecendo hoje. E nos diz o que Deus vai fazer no futuro
próximo. Ela nos conta coisas emocionantes e nos dá uma esperan-
ça maravilhosa!

A Bı́blia também nos diz como Deus quer que a gente viva. Fala
o que é certo e o que é errado. Você precisa saber disso, e eu

também. Ela nos fala de pessoas que fizeram coisas ruins e
o que aconteceu com elas, para não nos metermos em

problemas parecidos. Também nos conta so-
bre pessoas que fizeram coisas boas e os

bons resultados disso. Tudo isso foi escri-
to para nos ajudar.

Mas para que a Bı́blia nos
ajude mesmo, precisamos sa-
ber a resposta a uma per-
gunta. A pergunta é: Quem

preparou a Bı́blia para nós? O
que você acha? — Isso mesmo, a Bı́-

blia inteira foi preparada por Deus.
Então, como podemos mostrar que
somos mesmo inteligentes? — Escu-

tando o que Deus diz e fazendo o que ele manda.

Por isso, precisamos tirar tempo para ler a Bı́blia. Quando rece-
bemos uma carta de alguém que amamos muito, nós a lemos várias
vezes. Ela é muito importante para nós. Devemos nos sentir do
mesmo jeito em relação à Bı́blia, porque ela é uma carta Daquele
que nos ama mais do que qualquer outra pessoa.

´
E uma carta de

um Deus amoroso.

Tire uns minutos para ler estes textos que nos mostram que a Bı́blia é

mesmo a Palavra de Deus, escrita para o nosso benefı́cio: Romanos 15:4;

2 Timóteo 3:16, 17 e 2 Pedro 1:20, 21.

Que coisas você pode
aprender ao ler a Bı́blia?
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Q
UER que eu lhe conte algo bem interessante? — Então,
olhe para a sua mão. Dobre os dedos. Agora,
pegue algo. As mãos podem fa-

zer um monte de coisas, e muito bem-fei-
tas. Sabe quem fez as mãos? —

Isso, foi o mesmo que fez a boca, o na-
riz e os olhos. Foi Deus, o Pai do Grande
Instrutor. Que bom que Deus nos deu os
olhos, não acha? — Com eles, podemos
ver muitas coisas. Podemos ver as flo-
res, a grama verde e o céu azul. Podemos
até ver passarinhos famintos como estes
da figura.

´
E maravilhoso poder ver coisas

como essas, não acha? —

Mas quem fez essas coisas? Será que foi
algum homem? Não. Os homens podem fa-
zer uma casa. Mas ninguém consegue fazer
grama. O homem não consegue fazer um passarinho, uma flor
nem outros seres vivos. Sabia disso? —

Foi Deus quem fez todas essas coisas. Ele fez o céu e a Terra.
Também fez as pessoas. Ele criou o primeiro homem e a primei-
ra mulher. Jesus, o Grande Instrutor, ensinou isso. — Mateus
19:4-6.

xy C A P
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AQUELE QUE FEZ
TODAS AS COISAS

Quem fez todos
os seres vivos?
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Como Jesus sabia que Deus fez o homem e a mulher? Será que
ele viu Deus fazê-los? — Sim, viu. Jesus foi a primeira pessoa fei-
ta por Deus. Jesus era um anjo e vivia no céu com seu Pai. Ele es-
tava com Deus quando Deus fez o homem e a mulher.

A Bı́blia diz que Deus falou: “Façamos o homem.” (Gênesis
1:26) Sabe com quem Deus estava falando? — Com seu Filho,
que mais tarde veio à Terra, onde ficou conhecido como Jesus.

Que interessante, não acha? Imagine só! Quando escutamos a
Jesus, somos na verdade ensinados por alguém que estava com
Deus quando este criou a Terra e todas as outras coisas. Jesus
aprendeu muitas coisas enquanto trabalhava com seu Pai no céu.
Não admira que Jesus seja o Grande Instrutor!

Acha que, antes de criar seu Filho, Deus estava triste por não
ter companhia? — Não, não estava. Mas se ele não estava triste,

Alguém fez a casa. Então, quem fez as
flores, as árvores e os animais?
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por que decidiu fazer outros seres vivos? — Porque ele é um Deus
de amor. Ele queria que outros seres vivessem e gostassem da vida.
Devemos ser muito gratos a Deus por nos ter dado a vida.

Tudo o que Deus fez demonstra seu amor. Ele fez o Sol, que
nos dá luz e nos aquece. Se o Sol não existisse, tudo seria frio e
não haveria vida na Terra. Não fica contente por Deus ter feito o
Sol? —

Deus também fez a chuva.
`

As vezes, ficamos tristes quando
chove porque não dá para sair para brincar. Mas a chuva ajuda as
flores a crescer. Então, quando virmos flores bonitas, vamos agra-
decer a quem? — A Deus. E a quem devemos agradecer quando
comemos frutas e verduras gostosas? — Devemos agradecer a
Deus porque o Sol e a chuva que ele criou fazem essas plantas
crescerem.

Digamos que alguém lhe pergunte: “Foi Deus quem fez o ho-
mem e os animais?” Como você responderia? — O correto é dizer
algo como: “Sim, foi Deus quem fez o homem e os animais.” Mas
e se a pessoa não acreditar que Deus realmente fez os humanos? E
se ela disser que o homem veio de animais? Bem, a Bı́blia não en-
sina isso. Ela diz que Deus criou todos os seres vivos. — Gênesis
1:26-31.

Mas alguém talvez lhe diga que não acredita em Deus. O que
você dirá então? — Você pode mostrar uma casa e perguntar:
“Quem fez aquela casa?” Todo mundo sabe que ela precisou ser
construı́da por alguém. Sem dúvida, a casa não se
fez sozinha! — Hebreus 3:4.

Daı́, leve a pessoa até um jardim e
mostre a ela uma flor. Pergunte: “Quem

AQUELE QUE FEZ TODAS AS COISAS
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fez a flor?” Não foi nenhum homem. E assim como a casa não se
fez sozinha, a flor também não se fez sozinha. Alguém deve tê-la
criado. Esse alguém foi Deus.

Peça que a pessoa pare e escute o canto dos pássaros. Pergunte:
“Quem fez os pássaros e os ensinou a cantar?” Foi Deus. Deus
criou o céu, a Terra e todos os seres vivos.

´
E ele quem dá a vida.

Mas alguns dizem que só acreditam naquilo que veem. Talvez
digam: “Não acredito naquilo que não consigo ver.”

´
E isso o que

algumas pessoas dizem: que não acreditam em Deus porque não
podem vê-lo.

´
E verdade que não podemos ver a Deus. A Bı́blia diz: ‘Nenhum

homem pode ver a Deus.’ Nenhum homem, mulher ou criança na
Terra é capaz de ver a Deus. Assim, ninguém deveria tentar fazer
uma pintura ou imagem dele. Ele mesmo disse que não devemos
fazer imagens dele. Por isso, Deus não ficaria contente se a gente
tivesse coisas assim em casa. —

ˆ
Exodo 20:4, 5; 33:20; João 1:18.

Mas se não dá para ver a Deus, como sabemos que ele existe?
Pense no seguinte: Você consegue ver o vento? — Ninguém con-
segue. Mas dá para ver as coisas que o vento faz. Podemos ver as
folhas se mexendo quando o vento sopra entre os galhos das árvo-
res. Por isso, acreditamos que o vento existe.

Também podemos ver as coisas que Deus fez. Quando olhamos
uma flor ou um pássaro, estamos vendo algo que Deus fez. Por
isso, podemos acreditar que Deus existe mesmo.

Alguém talvez lhe pergunte: “Quem fez o Sol e a Terra?” A Bı́-
blia diz: “Deus criou os céus e a terra.” (Gênesis 1:1) Sim, foi Deus
quem fez todas essas coisas maravilhosas! O que acha disso? —
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Não é bom estar vivo? Podemos ouvir o lindo canto dos pássa-

ros. Podemos ver as flores e outras coisas que Deus criou. E pode-

mos comer os alimentos que Deus providenciou para nós.

Devemos ser gratos a Deus por todas essas coisas. E devemos ser

ainda mais gratos a ele por nos dar a vida. Se realmente formos

gratos a Deus, vamos fazer uma coisa. O quê? — Prestar atenção

ao que Deus diz e fazer o que ele nos manda na Bı́blia. Desse

modo, vamos mostrar que amamos Aquele que fez todas as coisas.

Devemos ser gratos a Deus por causa de tudo aquilo que ele fez. Como?

Leia o que est
´

a escrito em Salmo 139:14; Jo
˜

ao 4:23, 24; 1 Jo
˜

ao 5:21 e Reve-

laç
˜

ao (Apocalipse) 4:11.

Como sabemos que
o vento existe?
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E
M GERAL, qual é a primeira coisa que você pergunta a al-
guém quando o conhece? — Isso mesmo, você pergunta o
nome da pessoa. Todo mundo tem nome. Deus deu nome

ao primeiro homem na Terra. Chamou-o de Adão. A esposa de
Adão foi chamada de Eva.

Mas não são só as pessoas que têm nome. Pense em outras coi-
sas que também têm. Quando ganha uma boneca ou um bichinho
de estimação, você lhe dá um nome, não dá? — Faz isso porque é
muito importante ter um nome.

Olhe para o céu à noite e veja quantas estrelas existem. Será
que elas têm nome? — Sim, Deus deu nome a cada estrela do céu.
A Bı́blia nos diz: “Ele está contando o número das estrelas; a to-
das elas chama pelos seus nomes.” — Salmo 147:4.

Quem você acha que é a pessoa mais importante do Univer-
so? — Isso mesmo, é Deus. Será que ele tem nome? — Jesus dis-
se que sim. Certa vez, em oração a Deus, Jesus disse: ‘Tornei
conhecido o teu nome aos meus seguidores.’ ( João 17:26) Sabe
qual é o nome de Deus? — O próprio Deus nos diz qual é. Ele diz:
“Eu sou Jeová. Este é meu nome.” Assim, o nome de Deus é
JEOV

´
A. — Isaı́as 42:8.

Não fica contente quando outros se lembram do seu
nome? — Jeová também quer que as pessoas se lembrem do nome
Dele. Por isso, devemos usar o nome Jeová quando falamos sobre
Deus. O Grande Instrutor usava o nome de Deus, Jeová, quando
falava com as pessoas. Certa vez, Jesus disse: “Tens de amar a

xy C A P
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Jeová, teu Deus, de todo o teu coração.”
— Marcos 12:30.

Jesus sabia que “Jeová” é um nome muito
importante. Por isso, ensinou seus seguidores a
usar o nome de Deus. Ele até os ensinou a falar do
nome de Deus nas suas orações. Jesus sabia que a
vontade de Deus é que todas as pessoas conheçam
Seu nome, Jeová.

Há muito tempo, Deus mostrou a importância
do seu nome a Moisés, um homem israelita. Os
israelitas eram filhos, ou descendentes, de Israel
e moravam num paı́s chamado Egito. Os habi-
tantes daquele paı́s eram chamados de egı́p-
cios. Eles fizeram os israelitas de escravos e
os tratavam muito mal. Quando Moisés
cresceu, tentou ajudar um homem do
seu povo. Faraó, o rei do Egito, fi-
cou muito bravo com isso e
tentou matar Moisés! Por isso,
Moisés fugiu do Egito.

Sabia que todas as
estrelas têm nome?



Moisés foi para outro paı́s, para a terra de Midiã. Ali, ele se ca-
sou e formou uma famı́lia. Ele trabalhava como pastor, tomando
conta de ovelhas. Um dia, Moisés estava ocupado cuidando das
ovelhas perto de uma montanha quando viu algo fora do comum:
um arbusto espinhoso que pegava fogo, mas não se queimava!
Moisés se aproximou para olhar melhor.

Sabe o que aconteceu? — Moisés ouviu uma voz que o chama-
va do meio do arbusto em chamas. A voz chamava: “Moisés! Moi-
sés!” Quem falou isso? — Foi Deus. Tinha muitas coisas que ele
queria que Moisés fizesse. Deus disse: ‘Venha e deixe-me enviar
você a Faraó, o rei do Egito, e tire o meu povo, os filhos de Israel,
do Egito.’ Deus prometeu ajudar Moisés a fazer isso.

Mas Moisés disse a Deus: ‘Suponhamos que eu vá falar com os
filhos de Israel no Egito, dizendo que Deus me enviou. Digamos
que eles me perguntem: “Qual é o nome dele?” O que devo dizer?’
Deus instruiu Moisés a dizer aos filhos de Israel: ‘Jeová me enviou

Que coisa importante Moisés aprendeu
quando estava perto do arbusto em chamas?
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a vocês. Jeová é o meu nome para sempre.’ (
ˆ

Exodo 3:1-15) Isso
mostra que Deus ia continuar usando o nome Jeová. Nunca ia
mudá-lo. Deus queria que o conhecessem pelo seu nome, Jeová,
para sempre.

Quando Moisés voltou ao Egito, os egı́pcios acharam que Jeová
era só um deus sem importância dos israelitas. Não acreditavam
que ele fosse o Deus de toda a Terra. Por isso, Jeová disse ao rei do
Egito: ‘Vou fazer que o meu nome seja conhecido em toda a Ter-
ra.’ (

ˆ
Exodo 9:16) Jeová realmente tornou seu nome conhecido.

Sabe como? —

Bem, ele fez com que Moisés levasse o povo de Israel para
fora do Egito. Quando chegaram ao mar Vermelho, Jeová
abriu um caminho pelo meio do mar e os israelitas atravessa-
ram em terra seca. Faraó e todo o seu exército entraram
atrás deles no leito do mar. Até então, Jeová tinha manti-
do as águas paradas nos dois lados. Mas daı́, ele deixou a
água cair sobre os egı́pcios e todos eles morreram.

Não demorou muito e pessoas de toda a Terra fica-
ram sabendo do que Jeová tinha feito no mar Ver-
melho. Como sabemos disso? — Bem, uns

Como Deus fez com que seu
nome ficasse conhecido no
mar Vermelho?



40 anos mais tarde, os israelitas chegaram a Canaã, a terra que
Jeová havia prometido dar a eles. Ali, a jovem Raabe
disse o seguinte a dois israelitas: ‘Ouvimos como
Jeová secou as águas do mar Vermelho
diante de vocês quando saı́ram do Egito.’
— Josué 2:10.

Hoje, muitas pessoas são
como aqueles egı́pcios. Não
acreditam que Jeová seja o Deus
de toda a Terra. Por isso, Jeová
quer que seu povo fale a ou-
tros a respeito dele. Foi
isso que Jesus fez. Perto

Jesus ajudou as pessoas a conhecer o nome de Deus.
Lembra-se de um texto da Bı́blia que fala sobre

o nome de Deus?
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do fim de sua vida na Terra, ele disse a Jeová em oração: “Eu lhes
tenho dado a conhecer o teu nome.” — João 17:26.

Gostaria de ser como Jesus? Então, conte a outros que o nome
de Deus é Jeová. Vai encontrar muitas pessoas que não sabem dis-
so. Assim, talvez possa mostrar-lhes o texto bı́blico de Salmo
83:18. Vamos abrir a Bı́blia agora mesmo e ler esse texto juntos.
Diz: “Para que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová, so-
mente tu és o Altı́ssimo sobre toda a terra.”

O que aprendemos desse texto? — Aprendemos que Jeová é o
nome mais importante que existe.

´
E o nome do Deus Altı́ssimo,

o Pai de Jesus e Aquele que criou todas as coisas. E lembre-se que
Jesus disse que devı́amos amar a Jeová Deus de todo o coração.
Você ama a Jeová? —

Como podemos mostrar que amamos a Jeová? — Um jeito é co-
nhecendo-o como Amigo. Outro jeito é contando a outros qual é
o nome dele. Podemos mostrar-lhes diretamente na Bı́blia que o
nome dele é Jeová. Também podemos falar sobre as coisas mara-
vilhosas que Jeová fez. Isso deixa Jeová muito contente porque ele
quer que as pessoas saibam sobre ele. Nós também podemos par-
ticipar nisso, não podemos? —

Nem todos vão escutar quando falarmos sobre Jeová. Muitas
pessoas não escutaram nem quando Jesus, o Grande Instrutor, fa-
lou sobre Ele. Mas mesmo assim, Jesus não parou de falar sobre
Jeová.

Vamos procurar ser como Jesus. Vamos continuar falando so-
bre Jeová. Fazendo isso, vamos deixar Jeová Deus feliz porque
mostramos amor pelo nome dele.

Agora leia na Bı́blia outros textos que mostram a import
ˆ

ancia do nome de
Deus: Isaı́as 12:4, 5; Mateus 6:9; Jo

˜
ao 17:6 e Romanos 10:13.

DEUS TEM NOME
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Q
UANDO as crianças fazem coisas boas, seus pais ficam fe-
lizes. Quando uma menina faz algo bem-feito, o pai diz,
todo contente: “Aquela é a minha filha.” Ou se um me-

nino faz uma coisa boa, o pai diz, orgulhoso: “Este é o meu filho.”

Jesus sempre faz o que agrada ao seu Pai. Por isso, o Pai tem or-
gulho dele. Lembra-se do que o Pai de Jesus falou um dia quando
Jesus estava com três de seus seguidores? — Deus falou desde
o céu: “Este é meu Filho, o amado, a quem tenho aprovado.”
— Mateus 17:5.

Jesus está sempre pronto a fazer aquilo que agrada ao seu Pai.
Sabe por quê? Porque ele realmente ama o Pai. Quando fazemos
as coisas só porque somos obrigados, achamos difı́cil fazê-las. Mas
quando estamos dispostos a fazer algo, é mais fácil. Sabe o que
quer dizer estar disposto? — Significa realmente querer fazer algo.

Mesmo antes de vir à Terra, Jesus estava disposto a fazer qual-
quer coisa que seu Pai, Jeová Deus, lhe pedisse, porque ele ama o
Pai. Jesus morava num lugar maravilhoso com seu Pai: no céu.
Mas Deus tinha uma tarefa especial para ele. Para isso, Jesus teria
de deixar o céu. Teria de nascer na Terra como bebê. Jesus estava
disposto a fazer isso porque era a vontade de Jeová.

Para nascer na Terra como bebê, Jesus precisava de uma mãe.
Sabe quem foi a mãe dele? — O nome dela era Maria. Jeová en-
viou seu anjo Gabriel desde o céu para falar com Maria. Gabriel
lhe disse que ela ia ter um bebê. Ela devia chamar o menino
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de Jesus. E quem seria o pai do
bebê? — O anjo disse que o Pai
seria Jeová Deus. Por isso, Jesus
seria chamado de Filho de Deus.

Como acha que Maria se sen-
tiu? — Será que ela disse: “Eu
não quero ser mãe de Jesus”? Não,
Maria estava pronta para fazer o que
Deus queria. Mas como o Filho de
Deus no céu poderia nascer como bebê na
Terra? Por que o nascimento de Jesus foi dife-
rente do nascimento de todos os outros bebês? Sabe me dizer? —

Bem, Deus fez nossos primeiros pais, Adão e Eva, de um modo
que pudessem se unir de uma forma maravilhosa. Depois, um
bebê começaria a crescer dentro da mãe. As pessoas dizem que isso
é um milagre. E é um milagre mesmo, não concorda?

Mas Deus fez um milagre ainda mais maravilhoso. Ele pegou a
vida de seu Filho do céu e colocou-a dentro de Maria. Deus nun-
ca tinha feito isso antes e, desde então, não fez de novo. Por cau-
sa desse milagre, Jesus começou a crescer dentro de Maria assim
como os outros bebês crescem dentro da mãe. Depois disso, Ma-
ria se casou com José.

Quando chegou o tempo de Jesus nascer, Maria e José estavam
na cidade de Belém. Mas havia muita gente visitando a cidade na
mesma época. Não havia nenhum quarto disponı́vel para Maria e

O que o anjo Gabriel
disse a Maria?

“ESTE
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José, de modo que tiveram de ficar num lugar onde os animais
passavam a noite. Ali, Maria deu à luz e Jesus foi colocado numa
manjedoura, como pode ver aqui no desenho. Manjedoura é o lu-
gar onde se coloca comida para as vacas e outros animais.

Na noite em que Jesus nasceu, aconteceram coisas incrı́veis.
Perto de Belém, um anjo apareceu para alguns pastores. Ele lhes
disse que Jesus era uma pessoa importante. O anjo disse: ‘Vou lhes
contar boas notı́cias que vão deixar as pessoas felizes. Hoje nasceu
alguém que vai salvar as pessoas.’ — Lucas 2:10, 11.

O anjo disse aos pastores que poderiam encontrar Jesus em Be-
lém, deitado numa manjedoura. Daı́, de repente, outros anjos apa-
receram no céu e, junto com o primeiro anjo, louvaram a Deus.

Por que Jesus foi colocado numa manjedoura?
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Eles cantaram: “Glória a Deus . . . e na
terra paz entre homens de boa vontade.”
— Lucas 2:12-14.

Quando os anjos desapareceram, os pas-
tores foram até Belém e encontraram Jesus.
Ali, contaram a José e Maria todas as coisas
boas que tinham ouvido. Imagine como Maria
deve ter ficado contente por ter aceitado ser a
mãe de Jesus!

Mais tarde, José e Maria levaram Jesus para a cida-
de de Nazaré. Jesus cresceu ali. Quando se tornou adulto,
começou sua grande obra de ensino. Essa obra era parte
da tarefa que Jeová Deus queria que seu Filho realizasse

Que boas notı́cias um desses
anjos deu aos pastores?



na Terra. Jesus estava disposto a fazer essa tarefa porque amava
muito seu Pai celestial.

Antes de começar seu trabalho como Grande Instrutor, Jesus
foi batizado no rio Jordão por João Batista. Então, aconteceu algo
impressionante! Quando Jesus estava saindo da água, Jeová fa-
lou desde o céu: “Este é meu Filho, o amado, a quem tenho
aprovado.” (Mateus 3:17) Gosta quando seus pais dizem que o
amam? — Pode ter certeza de que Jesus também gostou.

Jesus sempre fazia o que era certo. Ele não fingia ser o que não
era. Ele não dizia às pessoas que era Deus. O anjo Gabriel disse a
Maria que Jesus seria chamado de Filho de Deus. O próprio Jesus
disse que era Filho de Deus. E nunca disse às pessoas que sabia mais
do que seu Pai. Ele disse: “O Pai é maior do que eu.” — João 14:28.

Mesmo no céu, quando o Pai de Jesus lhe dava tarefas para fa-
zer, Jesus as fazia. Ele não dizia que ia fazer, e depois fazia outra
coisa. Ele amava o Pai. Por isso, escutava o que seu Pai dizia. Daı́,
quando veio à Terra, Jesus fez o que seu Pai celestial queria que ele
fizesse. Ele não gastou tempo fazendo outras coisas. Não admira
que Jeová ficasse feliz com seu Filho.

Também queremos agradar a Jeová, não queremos? — Então,
temos de mostrar que realmente escutamos a Deus, como Jesus
fez. Deus fala com a gente por meio da Bı́blia. Não seria certo fin-
gir escutar a Deus, mas daı́ acreditar em coisas que são contrárias
à Bı́blia e praticá-las, não acha? — E lembre-se de que vamos fi-
car felizes em agradar a Jeová se o amarmos de verdade.

Agora, leia estes outros textos bı́blicos que mostram o que temos de saber e

em que devemos acreditar no que se refere a Jesus: Mateus 7:21-23; Jo
˜

ao

4:25, 26 e 1 Timóteo 2:5, 6.
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G
OSTA quando alguém faz uma coisa boa para você? — Bem,
outras pessoas também gostam quando alguém faz algo de
bom para elas. Todos nós gostamos. O Grande Instrutor sa-

bia disso e sempre fazia o que era bom para os ou-
tros. Ele disse: ‘Eu vim, não para ser servido, mas

para servir.’ — Mateus 20:28.

Assim, se quisermos ser como o Grande
Instrutor, o que devemos fazer? — Servir,

quer dizer, fazer coisas boas para os ou-
tros.

´
E verdade que muita gente não

faz isso. Na realidade, a maioria das
pessoas só quer que os outros as
sirvam. Houve época em que até
os seguidores de Jesus pensavam
assim. Cada um deles queria ser o
maior, ou o mais importante.

Certo dia, Jesus estava viajando
com seus discı́pulos, ou seguidores.

Quando chegaram à cidade de Cafar-
naum, perto do mar da Galileia, entra-

ram numa casa. Ali, Jesus perguntou aos
discı́pulos: ‘Sobre o que vocês estavam discutindo na estrada?’ Eles
ficaram quietos porque, na estrada, discutiram sobre qual deles era
o mais importante. — Marcos 9:33, 34.
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Sobre o que os seguidores
de Jesus estavam
discutindo?
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Jesus sabia que nenhum dos seus discı́pulos devia se achar mais
importante do que o outro. Assim, como aprendemos no primeiro
capı́tulo deste livro, ele pegou uma criança pequena, colocou-a no
meio deles e lhes disse que deviam ser humildes como ela. Mas eles
não aprenderam a lição. Por isso, pouco antes de morrer, Jesus lhes
ensinou uma lição que eles nunca esqueceriam. O que será que ele
fez? —

Bem, enquanto estavam tomando uma refeição juntos, Jesus se
levantou da mesa, pegou uma toalha e prendeu-a na cintura. Daı́,
pegou uma bacia e pôs água nela. Seus seguidores devem ter se per-
guntado o que ele ia fazer. Enquanto observavam, Jesus foi até
onde cada um deles estava, ajoelhou-se e lavou os pés deles. Daı́, se-
cou-os com a toalha. Dá para imaginar! Como você se sentiria se es-
tivesse lá? —

Seus seguidores não acharam correto que o Grande Instrutor os
servisse desse modo. Ficaram envergonhados. Pedro nem queria
deixar Jesus fazer esse serviço humilde para ele. Mas Jesus disse que
era importante fazê-lo.

Hoje, esse costume de lavar os pés dos outros não é muito co-
mum. Mas quando Jesus estava na Terra, as pessoas faziam isso.
Sabe por quê? — Bem, no lugar onde Jesus e seus seguidores vi-
viam, as pessoas usavam sandálias, sem meias. Assim, quando ca-
minhavam pelas estradas poeirentas, os pés ficavam empoeirados.
Lavar os pés de um visitante para tirar a poeira era uma demonstra-
ção de bondade.

Mas naquela ocasião nenhum dos discı́pulos de Jesus havia se
oferecido para lavar os pés dos outros. Por isso, o próprio Jesus la-
vou os pés deles. Ao fazer isso, ensinou a seus seguidores uma lição
importante. Eles precisavam aprendê-la. E é uma lição que nós hoje
também precisamos aprender.
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Que lição será essa? — Depois que voltou ao seu lugar à mesa,
Jesus explicou: ‘Entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de
“Instrutor” e “Senhor”, e estão certos, porque eu o sou. Assim, se
eu, que sou Senhor e Instrutor, lavei os seus pés, vocês também de-
vem lavar os pés uns dos outros.’ — João 13:2-14.

Dessa forma, o Grande Instrutor mostrou que queria que seus
seguidores fizessem coisas pelos outros. Não queria que eles pensas-
sem apenas em si mesmos nem que se achassem tão importantes
que os outros sempre devessem servi-los. Queria que estivessem
dispostos a fazer coisas pelos outros.

Que ótima lição, não acha? — Você vai agir como o Grande Ins-
trutor e servir outros? — Todos nós podemos fazer coisas pelos ou-
tros. Isso vai deixá-los contentes. Mas o melhor de tudo é que
deixará Jesus e o Pai dele felizes.

Não é difı́cil fazer coisas pelos outros, é só prestar atenção ao que
você pode fazer. Pense um pouco: Existe alguma coisa que você
pode fazer para ajudar sua mãe? Você sabe que ela faz muitas coisas

Que lição Jesus ensinou
aos seus seguidores?
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por você e pelo resto da famı́lia. Poderia ajudá-la? — Por que
não pergunta a ela?

Talvez você possa pôr a mesa antes de a famı́lia
comer. Ou quem sabe possa tirar os pratos depois

que todos terminarem de comer. Algumas
crianças levam o lixo para fora todos os
dias. Não importa o que fizer, você vai es-
tar servindo a outros, como Jesus.

Tem irmãos e irmãs mais novos? Você
também pode fazer coisas para eles. Lembre-se

de que Jesus, o Grande Instrutor, serviu até os
seus seguidores. Se fizer coisas boas para seus ir-

mãos e irmãs mais novos, você vai estar imitan-
do a Jesus. O que pode fazer para eles? — Pode
ensiná-los a guardar os brinquedos depois que

terminam de brincar.
Ou pode ajudá-los a
se vestir. Talvez você
também possa ajudá-
los a arrumar a cama.

O que você pode
fazer para ajudar
os outros?
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Lembra de alguma outra coisa que poderia fazer para eles? — Se
você fizer coisas boas para eles, eles vão amá-lo, assim como os
seguidores de Jesus o amavam.

Na escola, você também pode fazer coisas para os outros, por
exemplo, para os colegas ou os professores. Se alguém deixar cair os
livros, é bondoso ajudá-lo a pegá-los do chão. Poderá se oferecer
para apagar o quadro ou fazer alguma outra tarefa
para o professor. Ou poderá simplesmente segurar a
porta para outra pessoa passar. Esse também é um
ato bondoso.

`
As vezes, as pessoas não vão nos agradecer

por fazermos coisas boas para elas. Quer di-
zer, então, que vamos parar de fazer coisas
boas? — Não! Muitas pessoas não agradeciam
a Jesus pelas coisas boas que ele fazia. Mas ele
continuava a fazê-las.

Assim, nunca vamos deixar de
fazer o que é bom para os outros.
Vamos nos lembrar do Grande
Instrutor, Jesus, e sempre tentar
seguir o seu exemplo.

Mais alguns textos que falam

sobre ajudar os outros s
˜

ao

Provérbios 3:27, 28;

Romanos 15:1, 2

e G
´

alatas 6:2.
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A
CHA que seria bom se você pudesse fazer tudo o que quises-

se? Gostaria, às vezes, que ninguém lhe dissesse o que fa-
zer? Pode ficar à vontade para me dizer o que você acha

disso. —

Mas será que o melhor para você é fazer tudo que tem vonta-
de? Ou será melhor obedecer ao seu pai e à sua mãe? — Se Deus
diz que você deve obedecer aos seus pais, então, deve haver uma

boa razão para isso. Vamos ver se desco-
brimos qual é.

Quantos anos você tem? — Sabe
quantos anos tem o seu pai? — Qual
é a idade da sua mãe, da sua avó ou
do seu avô? — Eles viveram mui-
to mais do que você. E quanto mais
a pessoa vive, mais tempo ela tem

para aprender. Ela ouve, vê e faz
mais coisas a cada ano. Assim,
os jovens podem aprender dos
mais velhos.

Conhece alguém que é mais
novo do que você? — Você sabe

mais coisas do que ele ou ela? — Por
quê? — Isso acontece porque você viveu mais

tempo. Você teve mais tempo para aprender coisas do que alguém
mais novo.
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Quem já vive há muito mais tempo do que você, do que eu ou
do que qualquer outra pessoa? — Jeová Deus. Ele sabe muito mais
coisas do que você ou do que eu. Quando ele nos diz para fazer al-
guma coisa, podemos ter certeza de que é o certo, mesmo que seja
difı́cil de fazer. Sabia que até o Grande Instrutor uma vez achou
difı́cil obedecer? —

Certa vez, Deus pediu para Jesus fazer algo muito difı́cil. Jesus
orou sobre isso, como podemos ver na figura. Ele disse: “Se tu qui-
seres, remove de mim este copo.” Ao orar dessa maneira, Jesus
mostrou que nem sempre é fácil fazer a vontade de Deus. Mas
sabe como Jesus terminou sua oração? —

Ele terminou a oração dizendo: “Ocorra,
não a minha vontade, mas a tua.” (Lucas
22:41, 42)

´
E, ele queria que fosse feita a vonta-

de de Deus, não a dele. E ele foi em frente e fez
o que Deus queria em vez de fazer aquilo que
achava ser o melhor.

O que aprendemos disso? — Aprendemos
que sempre é certo fazer o que Deus diz, mes-
mo que não seja fácil. Mas também podemos
aprender outra coisa. Sabe o que é? — Apren-
demos que Deus e Jesus não são a mesma pes-
soa, como alguns dizem. Jeová Deus é mais
velho e sabe mais do que seu Filho, Jesus.

Quando obedecemos a Deus, mostramos
que o amamos. A Bı́blia diz: “O amor de Deus
significa o seguinte: que observemos os seus mandamentos.”
(1 João 5:3) Dá para entender, então, que todos precisamos obe-
decer a Deus. Você quer obedecer a ele, não quer? —

O que podemos
aprender da

oração de Jesus?
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ˆ
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Vamos abrir a Bı́blia e ver o que Deus quer que as crianças fa-
çam. Vamos ler o que está escrito em Efésios capı́tulo 6, versı́cu-
los 1, 2 e 3. Diz: “Filhos, sede obedientes aos vossos pais em união
com o Senhor, pois isto é justo: ‘Honra a teu pai e a tua mãe’, que
é o primeiro mandado com promessa: ‘Para que te vá bem e per-
dures por longo tempo na terra.’ ”

Viu só?
´

E o próprio Jeová Deus que diz que você deve ser obe-
diente ao seu pai e à sua mãe. O que significa ‘honrá-los’? Signifi-
ca que você deve respeitá-los. E Deus promete que, se obedecer
aos seus pais, ‘tudo vai correr bem para você’.

Vou contar uma história sobre algumas pessoas que se salva-
ram porque foram obedientes. Elas viviam há muito tempo na
grande cidade de Jerusalém. A maioria das pessoas naquela ci-
dade não escutou a Deus e, por isso, Jesus avisou-as que Deus ia
destruir a cidade. Jesus também disse como as pessoas boas pode-
riam escapar. Ele disse: ‘Quando vocês virem exércitos em volta
de Jerusalém, vão saber que a destruição dela está próxima. En-
tão, será a hora de sair de Jerusalém e fugir para as montanhas.’
— Lucas 21:20-22.

Bem, exatamente como Jesus tinha dito, vieram exércitos de
Roma para atacar Jerusalém. Eles acamparam ao redor dela. Daı́,
por algum motivo, os soldados foram embora. A maioria das pes-
soas achou que o perigo tinha passado. Por isso, ficaram na cida-
de. Mas o que Jesus tinha dito que elas deviam fazer? — O que
você teria feito se estivesse morando em Jerusalém naquela épo-
ca? — Os que realmente acreditaram em Jesus abandonaram suas
casas e correram para as montanhas, bem longe de Jerusalém.

Durante um ano inteiro, nada aconteceu com Jerusalém. No se-
gundo ano, também não aconteceu nada. Passou o terceiro ano, e
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nada. Algumas pessoas devem ter
pensado que os que fugiram da cida-
de eram muito bobos. Mas, uns quatro
anos depois, os exércitos romanos vol-
taram. De novo, acamparam ao redor de
Jerusalém. Agora, era tarde demais para escapar. Desta vez, os
exércitos destruı́ram a cidade. A maioria dos moradores morreu e
os que sobraram foram levados presos.

Mas o que aconteceu com os que obedeceram a Jesus? — Fo-
ram salvos. Estavam muito longe de Jerusalém. Nenhum deles se
feriu. A obediência os protegeu.

Será que, se formos obedientes, seremos protegidos tam-
bém? — Talvez os seus pais digam para você nunca brincar na rua.
Por que eles dizem isso? — Porque um carro poderia atropelar
você. Mas um dia você pensa: ‘Não tem carros passando agora. Eu

Como essas pessoas
foram salvas por
obedecer à ordem
de Jesus?
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não vou me machucar. As outras crianças brincam na rua e eu
nunca vi nenhuma delas se machucar.’

Foi assim que pensou a maioria das pessoas em Jerusalém. De-
pois que os exércitos romanos foram embora, elas pensaram que
estavam seguras. Outros ficaram na cidade e, por isso, elas ficaram
também. Tinham sido avisadas, mas não escutaram. Por causa dis-
so, perderam a vida.

Vamos ver outro exemplo. Já brincou com fósforos? — Parece
muito divertido ver o fogo quando a gente risca o fósforo. Mas

brincar com fósforos é perigoso. A casa toda pode pegar
fogo e você pode morrer!

Lembre-se de que não adianta obedecer só de vez em
quando. Se sempre obedecermos, vamos ser protegidos.

E quem é que diz: ‘Filhos, sejam obedientes aos
pais’? —

´
E Deus. Lembre-se de que ele diz isso

porque ama você.

Agora, leia estes textos que mostram a import
ˆ

ancia da

obediência: Provérbios 23:22; Eclesiastes 12:13; Isaı́as 48:17, 18 e

Colossenses 3:20.

Por que você deve obedecer
mesmo quando parece não haver perigo?
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C
OMO você sabe, existem pessoas superiores, mais importan-
tes e mais fortes, do que você e do que eu. Quem são essas
pessoas? — Jeová Deus é uma delas. E o Filho dele, o Gran-

de Instrutor? Será que ele é superior a nós? — Com certeza, é.

Jesus tinha vivido com Deus no céu. Ele era um Filho espiritual de
Deus, um anjo. Será que Deus fez outros anjos, ou filhos espiri-
tuais? — Sim, ele fez milhões deles. Esses anjos também são superio-
res e mais poderosos do que nós. — Salmo 104:4; Daniel 7:10.

Lembra o nome do anjo que falou com Maria? — Era Gabriel.
Ele disse a Maria que o bebê dela seria Filho de Deus. Jeová colo-
cou a vida do seu Filho espiritual dentro de Maria para que Jesus
pudesse nascer como bebê na Terra. — Lucas 1:26, 27.

Acredita nesse milagre? Acredita que Jesus viveu
com Deus no céu? — O próprio Jesus disse que tinha
vivido lá. Como ele sabia disso? Bem, é provável que,
quando ele era criança, Maria tenha lhe contado o
que Gabriel disse. Também, José deve ter contado a
Jesus que Deus era o verdadeiro Pai dele.

Quando Jesus foi batizado, Deus até falou
do céu: “Este é meu Filho.” (Mateus 3:17) E
na noite antes de morrer, Jesus orou: “Pai,
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O que Maria e José
provavelmente contaram a Jesus?
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glorifica-me junto de ti com a glória que eu tive junto de ti antes
de haver o mundo.” ( João 17:5) Jesus estava pedindo para ser leva-
do de volta para viver com Deus no céu. Como ele poderia viver
lá? — Só se Jeová Deus o transformasse de novo numa pessoa espi-
ritual invisı́vel, num anjo.

Deixe-me fazer uma pergunta importante: Existem apenas anjos
bons? O que você acha? — Bem, houve um tempo em que todos
os anjos eram bons. Afinal, foi Jeová quem os criou e tudo o que
ele faz é bom. Mas daı́, um deles se tornou mau. Como isso acon-

teceu?

Para saber a resposta, temos de voltar ao tempo em
que Deus fez o primeiro homem e a primeira mu-

lher, Adão e Eva. Algumas pessoas dizem que a
história sobre eles é só invenção. Mas o Gran-

de Instrutor disse que era verdade.

Quando Deus criou Adão
e Eva, ele os colocou num lindo jardim num lugar
chamado

´
Eden. Era um parque, ou paraı́so. Eles poderiam ter tido

muitos filhos — seriam uma grande famı́lia e viveriam no Paraı́so
para sempre. Mas precisavam aprender uma lição importante. Já fa-
lamos sobre essa lição antes. Vamos ver se a gente se lembra.

Como Adão e Eva poderiam
ter vivido para sempre

no Paraı́so?
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Jeová disse a Adão e Eva que eles podiam comer à vontade dos
frutos das árvores no jardim. Mas não deviam comer o fruto de
uma das árvores. Deus lhes disse o que aconteceria se comessem:
‘Com certeza, vocês vão morrer.’ (Gênesis 2:17) Assim, qual era a
lição que Adão e Eva tinham de aprender? —

A lição da obediência.
´

E, a vida depende de obedecermos a Jeová
Deus! Não bastava Adão e Eva só dizerem que iam obedecer a Ele.
Tinham de mostrar isso pelas coisas que fizessem. Se obedecessem
a Deus, mostrariam que o amavam e que queriam que ele fosse o
Governante deles. Assim, viveriam para sempre no Paraı́so. Mas se
comessem da árvore, o que isso mostraria? —

Mostraria que não eram realmente gratos por aquilo que
Deus havia lhes dado. Você teria obedecido a Jeová se estives-
se lá? — De inı́cio, Adão e Eva obedeceram. Mas daı́, al-
guém superior a eles enganou Eva. Ele fez com que ela
desobedecesse a Jeová. Quem fez isso? —

EXISTEM PESSOAS SUPERIORES A N
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A Bı́blia diz que uma serpente, ou cobra, fa-
lou com Eva. Mas, como você sabe, cobras não fa-

lam. Então, como aquela cobra conseguiu falar? — Um
anjo fez com que parecesse que ela estava falando. Mas, na

verdade, era o anjo que falava. Ele havia começado a ter ideias
ruins. Queria que Adão e Eva adorassem a ele. Queria que
obedecessem a ele. Queria tomar o lugar de Deus.

Aquele anjo mau começou, então, a colocar ideias erradas
na cabeça de Eva. Usando a cobra, ele disse: ‘Deus não lhe contou
a verdade. Você não vai morrer se comer o fruto daquela árvore.
Você vai ficar inteligente como Deus.’ Teria acreditado no que
aquela voz disse? —

Eva começou a desejar algo que Deus não tinha lhe dado. Ela co-
meu do fruto da árvore proibida e o deu também a Adão para ele
comer. Adão não acreditou nas coisas que a cobra disse. Mas seu
desejo de ficar com Eva era maior do que seu amor a Deus. As-
sim, ele também comeu do fruto da árvore. — Gênesis 3:1-6;
1 Timóteo 2:14.

Qual foi o resultado? — Adão e
Eva se tornaram imperfeitos,

Quem fez a cobra falar com Eva?

O que aconteceu com Adão
e Eva depois que eles

desobedeceram a Deus?



envelheceram e morreram. E como passaram a ser imperfeitos, to-
dos os seus filhos também nasceram imperfeitos e, com o tempo,
envelheceram e morreram. Deus não tinha mentido! Avida depen-
de mesmo de se obedecer a ele. (Romanos 5:12) A Bı́blia diz que o
anjo que mentiu para Eva se chama Satanás, o Diabo. Os outros an-
jos que se tornaram maus são chamados de demônios. — Tiago
2:19; Revelação (Apocalipse) 12:9.

Entende agora por que aquele anjo bom que Deus tinha criado
se tornou mau? — Foi porque ele começou a pensar em coisas er-
radas. Queria ser o melhor de todos. Ele sabia que Deus tinha dito
para Adão e Eva terem filhos e queria que todos esses o adorassem.
O Diabo quer fazer todo mundo desobedecer a Jeová. Assim, ele
tenta colocar ideias erradas na nossa mente. — Tiago 1:13-15.

O Diabo diz que ninguém ama a Jeová de verdade. Diz que você
e eu não amamos a Deus e, na realidade, não queremos fazer o que
Deus diz. Ele diz que só obedecemos a Jeová quando tudo está bem.
Será que o Diabo está certo? Nós somos assim?

O Grande Instrutor disse que o Diabo é um mentiroso! Jesus
obedeceu a Jeová, provando que realmente amava a Deus. E ele
não obedecia a Jeová só quando era fácil. Jesus sempre obedecia,
mesmo quando outras pessoas tornavam difı́cil para ele obedecer.
Ele foi leal a Jeová até a morte. Foi por isso que Deus o fez viver de
novo. Só que agora ele viveria para sempre.

Assim, quem é o nosso maior inimigo? — Isso mesmo, é Satanás,
o Diabo. Podemos vê-lo? —

´
E claro que não! Mas sabemos que ele

existe e que é superior e mais poderoso do que nós. Mas quem é
mais poderoso do que o Diabo? — Jeová Deus. Por isso, sabemos
que Deus pode nos proteger.

Leia sobre Aquele a quem devemos adorar em Deuteronômio 30:19, 20; Jo-

sué 24:14, 15; Provérbios 27:11 e Mateus 4:10.

EXISTEM PESSOAS SUPERIORES A N
´

OS

51



A
LGU

´
EM já lhe disse para fazer algo que você sabe que é erra-

do? — Já desafiaram você a fazer algo assim? Ou disseram
que seria divertido e que não tinha nada de mais? — Quan-

do alguém faz isso, está nos tentando.

O que devemos fazer quando somos tentados? Devemos concor-
dar em fazer aquilo que sabemos que é errado? — Isso não agrada-
ria a Jeová Deus. Sabe quem ficaria feliz? — Ele mesmo, Satanás, o
Diabo.

Satanás é inimigo de Deus e nosso inimigo também. Não pode-
mos vê-lo porque ele é um espı́rito. Mas ele consegue ver a gente.
Certo dia, o Diabo falou com Jesus, o Grande Instrutor, e o tentou.
Vamos ver o que Jesus fez para sabermos o que fazer quando formos
tentados.

Jesus sempre quis fazer a vontade de Deus. Ele mostrou isso a to-
dos quando se batizou no rio Jordão. Logo após o batismo

de Jesus, Satanás o tentou. A Bı́blia diz que “os céus se

abriram” para Jesus. (Mateus 3:16) Isso talvez signifique
que Jesus começou a se lembrar de toda a sua vida no

céu, ao lado de Deus.
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Depois do batismo, do que Jesus talvez
tenha começado a se lembrar?
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Por isso, depois do batismo, Jesus foi ao deserto para pensar nas
muitas coisas que ele começou a lembrar. Ele passou 40 dias e 40
noites ali e, durante todo esse tempo, não comeu nada. Por isso, es-
tava com muita fome. Foi então que Satanás tentou Jesus.

O Diabo disse: ‘Se você é filho de Deus, diga a essas pedras que
se transformem em pães.’ Com a fome que Jesus estava, que delı́cia
seria ter um pãozinho para comer! Mas será que Jesus poderia ter
transformado as pedras em pães? — Sim, poderia. Por quê? Porque
Jesus, o Filho de Deus, tinha poderes especiais.

E você, teria transformado uma pedra em pão se o Diabo tivesse
lhe pedido isso? — Jesus estava com fome. Então, será que teria algo
de errado em fazer isso só uma vez? — Jesus sabia que era errado
usar desse modo o poder que Jeová tinha lhe dado. Ele recebeu esse
poder para ajudar as pessoas a conhecer a Deus, não para usar em
proveito dele mesmo.

Por isso, Jesus disse a Satanás o que está escrito na Bı́blia: ‘O ho-
mem tem de viver, não só de pão, mas de cada pa-
lavra que sai da boca de Jeová.’ Jesus sabia que
fazer o que agrada a Jeová é mais importante do
que ter o que comer. Por isso, não aceitou o
desafio de Satanás.

Como o Diabo usou pedras
para tentar Jesus?
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Mas o Diabo o tentou de novo. Levou Jesus até Jerusalém e fez
com que ele ficasse em cima duma parte alta do templo. Daı́, Sata-
nás disse: ‘Se você é filho de Deus, jogue-se para baixo. Porque está
escrito que os anjos de Deus não vão deixar você se machucar.’

Por que Satanás disse isso? — Porque ele queria que Jesus fizesse
uma bobagem. Mais uma vez, Jesus não escutou a Satanás. Ele dis-
se: “Está escrito: ‘Não deves pôr Jeová, teu Deus, à prova.’ ” Jesus sa-
bia que era errado testar, ou provar, Jeová arriscando a vida.

Mas Satanás não desistiu. Depois disso, ele levou Jesus a uma mon-
tanha muito alta. Dali, ele mostrou-lhe todos os reinos, ou governos,
do mundo e sua glória. Então, Satanás disse a Jesus: ‘Eu vou lhe dar
todas essas coisas se você se curvar e me fizer um ato de adoração.’

Pense no que o Diabo ofereceu a Jesus. Será que todos aqueles
reinos, ou governos, dos homens realmente pertenciam a Sata-
nás? — Bem, Jesus não disse ao Diabo: ‘Esses governos não são seus.’
Se os governos não fossem do Diabo, Jesus teria dito isso. Satanás é
mesmo o governante de todas as nações do mundo. A Bı́blia até o
chama de “governante deste mundo”. — João 12:31.

O que faria se o Diabo lhe prometesse algo caso você o adoras-
se? — Jesus sabia que era errado adorar o Diabo, não importava o
que ganhasse em troca. Assim, Jesus disse: ‘Vá embora, Satanás! Por-
que a Bı́blia diz que só se deve adorar a Jeová Deus e só se deve ser-
vir a ele.’ — Mateus 4:1-10; Lucas 4:1-13.

Nós também enfrentamos tentações. Quais são algumas de-
las? — Por exemplo, digamos que sua mãe faça uma torta ou um
bolo delicioso. Ela talvez diga que você só pode comer a sobremesa
depois da refeição. Mas você está com muita fome e se sente tenta-
do a comer. Vai obedecer à sua mãe? — Satanás quer que você de-
sobedeça a ela.
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Lembre-se de Jesus. Ele também estava com
fome. Mas sabia que agradar a Jeová era mais
importante do que comer. Se fizer o que sua
mãe manda, você vai mostrar que é como Jesus.

Pode ser que outras crianças tentem conven-
cer você a tomar alguns comprimidos. Talvez di-
gam que você vai se sentir muito bem. Mas os
comprimidos podem ser drogas. Se os tomar,
você pode ficar muito doente e até morrer. Ou

Por que Satanás podia oferecer todos esses reinos a Jesus?

O que fará
se for tentado?



alguém talvez lhe ofereça um cigarro, que também contém drogas,
e desafie você a fumar. O que vai fazer? —

Lembre-se de Jesus. Satanás tentou fazê-lo arriscar a vida quan-
do disse para ele pular do alto do templo. Mas Jesus não pulou.
Como você vai agir se alguém o desafiar a fazer algo perigoso? — Je-
sus não escutou a Satanás. Você também não deve escutar ninguém
que tente levá-lo a fazer coisas erradas.

Pode ser que alguém peça para você adorar uma imagem, algo que
a Bı́blia diz que não devemos fazer. (

ˆ
Exodo 20:4, 5) Talvez seja numa

cerimônia na escola. Talvez lhe digam que, se você não participar,
vai tirar nota baixa ou não vai mais poder ir à escola. O que fazer? —

´
E fácil fazer o que é certo quando todo mun-

do também faz. Mas pode ser muito difı́cil fazer
o que é certo quando outros tentam nos obri-
gar a fazer o que é errado. Talvez essas pes-
soas digam que aquilo que fazem não é tão
ruim assim. Mas a grande questão é: O que
Deus pensa do assunto? O importante mes-
mo é a opinião dele.

Assim, não importa o que os outros di-
gam, nunca devemos fazer coisas que Deus
diz que são erradas. Desse modo, vamos
sempre deixá-lo feliz e nunca vamos agradar
ao Diabo.

Pode-se encontrar mais informações sobre como

resistir
`

a tentaç
˜

ao de fazer o que é errado em Sal-

mo 1:1, 2; Provérbios 1:10, 11; Mateus 26:41 e

2 Timóteo 2:22.Por que é errado
usar imagens
na adoração? 56
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L
EMBRA por que um dos anjos de Deus se

tornou Satanás, o Diabo? — Por causa
do seu desejo egoı́sta de ser adorado, ele

se virou contra Deus. Será que outros anjos se-
guiram o Diabo? — Seguiram, sim. A Bı́blia os
chama de ‘anjos de Satanás’, ou demônios. — Re-
velação (Apocalipse) 12:9.

E será que esses anjos maus, ou demônios, acredi-
tam em Deus? — ‘Os demônios acreditam que Deus
existe’, diz a Bı́blia. (Tiago 2:19) Mas agora eles es-
tão com medo. Sabem que Deus vai castigá-los
por causa das coisas ruins que fizeram. O
que fizeram de tão ruim? —

A Bı́blia diz que esses anjos dei-
xaram o céu, que era o lugar
certo para eles morarem, e
vieram à Terra para viver
como homens. Fizeram isso
porque queriam ter relações
sexuais com as lindas mulhe-
res da Terra. (Gênesis 6:1, 2; Ju-
das 6) O que você sabe sobre
relações sexuais? —
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Relação sexual é quando um homem e uma mulher fi-
cam bem juntos de um modo muito especial. Depois dis-
so, talvez comece a crescer um bebê na barriga da mãe.
Mas para os anjos é errado ter relações sexuais. Deus diz

que só quem é marido e mulher pode ter relações sexuais.
Assim, se nascer um bebê, o casal poderá tomar conta dele.

Depois que os anjos fizeram corpos humanos e tive-
ram relações sexuais com mulheres da Terra, os filhos

que eles geraram cresceram e viraram gigantes. Eles
eram muito malvados e machucavam as pessoas. As-

sim, Deus causou um grande dilúvio, ou enchen-
te, para destruir os gigantes e todas as pessoas

ruins. Mas ele mandou que Noé construı́sse
uma arca, ou um grande barco, para sal-

var as poucas pessoas que faziam o que
era certo. O Grande Instrutor disse que
é importante lembrar o que aconteceu

no Dilúvio. — Gênesis 6:3, 4, 13,
14; Lucas 17:26, 27.

Quando veio o Dilúvio, sabe
o que aconteceu com os anjos
maus? — Eles deixaram os cor-
pos humanos que tinham fei-
to e voltaram para o céu. Mas

não podiam mais ser anjos
de Deus, de modo que se

Por que hoje há mais
problemas na Terra

do que nunca?
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tornaram anjos de Satanás, ou demônios. E o que aconteceu com os
filhos deles, os gigantes? — Eles morreram no Dilúvio. E todas as
outras pessoas que não obedeciam a Deus também morreram.

Desde a época do Dilúvio, Deus não deixa mais que os demônios
façam corpos iguais aos dos humanos. Não podemos ver os demô-
nios, mas eles ainda tentam levar as pessoas a fazer coisas ruins.
Hoje, eles causam mais problemas do que nunca, porque foram ex-
pulsos do céu para a Terra.

Sabe por que não podemos ver os demônios? —
´

E porque eles
são invisı́veis. Mas podemos ter certeza de que eles existem. A Bı́-
blia diz que Satanás está ‘desviando pessoas de todo o mundo’ e os
demônios o ajudam. — Revelação 12:9, 12.

Será que o Diabo e seus demônios também podem nos desviar, ou
enganar? — Podem, sim, se não tomarmos cuidado. Mas não preci-
samos ter medo. O Grande Instrutor disse: ‘O Diabo não tem poder
sobre mim.’ Isso significa que, se continuarmos a ser amigos de Deus,
ele vai nos proteger do Diabo e dos seus demônios. — João 14:30.

´
E importante sabermos quais são as coisas ruins que os demônios

querem que a gente faça. Pense no seguinte: Que coisas ruins os de-
mônios faziam quando estavam na Terra? — Antes do Dilúvio, eles
tiveram relações sexuais com mulheres, algo que não era certo os
anjos fazerem. Hoje, os demônios gostam quando as pessoas não
obedecem às leis de Deus sobre relações sexuais. Deixe-me fazer
uma pergunta: Somente quem pode ter relações sexuais? — Isso
mesmo, só os casados.

Hoje, alguns meninos e meninas têm relações sexuais, mas isso é
errado. A Bı́blia fala do “órgão genital” do homem, o pênis. (Levı́-
tico 15:1-3) As partes ı́ntimas da mulher são chamadas de vulva.
Jeová criou essas partes do corpo por um motivo especial. Por isso,
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só quem é casado pode ter relações sexuais. Os demônios ficam con-
tentes quando as pessoas fazem coisas que Jeová proı́be. Por exem-
plo, eles gostam quando um menino e uma menina brincam com o
pênis ou a vulva um do outro. Não queremos deixar os demônios
felizes, não é? —

Há mais uma coisa de que os demônios gostam, mas que Jeová
odeia. Sabe o que é? — A violência. (Salmo 11:5) Violência é quan-
do as pessoas são ruins e machucam os outros de propósito. Lembre-
se de que era isso que os gigantes, os filhos dos demônios, faziam.

Os demônios também gostam de assustar as pessoas.
`

As vezes,
fingem ser pessoas mortas. Eles até imitam a voz de quem morreu.
Desse modo, os demônios enganam muitas pessoas e as fazem pen-

sar que os mortos estão vivos

e podem falar com quem está vivo.
´

E, os de-
mônios fazem com que muitos acreditem
em fantasmas.

O que pode
acontecer se

assistirmos a
programas
violentos?
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Assim, precisamos tomar cuidado para que Satanás e seus demô-
nios não nos enganem. A Bı́blia avisa: ‘Satanás tenta se passar por
anjo bom e os servos dele fazem o mesmo.’ (2 Corı́ntios 11:14, 15)
Mas na verdade, os demônios são maus. Vamos ver como eles ten-
tam nos fazer ser iguais a eles.

Onde é que as pessoas veem um mon-
te de violência, sexo errado, histórias
de espı́ritos e de fantasmas? — Não
é em alguns programas de TV e fil-
mes, jogos de computador, vi-

deogames, internet e histórias em
quadrinhos? Ler ou ver essas coisas
nos aproxima mais de Deus ou do
Diabo e seus demônios? O que você
acha? —

Quem você acha que quer que a gente
ouça e veja essas coisas más? — Isso mesmo,
Satanás e seus demônios. Assim, o que você
e eu precisamos fazer? — Precisamos ler, ouvir e ver coisas boas, que
nos ajudem a servir a Jeová. Consegue se lembrar de algumas coisas
boas que podemos fazer? —

Se fizermos o que é certo, não precisaremos ter medo dos demô-
nios. Jesus é mais forte do que eles e esses anjos maus têm medo
dele. Um dia, os demônios gritaram para Jesus: ‘Veio nos destruir?’
(Marcos 1:24) Vai ser muito bom quando chegar o tempo de Jesus
destruir Satanás e seus demônios, não acha? — Enquanto isso, po-
demos ter certeza de que Jesus vai nos proteger dos demônios se for-
mos amigos dele e de seu Pai celestial.

Vamos ver o que precisamos fazer, lendo 1 Pedro 5:8, 9 e Tiago 4:7, 8.

O que é bom
a gente fazer?
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A
LGUMAS pessoas dizem que só acreditam no que veem. Mas

isso é uma tolice. Há muitas coisas que sabemos que exis-
tem, mas que nunca vimos. Sabe me dizer uma delas? —

Que acha do ar que respiramos? Você consegue senti-lo? — Le-
vante a mão e assopre nela. Sentiu alguma coisa? — Sentiu, mas
não viu o ar, viu? —

Já falamos sobre pessoas espirituais, que não podemos ver.
Aprendemos que algumas são boas, outras, más. Diga o nome de
algumas pessoas espirituais boas que não podemos ver. — Isso,
tem Jeová Deus, Jesus e os anjos bons. Existem anjos maus tam-
bém? — A Bı́blia diz que sim. Diga-me o que você aprendeu sobre
eles. —

Uma coisa que sabemos é que tanto os anjos bons como os maus
são mais fortes do que nós. O Grande Instrutor sabia muitas coisas
sobre anjos. Ele havia sido um anjo antes de nascer como bebê na
Terra. Ele tinha vivido com outros anjos no céu. Conhecia milhões
deles. Será que todos esses anjos têm nome? —

Bem, aprendemos que Deus deu nome às estrelas. Assim, pode-
mos ter certeza de que todos os anjos também têm nome. E sabe-
mos que podem conversar uns com os outros porque a Bı́blia fala
da ‘lı́ngua de anjos’. (1 Corı́ntios 13:1) Na sua opinião, sobre o
que os anjos conversam? Será que conversam sobre nós aqui na
Terra? —

Sabemos que os anjos de Satanás, os demônios, tentam nos fazer
desobedecer a Jeová. Assim, eles devem conversar sobre como fazer
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isso. Querem que sejamos como eles para que Jeová não goste mais
de nós. Mas, e os anjos fiéis de Deus? Acha que eles também falam
sobre nós? — Falam sim. Eles querem nos ajudar. Deixe-me contar
como anjos de Deus ajudaram pessoas que amavam a Jeová e ser-
viam a ele.

Por exemplo, Daniel era um homem que vivia em Babilônia.
Muitas pessoas naquela cidade não amavam a Jeová. Até fizeram
uma lei que castigava qualquer um que orasse a Jeová Deus. Mas Da-
niel não parou de orar a Jeová. Sabe o que fizeram com Daniel? —

Aquelas pessoas más o jogaram num buraco onde ficavam
os leões. Ali, Daniel ficou sozinho com leões famintos.

Sabe o que acon-
teceu? — “Deus en-

viou seu anjo e fechou a
boca dos leões”, disse Daniel.

Ele saiu sem um arranhão! Os anjos

O que Deus fez para salvar Daniel?

OS ANJOS DE DEUS NOS AJUDAM
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podem fazer coisas maravilhosas para os que servem a Jeová. — Da-
niel 6:18-22.

Numa outra vez, Pedro foi preso. Você deve se lembrar que Pe-
dro era um dos amigos do Grande Instrutor, Jesus Cristo. Algumas
pessoas não gostaram quando Pedro disse que Jesus era o Filho de
Deus. Por isso, jogaram Pedro na cadeia. Soldados ficaram de guar-
da para garantir que ele não fugisse. Será que alguém poderia aju-
dá-lo? —

Pedro estava com as mãos acorrentadas, dormindo entre dois
guardas. Mas a Bı́blia diz: ‘De repente, o anjo de Jeová apareceu,

Como um anjo ajudou Pedro
a sair da prisão?
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e brilhou uma luz na cela da prisão. O anjo acordou Pedro, tocan-
do no lado dele e dizendo: “Levante-se depressa!” ’

Então, as correntes que prendiam as mãos de Pedro se abriram.
E o anjo lhe disse: ‘Vista-se, ponha as sandálias e siga-me.’ Os guar-
das não puderam pará-los porque o anjo estava ajudando Pedro.
Quando chegaram a um portão de ferro, aconteceu algo incrı́vel. O
portão se abriu sozinho! O anjo soltou Pedro para que ele conti-
nuasse a pregar. — Atos 12:3-11.

Será que os anjos de Deus também podem nos ajudar? — Po-
dem, sim. Quer dizer, então, que eles nunca vão deixar a gente se
machucar? — Não, os anjos não vão impedir que a gente se machu-
que se fizermos coisas tolas. Mas mesmo que não façamos nada de
errado, podemos nos machucar. Os anjos não receberam ordem
para nos proteger de tudo. Em vez disso, Deus lhes deu um traba-
lho especial.

A Bı́blia fala de um anjo que diz para as pessoas em toda parte
adorarem a Deus. (Revelação [Apocalipse] 14:6, 7) Como é que o
anjo faz isso? Será que ele grita lá do céu para que todo o mundo
escute? — Não, são os seguidores de Jesus na Terra que falam a ou-
tros sobre Deus, e os anjos os orientam no trabalho. Os anjos cui-
dam para que as pessoas que realmente querem saber sobre Deus
tenham chance de ouvir. Nós podemos participar nessa pregação e
os anjos vão nos ajudar.

Mas e se acontecer de pessoas que não amam a Deus tentarem
nos causar problemas? E se elas nos mandarem para a cadeia? Será
que os anjos vão nos soltar? — Eles podem fazer isso. Mas nem
sempre o fazem.

Paulo, outro seguidor de Jesus, certa vez estava preso num navio
durante uma terrı́vel tempestade. Mas os anjos não o soltaram logo.

OS ANJOS DE DEUS NOS AJUDAM
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´
E que havia outras pessoas que precisavam ouvir sobre Deus. Um
anjo disse: ‘Não tenha medo, Paulo. Você vai falar com César.’ Pau-
lo ia ser levado até César, o maior governante daquele tempo, e ia
pregar para ele. Os anjos sempre sabiam onde Paulo estava e o aju-
daram. Eles também vão nos ajudar se servirmos a Deus de coração.
— Atos 27:23-25.

Há outra grande tarefa que os anjos logo vão realizar. Está bem
perto o tempo de Deus destruir os maus. Todos os que não adoram
o Deus verdadeiro vão ser destruı́dos. Quem diz que não acredita
em anjos porque não pode vê-los vai descobrir que estava comple-
tamente enganado. — 2 Tessalonicenses 1:6-8.

O que isso significa para nós? — Se estivermos do lado dos an-
jos de Deus, eles vão nos ajudar. Mas será que estamos do lado de-

les? — Sim, estamos, se adoramos a Jeová. E se fazemos mesmo
isso, vamos convidar outras pessoas a

adorá-lo também.

Para aprender mais

sobre como os anjos

influenciam a vida

das pessoas, leia

Salmo 34:7; Mateus

4:11; 18:10; Lucas

22:43 e Atos 8:26-31.

O que um anjo disse a Paulo?

APRENDA D O GRANDE INSTRUTOR
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ˆ
E conversa com Jeová Deus? — Ele quer que você faça

isso. Quando conversa com Deus, isso é chamado de ora-
ção. Jesus muitas vezes falava com seu Pai no céu.`

As vezes, ele gostava de ficar sozinho quando orava. A
Bı́blia diz que uma vez ele “subiu sozinho ao monte
para orar. Embora ficasse tarde, estava ali sozinho”.
— Mateus 14:23.

Aonde você pode ir para orar sozinho a
Jeová? — Pode ser que você consiga ficar sozinho
para conversar com Deus antes de ir para a cama,
à noite. Jesus disse: ‘Quando for orar, entre no seu
quarto e, fechando a porta, ore ao seu Pai.’ (Ma-
teus 6:6) Você ora a Jeová toda noite antes de dor-
mir? — Deveria orar.

Jesus também orava quando
outras pessoas estavam com
ele. Quando seu ami-
go Lázaro morreu,

xy C A P
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Jesus orava quando
estava sozinho . . .
e quando estava
com outros



Jesus orou junto com outros perto do local onde tinham colocado
o corpo de Lázaro. ( João 11:41, 42) E Jesus também orava quando
se reunia com seus discı́pulos. Você assiste a reuniões onde se fa-
zem orações? — Ali, em geral é um adulto que faz a oração. Pres-
te bastante atenção ao que ele diz porque ele está falando com
Deus no seu lugar. Daı́, você poderá dizer “Amém” quando termi-
nar a oração. Sabe o que significa dizer “Amém” no fim de uma
oração? — Significa que você gostou da oração, que concorda com
ela e que deseja que ela seja a sua oração também.

Jesus orava também antes de comer. Ele agradecia a Jeová pelo
alimento. Você sempre ora antes das refeições? —

´
E bom agrade-

cer a Jeová pelo alimento antes de começar a comer. Talvez outra
pessoa faça a oração quando você toma uma refeição. Mas e se
você estiver comendo sozinho? Ou se você for comer com pessoas
que não costumam agradecer a Jeová? — Então terá de fazer sua
própria oração.

Precisamos sempre orar em voz alta? Ou será que Jeová ouve
quando fazemos orações sem falar nada, só em pensamento? —
Podemos descobrir a resposta aprendendo do que aconteceu

Por que você deve
prestar atenção
às orações feitas
nas reuniões?
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com um adorador de Jeová chamado
Neemias. Ele trabalhava no palácio
do Rei Artaxerxes, do paı́s da Pérsia.
Um dia, Neemias ficou muito triste
quando soube que os muros de Jeru-
salém, a cidade mais importante do
seu povo, ainda não tinham sido re-
construı́dos.

Quando o rei lhe perguntou
por que ele estava triste, Nee-
mias primeiro fez uma ora-
ção em silêncio. Daı́, disse ao
rei por que estava triste e pe-
diu para ir a Jerusalém para
reconstruir os muros. O que
aconteceu? —

Deus respondeu à oração
de Neemias. O rei deixou
que ele fosse e até lhe deu
muita madeira para ajudá-lo
a reconstruir os muros. Vi-
mos com isso que Deus
realmente pode respon-
der às nossas orações,

Quando é que
você pode fazer
uma oração em
pensamento, igual
a Neemias?



mesmo as que fazemos só em pensamento. — Neemias 1:2, 3;
2:4-8.

Agora, pense no seguinte: Precisa abaixar a cabeça quando ora?
Deve ficar de joelhos? O que acha? — Algumas vezes, Jesus se
ajoelhou para orar; outras vezes, ficou de pé. E em algumas oca-
siões ele orou olhando para o céu, como na ocasião em que orou
por Lázaro.

O que isso nos ensina? — Isso mesmo, ensina que a posição não
é a coisa mais importante ao orar.

`
As vezes, é correto abaixar a ca-

beça e fechar os olhos. Outras vezes, talvez seja bom se ajoelhar,
como Jesus. Mas lembre-se que podemos orar a Deus a qualquer

hora do dia ou da noite e ele nos ouvirá. O importante sobre a
oração é realmente acreditarmos que Jeová está escutando.

Acredita que Jeová escuta suas orações? —

O que devemos dizer nas nossas orações a
Jeová? — Diga-me uma coisa: Quando você

faz oração, sobre o que fala com Deus? —
Jeová nos dá tantas coisas boas e é correto
agradecer-lhe por elas, não acha? — Po-
demos agradecer pelo alimento. Mas já
agradeceu pelo céu azul, as árvores ver-
des e as lindas flores? — Ele também
fez essas coisas.

Os discı́pulos de Jesus certa vez pe-
diram que ele lhes ensinasse a orar. O
Grande Instrutor fez isso e mostrou
quais eram as coisas mais importantes

Ao orar, sobre o que
podemos falar com Deus?
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pelas quais orar. Sabe quais são? — Abra a Bı́blia em Mateus, ca-
pı́tulo 6. Nos versı́culos 9 a 13, encontramos o que muitas pessoas
chamam de oração do Pai-Nosso. Vamos lê-la.

Aprendemos aqui que Jesus nos ensinou a orar a respeito do
nome de Deus. Ele disse que devemos pedir para o nome de
Deus ser santificado, ou tratado como santo. Qual é o nome de
Deus? — Isso mesmo, é Jeová, e devemos amar esse nome.

Em segundo lugar, Jesus nos ensinou a orar pela vinda do Rei-
no de Deus. Esse Reino é importante porque vai trazer paz para a
Terra e transformá-la num paraı́so.

Terceiro, o Grande Instrutor disse para orarmos pedindo que a
vontade de Deus seja feita na Terra como é feita no céu. Se ora-
mos assim, devemos fazer o que Deus quer.

A seguir, Jesus nos disse para orarmos pelo alimento que preci-
samos a cada dia. Também disse que devemos pedir desculpas a
Deus quando fazemos coisas erradas. Devemos pedir o perdão de
Deus. Mas antes de ele nos perdoar, precisamos perdoar os outros
que talvez tenham feito coisas erradas contra nós. Acha que é fá-
cil fazer isso? —

Por fim, Jesus disse que devemos orar para que Jeová Deus nos
proteja do malvado Satanás, o Diabo. Podemos incluir tudo isso
nas nossas orações a Deus.

Devemos acreditar que Jeová escuta nossas orações. Além de
pedir que ele nos ajude, devemos sempre lhe agradecer. Ele fica
feliz quando nossas orações são sinceras e quando lhe pedimos as
coisas certas. E ele vai nos dar essas coisas. Acredita nisso? —

H
´

a outros conselhos excelentes sobre oraç
˜

ao em Romanos 12:12; 1 Pedro

3:12 e 1 Jo
˜

ao 5:14.

JESUS NOS ENSINOU A ORAR
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Q
UEM foi o melhor servo de Deus que já existiu? — Isso
mesmo, Jesus Cristo. Será que podemos ser como
ele? — Bem, a Bı́blia diz que ele deixou o exemplo para

nós seguirmos. E ele nos convida a ser seus discı́pulos.

Sabe o que quer dizer ser discı́pulo de Jesus? — Quer dizer vá-
rias coisas. Primeiro, que temos de aprender dele. Mas não é só isso.
Também precisamos acreditar de verdade no que ele diz. Se acredi-
tarmos, vamos fazer o que ele nos manda.

Muitos hoje dizem que acreditam em Jesus. Acha que todos são
discı́pulos dele? — A maioria não é. Talvez até vão à igreja. Mas a
maioria nunca tirou tempo para aprender o que Jesus ensinou. Na

verdade, só quem segue o exemplo de Jesus é seu discı́pulo.

Vamos falar um pouco sobre aqueles que eram discı́pulos de
Jesus quando ele vivia como homem na Terra. Um dos pri-

meiros a se tornar discı́pulo foi Filipe. Ele foi encontrar
seu amigo Natanael (também chamado Bartolomeu),
que estava sentado debaixo de uma árvore, como pode

ver aqui no desenho. Quando Natanael se encontrou
com Jesus, Jesus disse: ‘Aqui está um homem hones-
to, um israelita de verdade.’ Natanael ficou surpreso
e perguntou: ‘Como você me conhece?’

“Antes de Filipe te chamar, enquanto estavas
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Quem é este homem e como ele se tornou discı́pulo de Jesus?
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debaixo da figueira, eu te vi”, disse Jesus. Impressionado por Je-
sus saber exatamente onde ele estava, Natanael disse: “Tu és o
Filho de Deus, tu és o Rei de Israel.” — João 1:49.

Outros haviam se tornado discı́pulos de Jesus um dia
antes de Filipe e Natanael. Seus nomes eram
André e seu irmão Pedro, além de

João e talvez seu irmão Tiago. ( João 1:35-51) Mas depois
de algum tempo eles voltaram para o seu trabalho como pes-
cadores. Daı́, certo dia Jesus caminhava à margem do mar da
Galileia quando viu Pedro e André jogando as redes de pesca no
mar. Jesus os chamou: ‘Sigam-me.’

Caminhando um pouco mais, Jesus viu Tiago e João. Eles
estavam num barco com o pai, consertando as redes de pesca.

Quem Jesus convidou para
ser seus discı́pulos?

AQUELES QUE SE TORNARAM DISC
´
IPULOS DE JESUS
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Jesus também os convidou a segui-lo. O que teria feito se Jesus
tivesse convidado você? Teria acompanhado Jesus imediatamen-
te? — Aqueles homens sabiam quem Jesus era. Sabiam que ele ti-
nha sido enviado por Deus. Por isso, na mesma hora deixaram para
trás seu negócio de pesca e seguiram a Jesus. — Mateus 4:18-22.

Quer dizer, então, que depois que se tornaram seguidores de Je-
sus aqueles homens nunca mais fizeram nada de errado? — Não.
Como talvez se lembre, eles até discutiram sobre qual deles era o
mais importante. Mas eles escutavam a Jesus e estavam dispostos a
fazer mudanças. Se estivermos dispostos a mudar, também podere-
mos ser discı́pulos de Jesus.

Jesus convidou todo tipo de pessoa para ser seu discı́pulo. Certa
vez, um jovem governante rico chegou perto dele e perguntou como
poderia ganhar a vida eterna. Quando o governante rico disse que
obedecia aos mandamentos de Deus desde que era criança, Jesus o
convidou: “Vem ser meu seguidor.” Sabe o que aconteceu? —

Bem, quando ficou sabendo que ser discı́pulo de Jesus devia ser
mais importante do que ser rico, ele ficou muito triste. Ele não se
tornou discı́pulo de Jesus porque amava mais o dinheiro do que a
Deus. — Lucas 18:18-25.

Depois de pregar quase um ano e meio, Jesus escolheu 12 de seus
discı́pulos para serem apóstolos. Os apóstolos eram homens que ele
enviou para realizar tarefas especiais. Sabe o nome deles? — Vamos
ver se conseguimos aprender. Olhe os desenhos e os nomes deles.
Depois, tente dizer os nomes de cor.

Com o tempo, um dos 12 apóstolos se tornou mau. Foi Judas Is-
cariotes. Depois, outro discı́pulo foi escolhido para se tornar após-
tolo. Sabe o nome dele? — Era Matias. Mais tarde, Paulo e Barnabé
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também se tornaram apóstolos, mas não
faziam parte dos doze. — Atos 1:23-26;
14:14.

Como aprendemos no Capı́tulo 1
deste livro, Jesus se interessava pe-
las crianças. Por quê? — Por-
que sabia que elas também
poderiam se tornar discı́pulas
dele. E é mesmo, as crianças
muitas vezes dizem as coi-
sas de um jeito que pode até
levar um adulto a escutar
e a querer aprender mais sobre o
Grande Instrutor.

Muitas mulheres também se
tornaram discı́pulas de Jesus.
Algumas delas viajavam com
ele quando ia a outras cida-
des para pregar. Maria Madalena,

Pedro

André

Tiago
(irmão

de João)

João

Filipe

Natanael

Mateus
Tomé

Tiago (filho de Alfeu)

Simão

Judas (também
chamado Tadeu)

Judas Iscariotes



Joana e Susana fizeram isso. Elas talvez ajudassem também a
preparar as refeições e a lavar as roupas de Jesus. — Lu-

cas 8:1-3.

Quer ser discı́pulo de Jesus? — Lembre-se de que
não basta dizer que é discı́pulo dele. Não devemos
agir como seus discı́pulos apenas nas reuniões cris-
tãs, mas em qualquer lugar. Sabe quais são alguns
lugares onde é importante agirmos como discı́pu-
los de Jesus? —

Isso mesmo, devemos agir como discı́pulos de
Jesus em casa e também na escola. Tanto você

como eu nunca devemos nos esquecer de que,
para sermos verdadeiros discı́pulos de Jesus,
devemos agir como ele o dia inteiro, todos
os dias, não importa onde a gente esteja.

Vamos ler juntos o que a Bı́blia diz sobre os

discı́pulos de Jesus em Mateus 28:19, 20; Lucas

6:13-16; Jo
˜

ao 8:31, 32 e 1 Pedro 2:21.

Quem eram essas mulheres que ajudavam Jesus
quando ele viajava para pregar?

Em que lugares é importante agirmos
como discı́pulos de Jesus?
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´
EM já o tratou mal alguma vez? — Já o magoaram ou

disseram algo que você não gostou? — Quando uma pes-

soa faz isso, deve tratá-la da mesma maneira que ela tra-

tou você? —

Muitos hoje, quando são maltratados, querem se vingar, ma-

goando quem os tratou mal. Mas Jesus ensinou que devemos per-

doar quem nos magoa. (Mateus 6:12) E se alguém nos tratar mal

muitas vezes? Quantas vezes temos de perdoar? —
´

E isso que Pedro queria saber. Então, um dia ele per-

guntou a Jesus: ‘Preciso perdoar até sete vezes?’

Não, sete vezes não é suficiente. Jesus dis-

se que ele deveria perdoar “setenta

e sete vezes” a pessoa que pecasse

contra ele.

Isso é muito! Se alguém fizesse

tantas coisas erradas ou ruins contra

nós, ı́amos perder a conta do número de

vezes, não é verdade? O que Jesus queria

ensinar era o seguinte: não devemos ten-

tar nos lembrar de quantas coisas ruins

os outros nos fazem. Se eles pedirem

desculpas, devemos perdoá-los.
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´
I T U L O 1 4 vw

POR QUE DEVEMOS SER
PERDOADORES

O que Pedro
queria saber

sobre perdão?
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Jesus queria mostrar aos discı́pulos
como é importante ser perdoador. Assim,
depois de responder à pergunta de Pe-
dro, ele contou uma história. Gostaria de
ouvi-la? —

Certa vez havia um rei que era mui-
to bondoso. Ele até emprestava

dinheiro aos seus escravos quan-
do eles precisavam de aju-

da. Mas um dia, o rei
quis que os escravos pa-
gassem o dinheiro que
deviam a ele. Trouxe-

O que aconteceu quando o escravo pediu que o rei
lhe desse mais tempo para pagar o que devia?

Como o escravo
tratou outro escravo

que não podia
pagar-lhe uma

dı́vida?



ram-lhe então um escravo que lhe devia 60 milhões de moedas.
Isso era muito dinheiro!

Mas o escravo já tinha gastado todo o dinheiro do rei e não po-
dia pagar o empréstimo. Por isso, o rei ordenou que ele fosse ven-
dido. Disse também que a esposa, os filhos e tudo o que o escravo
tinha deviam ser vendidos. Daı́, dava para pagar o rei com o di-
nheiro da venda. Como acha que o escravo se sentiu? —

Ele se ajoelhou diante do rei e implorou: ‘Por favor, me dê
mais tempo e eu vou pagar tudo o que lhe devo.’ Se você fosse o
rei, o que teria feito? — O rei ficou com pena do escravo. Por
isso, o perdoou. Disse que o escravo não precisava mais pagar
nem uma moeda dos 60 milhões que devia. Como o escravo deve
ter ficado feliz!

Mas o que fez logo a seguir? O escravo saiu e encontrou outro
escravo que lhe devia apenas 100 moedas. Ele agarrou o outro es-
cravo pelo pescoço e começou a esganá-lo, dizendo: ‘Pague as 100
moedas que você me deve!’ Dá para imaginar que alguém pudes-
se fazer isso, ainda mais depois de o rei ter lhe perdoado uma
dı́vida tão grande? —

Bem, o escravo que devia apenas 100 moedas era pobre. Ele
não tinha como pagar na hora. Assim, ele se ajoelhou aos pés do
outro escravo e implorou: ‘Por favor, me dê mais tempo e eu vou
pagar o que lhe devo.’ Será que aquele homem deveria dar mais
tempo ao outro escravo? — O que você teria feito? —

Aquele homem não era bom, como o rei era. Ele queria o di-
nheiro na hora. E como o outro escravo não podia pagar, man-
dou jogá-lo na cadeia. Outros escravos viram isso e não gostaram.
Ficaram com pena do escravo que estava na cadeia. Por isso, con-
taram ao rei o que tinha acontecido.

POR QUE DEVEMOS SER PERD OAD ORES
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O rei também não gostou nada dessa história. Ficou muito
bravo com o escravo que não perdoou o outro. Por isso, man-
dou chamá-lo e disse: ‘Seu escravo malvado, eu não perdoei o
que você me devia? Você também devia ter perdoado o outro
escravo.’

O escravo que não perdoou devia ter aprendido uma lição do
rei bom. Mas não aprendeu. Por isso, o rei mandou que o pren-
dessem na cadeia até que pagasse todos os 60 milhões de moedas
que devia.

´
E claro que, na cadeia, ele nunca ia poder ganhar esse

dinheiro para pagar ao rei. Quer dizer, ele ia ficar preso até
morrer.

Quando terminou de contar a história, Jesus disse aos seus se-
guidores: ‘Do mesmo modo o meu Pai celestial vai tratar vocês,
se não perdoarem de coração cada um ao seu irmão.’ — Mateus
18:21-35.

O que o rei fez com
o escravo que não
perdoou?
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Sabe, todos nós devemos muito a Deus. Na verdade, devemos

a ele a nossa própria vida! Assim, em comparação com o que de-

vemos a Deus, outras pessoas nos devem pouco. O que elas nos

devem é como as 100 moedas que o escravo devia ao outro. Mas

o que devemos a Deus, por causa das coisas erradas que fazemos,

é como os 60 milhões de moedas que o outro escravo devia ao rei.

Deus é muito bom. Fazemos coisas erradas, mas ele nos per-

doa. Ele não exige que paguemos pelos nossos erros, tirando nos-

sa vida para sempre. Devemos nos lembrar da seguinte lição:

Deus só nos perdoa se nós perdoarmos as pessoas que nos tratam

mal. Isso dá o que pensar, não dá? —

Assim, se alguém fizer algo que dei-

xe você triste, mas depois pedir descul-

pas, o que vai fazer? Vai perdoá-lo? — E

se acontecer muitas vezes? Vai perdoá-lo

assim mesmo? —

Se fosse a gente que pedisse perdão,

ı́amos gostar de ser perdoados, não

acha? — Então, vamos fazer o mes-

mo. Em vez de só dizer que per-

doamos, devemos perdoar mesmo, de

coração. Quando fazemos isso, mostra-

mos que queremos muito ser seguido-

res do Grande Instrutor.

Para entendermos a import
ˆ

ancia de per-

doar, vamos ler também Provérbios 19:11;

Mateus 6:14, 15 e Lucas 17:3, 4. O que você vai
fazer se alguém lhe

pedir desculpas?

POR QUE DEVEMOS SER PERD OAD ORES
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S
ABE o que é preconceito? — Preconceito é não gostar de al-
guém só porque ele tem uma aparência diferente ou fala
uma lı́ngua diferente. Por isso, ser preconceituoso é não

gostar de alguém ou acreditar em algo a respeito de uma pessoa
antes de conhecê-la.

Acha certo não gostar de uma pessoa antes de saber quem ela é
ou só porque ela é diferente? — Realmente, não é correto nem
bondoso ter preconceito. Não devemos tratar mal outra pessoa só
porque ela é diferente de nós.

Agora pense um pouco. Conhece alguém que tem a cor da pele
diferente ou que fala uma lı́ngua diferente da sua? — Talvez você
até conheça pessoas que têm uma aparência diferente por causa de
algum acidente ou doença. Trata com bondade e amor quem é di-
ferente de você? —

Se escutarmos o Grande Instrutor, Jesus Cristo, vamos ser bons
com todos. Não deve fazer nenhuma diferença para nós o paı́s em
que a pessoa nasceu nem a cor da pele dela. Devemos tratá-la com
bondade. Nem todo mundo pensa assim, mas foi isso que Jesus en-
sinou. Vamos ver como.

Um judeu que tinha preconceito veio até Jesus e lhe perguntou:
‘O que eu tenho de fazer para viver para sempre?’ Jesus sabia o que
o homem provavelmente queria: que ele dissesse que devemos ser
bons só com pessoas da nossa raça ou nacionalidade. Assim, em
vez de responder à pergunta, Jesus perguntou ao homem: ‘O que
a Lei de Deus diz que devemos fazer?’
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O homem respondeu: ‘Você deve amar a
Jeová, seu Deus, de todo o coração e deve
amar ao próximo como a você mesmo.’ Je-
sus disse: ‘A sua resposta está certa. Con-
tinue fazendo isso e você vai ter vida
eterna.’

Mas o homem não queria ser bom
ou amoroso com pessoas diferentes dele.
Assim, tentou encontrar uma desculpa.
Ele perguntou a Jesus: “Quem é realmen-
te o meu próximo?” Talvez ele quisesse que
Jesus respondesse: “Seu próximo são os seus amigos”, ou:
“São as pessoas que são parecidas com você.” Mas para responder
à pergunta, Jesus contou uma história sobre um judeu e um sama-
ritano. A história era assim:

Um judeu descia pela estrada que ia da cidade de Jerusalém
para Jericó. Enquanto caminhava, apareceram ladrões que o assal-
taram. Eles bateram nele e roubaram o dinheiro e as roupas dele.
Os assaltantes o espancaram tanto que ele ficou quase morto à
beira da estrada.

Como devemos tratar as pessoas que são diferentes de nós?
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Pouco tempo depois, um sacerdote desceu pela estrada. Ele viu
o homem todo machucado. O que você teria feito? — O sacerdo-
te simplesmente passou para o outro lado da estrada. Não parou
nem fez nada para ajudar o homem.

Daı́, outro homem muito religioso passou por aquela estrada.
Era um levita que servia no templo em Jerusalém. Será que ele ia
parar para ajudar? — Não. Ele fez o mesmo que o sacerdote.

Por fim, passou um samaritano pela estrada. Consegue vê-lo na
curva da estrada? — Ele viu o judeu caı́do e todo machucado. Em
geral os samaritanos e os judeus não se davam bem. ( João 4:9) En-
tão, será que esse samaritano abandonaria o homem sem ajudá-lo?
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Será que pensaria: ‘Por que devo ajudar esse judeu?
Se fosse eu que estivesse machucado, ele não ia
me ajudar, ia?’

Bem, o samaritano olhou o homem caı́do à
beira da estrada e ficou com pena dele. Não
podia simplesmente deixá-lo morrer ali. Então,

desceu do animal em que estava montado, foi até
o homem e começou a cuidar das feridas dele. Der-

ramou azeite e vinho nelas, para ajudar a sará-las. Daı́,
amarrou um pano nas feridas.

Com todo o cuidado, o samaritano levantou o homem ma-
chucado e o colocou sobre o animal. Daı́, seguiu devagar pela es-
trada até encontrar uma hospedaria, que é um pequeno
hotel. Ali, o samaritano arranjou um quarto para
o homem e cuidou dele.

Depois de contar essa história,
Jesus perguntou ao homem
com quem estava conversan-
do: ‘Qual desses três homens
você acha que agiu como
próximo?’ O que você res-
ponderia? Foi o sacerdote, o
levita ou o samaritano? —

O homem respondeu:
‘Aquele que parou e cuidou
do homem machucado foi

Por que o samaritano agiu
como próximo?

UMA LIÇ
˜
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quem agiu como próximo.’ Jesus dis-
se: ‘Muito bem! Vá e faça o mesmo.’
— Lucas 10:25-37.

Que história bonita, não
acha? Ela nos ajuda a entender
quem é o nosso próximo. Não
são apenas os nossos amigos.
Nem apenas aqueles que têm
a mesma cor de pele e falam
a mesma lı́ngua que a gente.
Jesus nos ensinou a ser bons
com todas as pessoas, não im-
porta qual a sua origem, apa-
rência ou lı́ngua.

´
E assim que Jeová Deus age. Ele não tem pre-

conceito. ‘O Pai que está no céu faz o sol se levantar sobre
os bons e os maus’, disse Jesus. ‘E ele também faz chover sobre os
bons e os maus.’ Por isso, devemos ser bons com todo mundo, as-
sim como Deus é. — Mateus 5:44-48.

Então, se você vir alguém machucado, o que vai fazer? — E se a
pessoa for de um outro paı́s ou a cor da pele dela for diferente da
sua? Mesmo assim ele é seu próximo e você deve ajudá-lo. Se você
é pequeno demais para ajudar, chame alguém mais velho. Ou cha-
me um policial ou um professor. Assim, você vai estar sendo uma
pessoa boa, como o samaritano.

O Grande Instrutor quer que sejamos pessoas boas. Quer que a
gente ajude os outros, não importa quem sejam. Foi por isso que ele
contou a história do bom samaritano.

Sobre a quest
˜

ao de ser bom com as pessoas, n
˜

ao importa qual a raça ou na-

cionalidade delas, leia Provérbios 19:22; Atos 10:34, 35 e 17:26.

Como você pode agir como próximo?
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C
ERTA vez, um homem veio falar com Jesus. Ele sabia que Je-
sus era muito inteligente, por isso pediu: ‘Instrutor, diga ao
meu irmão que me dê algumas coisas que ele tem.’ O homem

achava que devia ficar com algumas coisas de seu irmão.

Se você estivesse no lugar de Jesus, o que teria dito? — Jesus per-
cebeu que o homem tinha um problema. Mas o problema não era
que ele precisava das coisas do irmão. O problema do homem é que
ele não sabia o que era realmente importante na vida.

Pare um pouco e pense sobre isso. Qual deve ser a coisa mais im-
portante para nós? Será que é ter ótimos brinquedos, roupas novas
ou coisas desse tipo? — Não, há algo bem mais importante. Era
essa a lição que Jesus queria ensinar. Por isso,
contou a história sobre um homem que não
pensou em Deus. Quer ouvi-la? —

Bem, o homem era muito rico. Tinha ter-
ras e celeiros, que são grandes depósitos de ce-
reais. As plantações dele estavam produzindo
muito bem. Ele já não tinha espaço nos ce-
leiros para guardar tudo que colhia. O que
ele devia fazer, então? Bem, ele pensou:
‘Vou derrubar meus celeiros e construir
outros maiores. Daı́, vou guardar toda a
colheita e todas as minhas coisas boas
nesses novos celeiros.’

O homem rico achou que isso era
a melhor coisa a fazer. Ele se achava
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Que problema esse
homem tinha?
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muito esperto por guardar tantas coisas. Disse para si mes-
mo: ‘Agora tenho muitas coisas boas guardadas. Elas vão
durar muitos anos. Então, posso ficar só descansando. Vou

comer, beber e me divertir.’ Mas tinha algo de errado com o
modo de pensar daquele homem. Sabe o que era? — Ele só

pensava em si mesmo e no seu próprio prazer. Ele não pen-
sou em Deus em nenhum momento.

Assim, Deus falou para o homem rico: ‘Seu tolo. Você vai morrer
hoje à noite. Então, para quem vão ficar as coisas que você guardou?’
Será que aquele homem rico ia poder usar essas coisas depois de
morto? — Isso mesmo, outra pessoa ia ficar com elas. Jesus disse:
“Assim é com o homem que acumula para si tesouro, mas não é rico
para com Deus.” — Lucas 12:13-21.

Você não quer ser como aquele homem rico, quer? — O que
ele mais queria na vida era conseguir coisas materiais. Esse foi o

No que esse homem rico está pensando?
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erro dele. Ele sempre queria mais. Mas não era “rico para com
Deus”.

Muitas pessoas hoje são como aquele homem. Sempre querem
mais. E isso pode causar grandes problemas. Por exemplo, você tem
brinquedos, não tem? — Quais são alguns dos brinquedos que você
tem? Pode me dizer? — Digamos que um dos seus amiguinhos tenha
uma bola, uma boneca ou outro brinquedo que você não tem. Seria
certo ficar insistindo para os seus pais comprarem um brinquedo
igual para você? —

`
As vezes, pode parecer muito importante ter certo brinquedo.

Mas o que acontece depois de algum tempo? — O brinque-
do fica velho, estraga e você o deixa jogado num canto,
não é? Na verdade, você tem algo muito mais valioso do
que brinquedos. Sabe o que é? —

´
E a sua vida. Sua vida é muito importante porque, sem ela, você

não pode fazer nada. Mas sua vida depende de fazer o que Deus gos-
ta, não acha? — Então, não vamos ser como aquele homem rico e
tolo, que não pensou em Deus.

O que você tem que é mais valioso do que brinquedos?

O QUE
´

E REALMENTE IMPORTANTE?
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Não são apenas as crianças que fazem coisas tolas como aquele ho-
mem rico. Muitos adultos também fazem. Alguns sempre querem ter
mais. Talvez tenham comida para cada dia, roupas para vestir e um
lugar para morar. Mas querem mais. Querem muitas roupas e casas
maiores. Essas coisas custam caro. Por isso, trabalham muito para
conseguir um monte de dinheiro. E quanto mais dinheiro ganham,
mais querem.

Alguns adultos ficam tão ocupados tentando ganhar dinheiro que
não têm tempo para ficar com a famı́lia nem têm tempo para Deus.
Será que o dinheiro pode impedir que as pessoas morram? — Isso
mesmo, é claro que não pode. Será que vão poder usar o dinheiro de-
pois que morrerem? —

´
E, os mortos não podem fazer nada. — Ecle-

siastes 9:5, 10.

Quer dizer então que é errado ter dinheiro? — Não é errado. Po-
demos usar o dinheiro para comprar comida e roupa. A Bı́blia diz
que ele serve de proteção. (Eclesiastes 7:12) Mas se amarmos o di-
nheiro, vamos ter problemas. Vamos agir como aquele homem rico
e tolo que guardou tesouros para si mesmo, mas não foi rico para
com Deus.

O que significa ser rico para com Deus? — Significa colocar Deus
em primeiro lugar na vida. Algumas pessoas dizem que acreditam
em Deus. Acham que só acreditar é o suficiente. Mas são mesmo ri-
cas para com Deus? — Realmente, não. São como o homem rico que
não pensou em agradar a Deus.

Jesus sempre quis agradar seu Pai celestial. Ele não tentou ganhar
bastante dinheiro e não tinha muitas coisas materiais. Jesus sabia o
que era realmente importante na vida. E você, sabe o que é? —

´
E ser

rico para com Deus.

Diga-me uma coisa: Como podemos ser ricos para com
Deus? — Fazendo o que agrada a ele. Jesus disse: “Faço sempre as
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coisas que lhe agradam.” (João 8:29) Deus fica contente quando fa-
zemos as coisas que ele nos manda fazer. Mas me diga: Que coisas
você pode fazer para agradar a Deus? — Isso mesmo,
ler a Bı́blia, ir às reuniões cristãs, orar a Deus e aju-
dar outros a aprender sobre ele. Essas são realmen-
te as coisas mais importantes na vida.

Jesus era rico para com Deus e, por isso, Jeová
cuidou dele. Como prêmio, ele deu a Jesus a vida
eterna. Se formos como Jesus, Jeová também vai nos
amar e cuidar de nós. Então, vamos procurar ser
como Jesus e nunca como o homem rico que não
pensou em Deus.

Leia os textos bı́blicos a seguir,

que mostram o conceito correto

sobre as coisas materiais:

Provérbios 23:4; 28:20;

1 Timóteo 6:6-10 e

Hebreus 13:5.

O que essa criança
está fazendo que é

realmente importante?
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T
ODO mundo gostaria de ser feliz, não concorda? — Mas
poucas pessoas são realmente felizes. Sabe por
quê? — Porque não sabem qual é o segredo da felicidade.

Acham que só serão felizes se tiverem muitas coisas. Mas quando
conseguem essas coisas, sua felicidade dura pouco.

O Grande Instrutor, porém, nos contou o segredo: “Há
mais felicidade em dar do que há em receber.” (Atos 20:35)
Então, como podemos ser felizes? — Dando coisas a outros e
fazendo coisas por eles. Sabia disso? —

Vamos pensar um pouco mais no assunto. Será que Jesus
estava dizendo que a pessoa que recebe um presente não fica
feliz? — Não, não foi isso que ele quis dizer. Você gosta de
ganhar presentes, não gosta? — Todo mundo gosta. A gente

fica contente quando ganha presentes
bonitos.
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Mas o que Jesus disse é que vamos ser
mais felizes ainda se dermos algo, quer
dizer, se formos generosos. Quem
você acha que deu mais coisas às pes-
soas do que qualquer outro? — Foi
Jeová Deus.

A Bı́blia diz que Deus “dá a todos
vida, e fôlego, e todas as coisas”. Ele
nos dá a chuva e também o sol, para que
as plantações produzam alimento para nós.
(Atos 14:17; 17:25) Não é de admirar que a
Bı́blia chame a Jeová de o “Deus feliz”. (1 Timóteo
1:11) A generosidade de Deus é uma das coisas que o deixa feliz.
E quando somos generosos, também nos sentimos felizes.

Mas o que podemos dar aos outros? O que você acha? — Se
quiser dar um presente comprado numa loja, você vai precisar pa-
gar por ele. Assim, talvez tenha de juntar dinheiro até conseguir
o que precisa para comprar o presente.

Mas nem todos os presentes precisam ser comprados em lojas.
Por exemplo, um copo d’água gelada num dia quente é muito gos-
toso. Se der um “presente” desses para alguém com sede, você vai
se sentir feliz.

Digamos que um dia você ajude sua mãe a fazer um doce que
você gosta. Que delı́cia! Mas em vez de comer tudo sozinho, você
vai ficar ainda mais feliz se fizer o quê? — Isso, se dividir com um
dos seus amigos. Gostaria de fazer isso qualquer dia desses? —

O Grande Instrutor e seus apóstolos sabiam que ser generoso
dá felicidade. Sabe o que eles deram a outros? — Foi a melhor

Em vez de comer todo o doce sozinho,
o que vai deixar você mais feliz?
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O que Lı́dia
disse a Paulo
e Lucas?

Por que Lı́dia ficou feliz de
cuidar de Paulo e Lucas?



coisa do mundo! Como eles sabiam a verdade sobre Deus, ficaram
contentes em falar dessas boas novas, ou boas notı́cias, a outros.
Ao fazerem isso, não pediram dinheiro de ninguém.

Certo dia, o apóstolo Paulo e seu amigo, o discı́pulo Lucas, co-
nheceram uma mulher que também queria sentir a alegria de ser
generosa. Eles a encontraram perto de um rio. Alguém tinha fa-
lado a Paulo e Lucas que ali era um local de oração. E era mes-
mo porque, quando chegaram lá, encontraram algumas mulheres
orando.

Paulo começou a falar a essas mulheres sobre as boas novas a
respeito de Jeová Deus e do seu Reino. Uma delas se chamava Lı́-
dia e ela prestou muita atenção. Depois, ela quis fazer algo para
mostrar quanto gostou das boas coisas que ouviu. Por isso, Lı́dia
disse a Paulo e Lucas: ‘Se vocês me consideram fiel a Jeová, ve-
nham e fiquem hospedados na minha casa.’ Ela insistiu que eles
fossem. — Atos 16:13-15.

Lı́dia ficou feliz de ter esses servos de Deus em sua casa. Ela os
amava porque eles a ajudaram a aprender sobre Jeová e Jesus, e so-
bre como viver para sempre. Ela ficou feliz de poder dar a Paulo e
Lucas comida e um lugar para descansar. Lı́dia ficou feliz ao de-
monstrar generosidade porque fez isso de coração. Devemos nos
lembrar disso. Alguém talvez nos diga que somos obrigados a dar
um presente. Mas se não tivermos vontade de fazer isso, não va-
mos ficar felizes de dar o presente.

Por exemplo, suponhamos que você tenha um doce e esteja
com vontade de comê-lo. Se eu dissesse que você tem de dar um
pedaço para outra criança, você ia ficar contente? — Mas e se você
tivesse um doce e encontrasse um amigo de quem gosta muito? Se

O SEGRED O DA FELICIDADE
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você mesmo resolvesse dar um pedaço ao seu amigo, ficaria feliz,
não ficaria? —

`
As vezes, amamos tanto uma pessoa que queremos lhe dar tudo

e não guardar nada para nós mesmos. Quanto mais aumentar nos-
so amor por Deus, mais vamos nos sentir assim.

O Grande Instrutor conheceu uma mulher pobre que se sentia
assim. Ele a viu no templo em Jerusalém.
Tudo o que ela possuı́a eram duas moedi-
nhas. Mas ela colocou essas duas moedas
numa caixa como contribuição, ou presen-
te, para o templo. Ninguém a obrigou a
fazer isso. A maioria das pessoas ali nem
ficou sabendo o que ela tinha feito. Ela
fez isso porque queria e porque realmente
amava a Jeová. Ela ficou feliz de poder
dar algo. — Lucas 21:1-4.

Há muitas maneiras de sermos ge-
nerosos. Consegue pensar em algu-
mas? — Se dermos porque realmente
queremos fazer isso, vamos ser felizes.´
E por isso que o Grande Instrutor nos
diz: ‘Pratiquem o dar.’ (Lucas 6:38)
Se fizermos isso, vamos deixar outras
pessoas felizes. E nós vamos ser mais

felizes ainda!

Vamos ler mais alguns textos

que mostram como ser genero-

so d
´

a felicidade: Mateus 6:1-4;

Lucas 14:12-14 e 2 Corı́ntios 9:7.

Por que esta mulher
pobre ficou feliz de
dar tudo o que tinha?
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Q
UANTAS vezes você já comeu hoje? — Sabe quem prepa-

rou essas refeições? — Talvez tenha sido a sua mãe ou ou-

tra pessoa. Mas por que devemos agradecer a Deus pela

comida? — Porque é Deus quem faz crescer as plantas que dão ali-

mentos. Mas devemos agradecer também a quem preparou a refei-

ção e a quem a serviu para nós.
`

As vezes, nos esquecemos de agradecer quando outros fazem

coisas boas para nós, não é? Quando o Grande Instrutor estava na

Terra, alguns leprosos se esqueceram de agradecer.

Sabe o que é um leproso? — Leproso é quem tem a doença cha-

mada lepra. Essa doença pode até fazer com que caiam pedaços de

algumas partes do corpo da pessoa. Quando Jesus vivia na Terra,

os leprosos tinham de morar separados das outras pessoas. Caso

visse alguém se aproximando, o leproso tinha de falar bem alto e

avisar a pessoa para não chegar perto. Fazia isso para que a outra

pessoa não chegasse perto demais e pegasse lepra.

Jesus era muito bom para os leprosos. Certo dia, a caminho de

Jerusalém, Jesus passou por uma cidadezinha. Quando se aproxi-

mava dela, dez leprosos saı́ram para encontrá-lo. Eles ficaram sa-

bendo que Jesus tinha o poder de Deus para curar todo tipo de

doença.

Os leprosos não chegaram perto de Jesus. Ficaram olhando de

longe. Mas acreditaram que Jesus podia curar a lepra. Por isso,

xy C A P
´
I T U L O 1 8 vw

VOC
ˆ

E COSTUMA AGRADECER?

97



quando os leprosos viram o Grande Instrutor, chamaram bem
alto: ‘Jesus, Instrutor, ajude-nos!’

Você tem pena dos doentes? — Jesus tinha. Ele sabia que era
muito triste ter lepra. Por isso, disse aos leprosos: ‘Vão e se mos-
trem aos sacerdotes.’ — Lucas 17:11-14.

Por que Jesus mandou que fizessem isso? Foi por causa da lei
que Jeová tinha dado ao Seu povo sobre os leprosos. A lei dizia
que o sacerdote de Deus tinha de olhar a pele do leproso. Só o sa-
cerdote podia dizer se ele estava totalmente curado. Se ficasse
bom, o leproso podia voltar a viver com as pessoas saudáveis.
— Levı́tico 13:16, 17.

O que Jesus mandou
os leprosos fazer?
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Mas aqueles leprosos ainda estavam
doentes. Será que foram ver o sacerdote
como Jesus lhes mandou? — Sim, eles
foram imediatamente. Devem ter acredi-
tado que Jesus ia acabar com a doença
deles. O que aconteceu?

Bem, quando estavam indo ver o sa-
cerdote, a doença desapareceu. Ficaram curados. Estavam comple-
tamente sãos! Eles foram ajudados porque acreditaram no poder
de Jesus. Como ficaram felizes! Mas o que deviam fazer para mos-
trar seu agradecimento? O que você teria feito? —

Um dos homens que foi curado voltou até Jesus. Ele começou
a dar glória a Jeová, dizendo coisas boas sobre Deus. Isso era cor-
reto porque o poder para curá-lo tinha vindo de
Deus. O homem também se ajoelhou aos pés
do Grande Instrutor e agradeceu-
lhe. Ficou muito grato pelo
que Jesus fez.

Mas e os outros nove
homens? Jesus pergun-
tou: ‘Foram dez os
leprosos curados,
não foram? Onde
estão os outros
nove? Só um vol-
tou para dar glória
a Deus?’

Isso mesmo. Só um
dos dez voltou para dar

O que este
leproso
lembrou
de fazer?



glória, ou louvar, a Deus e para agradecer a Jesus. E esse homem
era de outro paı́s; ele era samaritano. Os outros nove homens não
agradeceram nem a Deus nem a Jesus. — Lucas 17:15-19.

Você quer ser igual a quem? Queremos ser como o samarita-
no, não queremos? — Então, quan-
do alguém fizer algo de bom para
nós, temos de nos lembrar de fa-
zer o quê? — De agradecer. Mui-
tas pessoas se esquecem de dizer
“obrigado”. Mas o certo é agradecer.
Quando fazemos isso, Jeová Deus e
seu Filho, Jesus, ficam felizes.

Se pensar um pouco, vai ver
que as pessoas fazem muitas coi-
sas por você. Por exemplo, já

ficou doente? — Talvez nunca
tenha ficado tão doente quan-
to os dez leprosos, mas quem sabe
teve um resfriado forte ou uma
dor de estômago. Quem cuidou de

você? — Talvez tenham lhe dado remédios ou feito outras coisas
para você. Ficou contente de terem lhe ajudado a melhorar? —

O samaritano agradeceu a Jesus por curá-lo e Jesus ficou con-
tente com isso. Acha que sua mãe ou seu pai vão ficar felizes se
você agradecer as coisas que eles fazem para você? — Vão ficar,
sim.

Algumas pessoas fazem coisas boas para você todo dia ou toda
semana. Talvez esse seja o trabalho delas. Muitas têm prazer em

Como você pode imitar o
leproso que voltou para
agradecer a Jesus?
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fazer isso. Mas talvez você nunca tenha agradecido a elas. Por
exemplo, sua professora tem de se esforçar bastante para ajudar
você a entender a matéria.

´
E o trabalho dela. Mas ela vai ficar fe-

liz se você agradecer a ajuda que ela lhe dá.
`

As vezes, as pessoas fazem coisas pequenas para a gente. Al-
guém já segurou a porta para você passar? Ou já lhe passaram a co-
mida durante o jantar?

´
E bom dizer “obrigado”, mesmo por essas

coisas pequenas.

Se nos lembrarmos de agradecer
às pessoas na Terra, é mais prová-
vel que nos lembremos de agrade-
cer também ao nosso Pai celestial. E
quantas coisas temos para agradecer

a Jeová! Ele nos deu a vida e
todas as coisas boas que tor-
nam a vida agradável. Por
isso, temos motivos de so-
bra para dar glória a Deus,
falando bem dele todos os
dias.

Sobre a quest
˜

ao de agradecer,

leia Salmo 92:1; Efésios 5:20;

Colossenses 3:17 e 1 Tessaloni-

censes 5:18.

Por que é importante lembrar de dizer
“obrigado”?
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C
ONHECE algum menino, ou menina, que gosta de bancar
o valente? — Gosta de andar com gente assim? Ou prefe-
re andar com quem é bom e pacı́fico? — O Grande Instru-

tor disse: “Felizes os pacı́ficos, porque serão chamados ‘filhos de
Deus’.” — Mateus 5:9.

Mas às vezes as pessoas fazem coisas que nos deixam bravos, não
é? — Talvez a gente até fique com vontade de se vingar. Uma vez
isso aconteceu com os discı́pulos de Jesus quando viajavam com
ele para a cidade de Jerusalém. Vou contar o que aconteceu.

Eles já tinham viajado um bom pedaço, quando Jesus enviou al-
guns discı́pulos na frente até uma aldeia de samaritanos para
procurar um lugar para descansarem. Mas o povo dali não quis
que eles ficassem, porque os samaritanos
eram de uma religião diferente.
Eles não gostavam de quem ia a
Jerusalém para adorar.

xy C A P
´
I T U L O 1 9 vw

´
E CERTO BRIGAR?

O que Tiago e João queriam
fazer para se vingar
dos samaritanos?



Se isso acontecesse com você, o que faria? Ficaria bravo? Ia que-
rer se vingar deles? — Foi isso o que os discı́pulos Tiago e João
quiseram fazer. Eles disseram a Jesus: ‘Quer que nós mandemos
descer fogo do céu para destruı́-los?’ Não é de admirar que Jesus
os chamasse de Filhos do Trovão! Mas Jesus disse a eles que não
era certo tratar as pessoas desse jeito. — Lucas 9:51-56; Marcos
3:17.

´
E verdade que às vezes as pessoas nos tratam mal. Outras crian-

ças talvez não nos deixem brincar com elas. Algumas até dizem:
“A gente não quer brincar com você.” Quando acontece algo as-
sim, ficamos tristes, não é?

`
As vezes, dá até vontade de se vingar.

Mas devemos fazer isso? —

O que acha de pegar a sua Bı́blia e abrir em Provérbios, capı́tu-
lo 24, versı́culo 29? Veja o que está escrito: “Não digas: ‘Assim
como ele me fez, assim vou fazer a ele. Pagarei de volta a cada um
segundo a sua atuação.’ ”

Na sua opinião, o que esse texto quer dizer? — Quer dizer que
não devemos tentar nos vingar nem maltratar alguém só porque
ele nos tratou mal. Mas e se alguém o chamar para briga? Pode ser
que ele tente deixá-lo bravo, chamando-o de nomes feios. Ou tal-
vez ria de você e diga que você está com medo. Digamos que ele o
chame de covarde. O que deve fazer? Deve brigar com ele? —

Mais uma vez, vamos ver o que a Bı́blia diz. Abra em Mateus,
capı́tulo 5, versı́culo 39. Jesus diz assim: “Não resistais àquele que
é inı́quo; mas, a quem te esbofetear a face direita, oferece-lhe tam-
bém a outra.” O que você acha que Jesus queria dizer com isso?
Será que ele queria dizer que, se alguém lhe der um tapa num lado
do rosto, você vai ter que deixá-lo dar um tapa no outro lado
também? —

´
E CERTO BRIGAR?
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´
E claro que Jesus não queria dizer isso. Uma bofetada não é a

mesma coisa que um soco.
´

E mais como um empurrão. Quem dá
uma bofetada quer provocar uma briga. Quer irritar a gente. E se
ficarmos bravos e o empurrarmos também, o que vai aconte-
cer? — Provavelmente vamos começar uma briga.

Mas Jesus não queria que seus seguidores brigassem. Por isso,
ele disse que se alguém nos der uma bofetada, não devemos dar
outra na pessoa. Não devemos ficar bravos e brigar. Se brigarmos,
vamos mostrar que somos iguais à pessoa que começou a briga.

Se alguém tentar provocar uma briga, qual é a melhor coisa a
fazer? —

´
E ir embora. A outra pessoa talvez o empurre de novo.

Mas provavelmente ela vai se cansar. Indo embora, você não mos-

O que devemos fazer se alguém nos
provocar para brigar?
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tra fraqueza. Mostra que é forte, que está decidido a fazer o que é
certo.

Mas digamos que você brigue com alguém e ganhe. O que pode
acontecer então? — A pessoa em quem você bateu talvez volte
com alguns amigos. Eles podem machucar você com um pedaço
de pau ou uma faca. Entende agora por que Jesus não queria que
a gente brigasse? —

Mas o que fazer se outras pessoas estiverem brigando? Devemos
tomar o lado de um ou de outro? — A Bı́blia nos diz o que fazer.
Abra em Provérbios, capı́tulo 26, versı́culo 17. Diz: “Como al-
guém que agarra as orelhas de um cão é aquele que, estando de pas-
sagem, fica furioso com uma altercação que não é dele.”

O que aconteceria se você agarrasse um cachorro pe-
las orelhas? Você o machucaria e ele ia tentar mordê-lo,
não é? Quanto mais o cachorro tentasse se soltar,
mais forte você ia ter que segurar as orelhas
dele e mais bravo ele ia ficar. Se o soltasse,
ele provavelmente ia atacar você. Mas dá
para ficar segurando as orelhas dele para
sempre? —

Bem, esse é o tipo de problema em que
nos meterı́amos caso nos envolvêssemos em
brigas de outras pessoas. A gente talvez
não saiba quem começou a briga nem por
que motivo. Pode ser que aquele que está

Em que sentido meter-se em brigas de outros
é como agarrar um cachorro pelas orelhas?

Você pode se machucar. Por isso,
não se meta na briga!

´
E CERTO BRIGAR?
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apanhando tenha roubado alguma coisa. Se o ajudarmos, vamos
estar ajudando um ladrão. Isso não é certo, é?

Então, o que deve fazer se vir uma briga? — Se for na escola,
você pode ir correndo chamar um professor. E se for longe da es-
cola, chame os seus pais ou um policial. Mesmo que outras pessoas
queiram brigar, nós devemos ser pacı́ficos.

Os verdadeiros discı́pulos de Jesus fazem de tudo para não en-
trar em brigas. Desse modo, mostramos que estamos decididos
a fazer o que é certo. A Bı́blia diz que os discı́pulos de Jesus
‘não precisam brigar, mas devem ser bondosos para com todos’.
— 2 Timóteo 2:24.

Vamos ver outros conselhos que v
˜

ao nos ajudar a n
˜

ao brigar: Romanos

12:17-21 e 1 Pedro 3:10, 11.

O que deve fazer se
vir uma briga?
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C
ONHECE alguém que sempre quer ser o primeiro? — Ele
talvez até empurre alguém numa fila para passar na frente.
Já viu isso acontecer? — O Grande Instrutor conheceu até

adultos que queriam os primeiros lugares, os lugares mais impor-
tantes. E ele não gostou dessa atitude. Vamos ver o que aconteceu.

A Bı́blia conta que certa vez Jesus foi convidado para uma grande
refeição na casa de um fariseu, um lı́der religioso importante. Jesus
aceitou o convite e quando estava lá começou a observar os outros
convidados que chegavam e escolhiam os melhores lugares. Por isso,
contou uma história para os convidados. Gostaria de ouvi-la? —

xy C A P
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GOSTA DE SER
SEMPRE O PRIMEIRO?

Conhece pessoas que gostam de ser as primeiras?



Jesus disse: ‘Quando alguém o convidar para uma festa de casa-
mento, não escolha o melhor lugar, ou o mais importante.’ Sabe
por que ele disse isso? — Jesus explicou que alguém mais impor-
tante pode ter sido convidado também. Então, como pode ver no
desenho, o dono da festa talvez venha e diga: ‘Deixe este homem
sentar neste lugar e você sente ali.’ Como o convidado ia se sen-
tir? — Ia ficar morrendo de vergonha porque todos os outros con-
vidados iam vê-lo ir para um lugar menos importante.

Jesus queria mostrar que não é certo querer os melhores lugares.
Por isso, disse: ‘Quando for convidado para uma festa de casamen-
to, vá e sente-se no lugar mais humilde. Daı́, aquele que o convidou
talvez chegue e diga: “Amigo, venha para um lugar melhor.” Então,
você será honrado na frente de todos os outros convidados quando
mudar para um lugar melhor.’ — Lucas 14:1, 7-11.

Entendeu o que a história de Je-
sus quer dizer? — Deixe-me dar um

exemplo para ver se você enten-
deu. Imagine que você vá entrar
num ônibus lotado. Deve cor-
rer para pegar um lugar, dei-
xando uma pessoa mais velha

em pé? — Acha que Jesus gosta-
ria que você fizesse isso? —

Alguém talvez diga que Jesus não se
importa com o que fazemos ou deixamos de

fazer. Você também pensa assim? — Quando
estava naquela refeição na casa do fariseu, Jesus observou as pes-

soas escolhendo seus lugares. Não acha que ele também deve es-
tar interessado no que a gente faz hoje? — Agora que está no céu,
Jesus sem dúvida está numa ótima posição para nos observar.
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Quando alguém quer ser o primeiro, surgem problemas. Muitas
vezes as pessoas começam a discutir e ficam nervosas.

`
As vezes isso

acontece quando crianças vão pegar um ônibus. Assim que a porta
do ônibus se abre, elas correm para serem as primeiras. Querem os
melhores lugares, nas janelas. O que acontece então? —

´
E, as crian-

ças ficam bravas umas com as outras.

Querer ser o primeiro pode causar muitos problemas. Causou
problemas até entre os apóstolos de Jesus. Como aprendemos no
Capı́tulo 6 deste livro, eles discutiram sobre qual deles
era o mais importante. O que Jesus fez? — Jesus os cor-
rigiu. Mais tarde, porém, eles discutiram de novo. Va-
mos ver por que isso aconteceu.

Os apóstolos e outras pessoas esta-
vam viajando pela última vez com
Jesus para a cidade de Jeru-
salém. Como Jesus

Que lição Jesus queria
ensinar quando falou
sobre os que escolhiam
os melhores, ou os
primeiros, lugares?



tinha falado para eles sobre o seu Reino, Tiago e João também que-
riam ser reis com ele. Eles até falaram com sua mãe, Salomé, sobre
isso. (Mateus 27:56; Marcos 15:40) Assim, enquanto viajavam para
Jerusalém, Salomé se aproximou de Jesus, se curvou diante dele e
pediu um favor.

“O que queres?”, perguntou Jesus. Ela respondeu que gostaria
que Jesus deixasse os dois filhos dela sentar-se ao lado dele no Seu
Reino, um à Sua direita e outro à Sua esquerda. Bem, como acha
que os outros dez apóstolos se sentiram quando souberam o que
Tiago e João mandaram sua mãe pedir? —

´
E, eles ficaram furiosos com Tiago e João. Por isso, Jesus deu a

todos os apóstolos um bom conselho. Ele disse a eles que os gover-

O que Salomé pediu a Jesus e qual foi o resultado?
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nantes das nações gostam de ser poderosos e importantes. Querem
ter uma posição de destaque e desejam que todos os obedeçam. Mas
Jesus disse aos seus seguidores que eles não devem agir assim. Pelo
contrário, ele disse: “Quem quiser ser o primeiro entre vós tem de
ser o vosso escravo.” Imagine só! — Mateus 20:20-28.

Sabe o que um escravo faz? — Ele serve outras pessoas; não es-
pera que elas o sirvam. Ele ocupa o lugar mais humilde, não o lu-
gar principal. Ele age como se fosse o menos importante, não como
o mais importante. E lembre-se de que Jesus disse que, se alguém
quiser ser o primeiro, tem de agir como escravo dos outros.

O que você acha que isso significa para nós? — Será que um es-
cravo ia brigar com seu dono sobre quem deve se sentar no me-
lhor lugar? Ou ia brigar sobre quem deve comer primeiro? O que
acha? — Jesus explicou que o escravo sempre coloca os interesses
de seu dono em primeiro lugar. — Lucas 17:7-10.

Então, em vez de tentarmos ser os primeiros, o que devemos fa-
zer? — Devemos ser como escravos para os outros. Isso significa
pôr os outros à frente de nós mesmos. Significa considerar os ou-
tros como sendo mais importantes do que nós. Consegue pensar
em maneiras de colocar os interesses dos outros em primeiro lu-
gar? — Que tal olhar de novo as páginas 40 e 41 deste livro? Ali,
você vai ver algumas maneiras em que pode colocar os outros em
primeiro lugar e servi-los.

Não se esqueça de que o Grande Instrutor colocava os outros à
frente de si mesmo e os servia. Ele até se ajoelhou e lavou os pés dos
apóstolos na última noite que passou com eles. Se nós também co-
locarmos os outros em primeiro lugar e os servirmos, vamos agra-
dar tanto ao Grande Instrutor como ao seu Pai, Jeová Deus.

Vamos ler mais alguns textos bı́blicos que nos incentivam a colocar os ou-

tros
`

a frente de nós mesmos: Lucas 9:48; Romanos 12:3 e Filipenses 2:3, 4.

GOSTA DE SER SEMPRE O PRIMEIRO?
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O
QUE quer dizer se gabar? Você sabe? — Vou dar um
exemplo. Já tentou fazer algo em que você não é muito
bom? Talvez tenha tentado fazer um gol num jogo de fu-

tebol, ou quem sabe tentou pular corda. Quando tentou fazer
uma dessas coisas, será que alguém disse: “Ah! Ah! Ah! Eu sou
melhor do que você”? — Bem, a pessoa que fez isso estava se ga-
bando.

Você gosta quando outros fazem isso? — Então, como acha
que outros vão se sentir se você se gabar? — Seria certo dizer a
outra pessoa: “Eu sou melhor do que você”? — Acha que Jeová
gosta de quem faz isso? —

O Grande Instrutor conhecia pessoas que se achavam melho-
res do que os outros. Elas se gabavam e desprezavam os outros.
Por isso, um dia Jesus contou uma história para mostrar que elas
estavam erradas em se gabar. A história é a seguinte:

Havia um fariseu e um cobrador de impostos. Os fariseus
eram instrutores religiosos que costumavam agir como se fossem
mais justos e santos do que os outros. O fariseu da história de Je-
sus tinha ido orar no templo de Deus em Jerusalém.

Jesus contou que um cobrador de impostos também tinha ido
ao templo para orar. A maioria das pessoas não gostava dos co-
bradores de impostos. Achavam que eles só queriam enganá-las.
E é verdade que muitos cobradores de impostos não eram lá
muito honestos.
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No templo, o fariseu começou a orar a Deus deste jeito:
‘

´
O Deus, eu agradeço que não sou pecador como as outras pes-
soas. Não engano ninguém nem faço coisas ruins para os outros.
Não sou como aquele cobrador de impostos ali. Sou justo. Fico
sem comer duas vezes por semana para ter mais tempo para pen-
sar no senhor. E dou para o templo a décima parte de todas as
coisas que adquiro.’ O fariseu realmente se achava melhor do
que os outros, não é? — Ele disse isso a Deus.

Mas o cobrador de impostos agiu bem diferente. Ele nem
olhava para o céu enquanto orava. Ficou de pé num canto, com
a cabeça abaixada. Estava tão triste por causa dos seus pecados
que batia no peito. Ele não disse a Deus que não fazia nada de
errado. Em vez disso, orou: ‘

´
O Deus, seja bondoso comigo, que

sou pecador.’

Qual desses dois homens você acha
que agradou a Deus? Será que foi o fa-
riseu, que se achava muito bom? Ou foi
o cobrador de impostos, que estava tris-
te por causa dos seus pecados? —

Jesus disse que foi o co-
brador de impostos que
agradou a Deus. Por quê? Je-
sus explicou: ‘Porque quem
quiser parecer melhor do
que os outros vai ser rebai-
xado. Mas os humildes vão
ser enaltecidos.’ — Lucas
18:9-14.

Por que Deus ficou
contente com o

cobrador de impostos,
mas não com o fariseu?

DEVEMOS NOS GABAR?



Que lição Jesus queria ensinar com essa história? — Ele estava
ensinando que é errado achar que somos melhores do que os ou-
tros. Talvez a gente não diga que se acha melhor, mas pelo modo
de agir, podemos passar a ideia de que nos achamos melhores. Já
agiu assim? — Veja o caso do apóstolo Pedro.

Jesus disse que todos os apóstolos iam abandoná-lo quando ele
fosse preso, mas Pedro se gabou: ‘Mesmo que todos os outros o aban-
donem, eu nunca vou fazer isso!’ Só que Pedro estava errado. Ele
confiou demais em si mesmo. Acabou abandonando a Jesus. Mas
ele se arrependeu, como vamos aprender no Capı́tulo 30 deste li-
vro. — Mateus 26:31-33.

Vamos ver um exemplo moderno. Digamos que na escola a pro-
fessora faça algumas perguntas para você e para um colega. Você
responde na hora, mas o outro aluno não.

´
E claro que ficamos con-

tentes quando sabemos a resposta. Mas seria bondoso você se com-
parar com o colega que é mais lento para responder? —

´
E certo

rebaixar outra pessoa só para tentar aparecer? —

Foi isso o que o fariseu fez. Ele se gabou de que era melhor do
que o cobrador de impostos. Mas o Grande Instrutor disse que o
fariseu estava errado.

´
E verdade que tem gente que consegue fazer

certas coisas melhor do que os outros. Mas isso não quer dizer que
elas sejam pessoas melhores.

Assim, será que devemos nos gabar se soubermos mais coisas do
que outras pessoas? — Pense no seguinte: Fomos nós que fizemos
nosso próprio cérebro? — Foi Deus quem nos deu o cérebro. E a
maioria das coisas que sabemos aprendemos de outra pessoa. Talvez
tenhamos lido num livro. Ou alguém pode ter nos contado. E mes-
mo quando descobrimos alguma coisa sozinhos, como conseguimos
isso? —

´
E, usando o cérebro que Deus nos deu.
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Quando alguém se es-
força de verdade em al-
guma tarefa, é bom
dizermos algo que faça
com que ele se sinta bem.
Diga que você gostou do
que ele fez. Talvez possa
até ajudá-lo a melhorar.´

E isso o que gostaria que as pessoas fizessem por você, não é? —

Algumas pessoas são mais fortes. Por exemplo, você talvez seja
mais forte do que o seu irmão ou do que a sua irmã. Quer dizer, en-
tão, que você pode se gabar? — Nós crescemos e ficamos for-
tes por causa da comida. E não é Deus
quem nos dá o sol, a chuva e tudo o
mais que é preciso para fazer crescer as
plantações que dão alimento? — En-
tão, se estamos crescendo e ficando for-
tes, devemos agradecer a Deus. — Atos
14:16, 17.

Ninguém gosta de ouvir outra pessoa
se gabar, não é verdade? — Lembre-se
das palavras de Jesus: ‘O que vocês que-
rem que os outros lhes façam, vocês
devem fazer a eles.’ Se fizermos isso,
nunca vamos ser como o fariseu que se
gabou, conforme a história contada pelo
Grande Instrutor. — Lucas 6:31.

Se você sabe mais do que os outros, isso
quer dizer que você é melhor do que eles?

Por que é errado
nos gabarmos se formos

mais fortes do que
outra pessoa?

115



Uma vez, alguém chamou Jesus de bom. Será que o Grande Ins-
trutor disse: ‘

´
E, eu sou bom mesmo’? — Não, ele não fez isso. Mui-

to pelo contrário, ele disse: ‘Ninguém é bom, a não ser um só, Deus.’
(Marcos 10:18) O Grande Instrutor era perfeito, mas ele não se ga-
bava. Pelo contrário, ele sempre honrava seu Pai, Jeová.

Da mesma maneira, em vez de nos gabar, devemos honrar a
quem? — Isso mesmo, ao nosso Criador, Jeová Deus. Quando ve-
mos um lindo pôr do sol ou alguma outra maravilha da criação, po-
demos dizer: ‘Foi o nosso maravilhoso Deus, Jeová, quem fez isso!’
Devemos estar sempre prontos a falar sobre as grandes coisas que
Jeová já fez e ainda vai fazer no futuro.

Leia o que as Escrituras dizem sobre gabar-se, ou jactar-se, e veja como po-

demos evitar nos gabar: Provérbios 16:5, 18; Jeremias 9:23, 24; 1 Corı́ntios

4:7 e 13:4.

A quem este garoto está dando honra?
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S
UPONHAMOS que uma menina diga: “Pode deixar, mãe.
Eu venho direto da escola para casa.” Mas daı́, ela fica brin-
cando com as amigas e depois diz para a mãe: “Foi a profes-

sora que me obrigou a ficar até mais tarde na escola.” Seria certo
dizer isso? —

Ou digamos que um menino fale para o pai: “Não, não fui eu
que chutei a bola dentro de casa.” Mas e se foi ele mesmo que fez
isso? Será que é errado dizer que não fez? —

O Grande Instrutor nos disse
qual é a coisa certa a fazer: ‘Dei-
xem simplesmente que sua pala-
vra Sim signifique Sim, e o seu
Não, Não; porque tudo o que for
além disso é do inı́quo.’ (Ma-
teus 5:37) O que Jesus quis di-
zer com isso? — Quis dizer que
devemos fazer o que falamos.

Na Bı́blia, há uma história
que mostra como é importan-
te falar a verdade.

´
E sobre duas

pessoas que diziam ser discı́pu-
los de Jesus. Vamos ver o que
aconteceu.
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O que esse menino fez de errado?
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Menos de dois meses depois da morte de Jesus, muitas pessoas
de lugares distantes foram a Jerusalém para uma festividade impor-
tante dos judeus, chamada Pentecostes. O apóstolo Pedro fez um
ótimo discurso em que falou às pessoas sobre Jesus, que tinha sido
trazido de volta à vida por Jeová. Para muitas daquelas pessoas que
estavam em Jerusalém, essa era a primeira vez que ouviam falar de
Jesus. Por isso, queriam aprender mais. O que fizeram, então?

Ficaram mais do que planejaram. Só
que depois de um tempo, al-

guns ficaram sem dinheiro e
precisaram de ajuda para

comprar comida. Os
discı́pulos que mo-
ravam em Jerusalém
queriam ajudar aque-
les visitantes. Assim,
muitos deles vende-
ram algumas coisas
que tinham e entre-
garam o dinheiro aos
apóstolos de Jesus.
Daı́, os apóstolos de-
ram o dinheiro para
quem precisava.

Ananias e sua es-
posa, Safira, que fa-

ziam parte da congregação cristã em Jerusalém, venderam um
terreno que tinham. Ninguém pediu para eles venderem. Eles de-
cidiram fazer isso por conta própria. Mas não agiram assim por

Que mentira Ananias
contou a Pedro?
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amor aos novos discı́pulos de Jesus. Na realidade, Ananias e Safi-
ra queriam que as pessoas pensassem que eles eram melhores do
que na verdade eram. Por isso, decidiram dizer que estavam dan-
do todo o dinheiro para ajudar outros. Acontece que eles iam dar
só uma parte do dinheiro, mas iam dizer que estavam dando tudo.
O que acha disso? —

Bem, Ananias foi ver os apóstolos e deu o dinheiro a eles.
´

E cla-
ro que Deus sabia que ele não estava dando tudo. Por isso, Deus
disse ao apóstolo Pedro que Ananias não estava falando a verdade.

Assim, Pedro disse: ‘Ananias, por que você deixou que Satanás
o tentasse a fazer isso? O terreno era seu. Não precisava vendê-lo.
E mesmo depois de vender o terreno, você podia decidir o que fa-
zer com o dinheiro. Mas por que fingiu ter dado todo o dinheiro
quando, na verdade, você deu apenas uma parte dele? Com isso,
você mentiu, não só para nós, mas para Deus.’

Ananias fez algo muito sério: mentiu! Ele não fez o que disse
que ia fazer. Apenas fingiu ter feito. A Bı́blia conta o que aconte-
ceu logo depois: ‘Quando ouviu as palavras de Pedro, Ananias
caiu morto.’ Deus fez Ananias morrer! Depois, seu corpo foi leva-
do para fora e enterrado.

O que aconteceu com Ananias
por ter mentido?

POR QUE N
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Umas três horas depois, chegou Safira. Ela não sabia o que ti-
nha acontecido com o marido. Assim, Pedro perguntou: ‘Vocês
dois venderam o terreno pelo dinheiro que nos deram?’

Safira respondeu: ‘Sim, vendemos exatamente por esse preço.’
Que mentira! Eles ficaram com parte do dinheiro da venda do ter-
reno. Por isso, Deus fez Safira morrer também. — Atos 5:1-11.

O que podemos aprender do que aconteceu com Ananias e Sa-
fira? — Aprendemos que Deus não gosta dos mentirosos. Ele quer
que a gente sempre fale a verdade. Mas muita gente diz que não há
problema em mentir. Acha que essas pessoas estão certas? — Sa-
bia que todas as doenças, a dor e a morte na Terra surgiram por
causa de uma mentira? —

Lembre-se de que o Diabo mentiu para a primeira mulher,
Eva. Ele disse que ela não ia morrer se desobedecesse a Jeová e
comesse do fruto que Deus tinha dito para não comer. Eva acre-

ditou no Diabo e comeu. Depois, convenceu Adão a co-
mer também. Assim, eles se tornaram pecadores e

todos os seus filhos também nasceram pecado-
res. E, como todos os filhos de Adão nasceram
com pecado, todos iam, com o tempo, sofrer e
morrer. Como foi que toda essa confusão come-
çou? — Começou com uma mentira.

Não admira que Jesus chamasse o Diabo de
“mentiroso” e de “pai da mentira”. Ele foi o
primeiro a mentir. Quando alguém mente, está

imitando o Diabo. Pense nisso da próxima
vez que sentir vontade de mentir. — João
8:44.

Segundo Jesus, quem
falou a primeira
mentira e qual foi
o resultado? 120
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Quando é que a gente talvez sinta vontade de mentir? —
Quando faz algo errado, não é? — Talvez sem querer você quebre
alguma coisa. Se lhe perguntarem sobre o assunto, vai dizer que
foi seu irmão ou sua irmã quem quebrou? Ou vai fingir que não
sabe de nada? —

E se você tiver lição de casa para fazer, mas fizer só uma parte?
Vai dizer que fez tudo, mesmo que não tenha feito? — Lembre-se
de Ananias e Safira. Eles não disseram toda a verdade. Deus mos-
trou que não gostou nada do que os dois fizeram. Foi por isso que
eles morreram.

Então, não importa o que
a gente faça, se mentirmos,
isso só vai piorar as coisas.
Também não é certo dizer
apenas parte da verdade. A
Bı́blia diz: ‘Falem a verda-
de.’ Diz também: ‘Não min-
tam para os outros.’ Jeová
sempre fala a verdade e es-
pera que façamos o mesmo.
— Efésios 4:25; Colossen-
ses 3:9.

Sempre devemos falar a ver-

dade. Veja alguns textos que tra-

tam desse assunto:
ˆ

Exodo 20:16;

Provérbios 6:16-19; 12:19; 14:5;

16:6 e Hebreus 4:13.

Quando a gente talvez sinta
vontade de mentir?
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C
ONHECE alguém que está doente? — Pode ser que você
mesmo fique doente de vez em quando. Talvez fique res-
friado ou com dor de estômago. Algumas pessoas ficam

muito doentes. Não conseguem nem se levantar sem ajuda. Isso
muitas vezes acontece quando a pessoa é bem idosa.

Todo mundo fica doente de vez em quando. Sabe por que as
pessoas ficam doentes, envelhecem e morrem? — Certo dia quan-
do levaram até Jesus um homem que não conseguia caminhar,
Jesus explicou por que as pessoas ficam doentes e morrem. Vou
contar o que aconteceu.

Jesus estava passando uns tempos em uma casa numa cidade
perto do mar da Galileia. Muitas pessoas foram até lá para vê-lo.
Com toda aquela gente, não cabia mais ninguém na casa. Não
dava nem para chegar perto da porta. Mesmo assim, continuava
chegando mais gente! Chegaram algumas pessoas trazendo um
homem paralı́tico, que não conseguia andar. Era preciso quatro
homens para carregá-lo numa pequena cama, ou maca.

Sabe por que eles queriam levar o homem doente até Jesus? —
Eles tinham fé que Jesus podia ajudá-lo. Acreditavam que Jesus po-
dia curar a doença dele. Mas com toda aquela gente dentro da casa,
como será que eles levaram o paralı́tico para perto de Jesus? —

Bem, este desenho mostra como fizeram isso. Primeiro, levan-
taram o homem até o telhado, que era plano. Daı́, abriram um
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buraco grande no telhado. Por fim, baixaram o doente na maca
por aquele buraco, direto na sala. Quanta fé eles tinham!

Todo mundo na casa ficou espantado quando viu o que es-
tava acontecendo. O paralı́tico desceu na maca bem no meio
deles. Será que Jesus ficou bravo com o que aqueles homens fize-
ram? — De jeito nenhum! Ficou feliz de ver como
eles tinham fé. Ele disse ao paralı́tico: “Teus peca-

dos estão perdoados.”

Alguns acharam que não era certo Jesus di-
zer isso. Achavam que ele não podia perdoar
pecados. Assim, para mostrar que podia mes-
mo fazer isso, Jesus disse ao homem: “Levanta-

te, apanha a tua maca e vai para a tua casa.”

O que Jesus mandou
o paralı́tico fazer?

POR QUE AS PESSOAS FICAM D OENTES?



Quando Jesus disse isso, o homem foi curado! Não estava
mais paralisado. Agora, podia se levantar e andar

sozinho. As pessoas que viram esse mila-
gre ficaram de boca aberta. Nunca na

vida tinham visto nada tão mara-
vilhoso! Agradeceram a Jeová por
ter lhes dado o Grande Instru-
tor, que conseguia até curar os
doentes. — Marcos 2:1-12.

O que aprendemos desse mi-
lagre? — Que Jesus tem poder

para perdoar pecados e curar os doen-
tes. Mas aprendemos outra coisa muito

importante: as pessoas ficam doentes por
causa do pecado.

Bem, todos nós ficamos doentes de vez
em quando. Quer dizer então que todo
mundo é pecador? — Sim, a Bı́blia diz que

todos nós nascemos com pecado. Sabe o que quer dizer nascer
com pecado? — Significa que nascemos imperfeitos. De vez em
quando, fazemos coisas erradas, mesmo quando não queremos fa-
zer. Sabe por que todos temos pecado? —

Porque o primeiro homem, Adão, não obedeceu a Deus.
Quando desobedeceu à lei de Deus, ele pecou. Assim, Adão pas-
sou o pecado para todos nós. Sabe por que isso aconteceu? Vou
tentar explicar de um jeito que você entenda.

Talvez você já tenha visto alguém fazendo pão. Sabe o que
acontece se a fôrma de pão tiver um amassado? — Todos os pães
feitos naquela fôrma vão ter a mesma marca, não vão? —

O que aprendemos
desse milagre?
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´
E como se Adão fosse a fôrma e

nós fôssemos os pães. Ele se
tornou imperfeito quando
desobedeceu à lei de Deus.
Foi como se Adão tivesse re-
cebido uma marca. Por isso,
quando teve filhos, como eles nasce-
ram? — Todos os filhos saı́ram com a mes-
ma marca da imperfeição.

A maioria das crianças não nasce com
grandes imperfeições que a gente possa ver. Por
exemplo, elas não nascem sem um braço ou sem uma perna. Mas
a imperfeição que elas têm é tão grave que faz com que fiquem
doentes e, com o tempo, morram.

´
E claro que algumas pessoas ficam doentes mais vezes do

que outras. Por quê? Será que elas nasceram com mais peca-
do? — Não, todo mundo nasce com o mesmo grau de pecado. To-
dos nascemos imperfeitos. Por isso, mais cedo ou mais tarde,
todos têm algum tipo de doença. Até quem procura obedecer a
todas as leis de Deus e não faz coisas muito erradas pode ficar
doente.

Então, por que alguns adoecem mais vezes do que ou-
tros? — Há muitas razões. Talvez não tenham comida suficiente.
Ou quem sabe não comam o tipo certo de alimento. Tem gente
que come muito doce ou bolos. Outros ficam acordados até tarde
e não dormem o bastante. Ou não se agasalham o suficiente
quando está frio. O corpo de algumas pessoas é frágil e não con-
segue combater direito as doenças, mesmo que elas se cuidem.

Por que todos
temos pecado?
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Será que algum dia ninguém
mais vai ficar doente? Vamos
conseguir nos livrar do peca-

do? — Bem, o que Jesus fez pelo
paralı́tico? — Perdoou os pecados

dele e o curou. Desse modo, Jesus
mostrou o que vai fazer um dia por

todos os que procuram fazer o que é
certo.

Se agirmos de uma maneira que mos-
tre que não queremos pecar e que odiamos

o que é errado, Jesus vai nos curar. No futu-
ro, ele vai acabar com a imperfeição que temos
hoje. Vai fazer isso como Rei do Reino de
Deus. Ele não vai tirar todo o nosso pecado

de uma vez só. Vai levar algum tem-
po. Daı́, quando o pecado final-

mente tiver desaparecido, nunca
mais vamos ficar doentes. To-
dos vamos ter saúde perfeita.
Como vai ser bom viver na-

quele tempo!

Para mais explicações

sobre como o pecado

afeta a todos, leia Jó

14:4; Salmo 51:5;

Romanos 3:23;

5:12 e 6:23.

Que tipo de saúde vamos ter
quando não tivermos mais pecado?



A
LGU

´
EM já roubou alguma coisa sua? — Como você se sen-

tiu? — Quem fez isso é ladrão, e ninguém gosta de la-
drões. Como você acha que alguém vira ladrão? Será

que já nasce assim? —

Já aprendemos que as pessoas nascem com pecado. Assim, to-
dos nós somos imperfeitos. Mas ninguém nasce ladrão. O ladrão
talvez tenha nascido em uma boa famı́lia. Quem sabe os seus
pais, irmãos e irmãs sejam pessoas honestas. Mas quando alguém
começa a querer cada vez mais dinheiro e as coisas que o dinhei-
ro pode comprar, talvez se torne ladrão.

Quem você acha que foi o primeiro ladrão? — Vamos ver
se descobrimos. O Grande Instrutor o conhecia quando estava
no céu. O primeiro ladrão era um anjo. Mas Deus fez todos
os anjos perfeitos. Como é, então, que um anjo se tornou la-
drão? — Bem, como aprendemos no Capı́tulo 8 deste livro, ele
quis algo que não era dele. Lembra o que era? —

Depois que Deus criou o primeiro homem e a primeira mu-
lher, aquele anjo quis que eles o adorassem. Ele não tinha o di-
reito de ser adorado por eles. Isso era algo que pertencia a Deus.
Ao fazer Adão e Eva adorá-lo, foi como se aquele anjo roubasse,
ou virasse ladrão. Assim, ele se tornou Satanás, o Diabo.

O que faz alguém virar ladrão? —
´

E querer algo que não lhe per-

tence. Esse desejo pode se tornar tão forte que leva até pessoas
boas a fazer coisas ruins. Muitos que se tornam ladrões nunca se
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arrependem nem voltam a fazer o que é bom. Foi isso o que acon-
teceu com um apóstolo de Jesus. O nome dele era Judas Iscariotes.

Judas sabia que era errado roubar porque havia aprendido a
Lei de Deus desde pequeno. Ele sabia que certa vez Deus tinha
falado lá do céu para o seu povo: “Não deves furtar [ou, rou-
bar].” (

ˆ
Exodo 20:15) Quando cresceu, Judas conheceu o Gran-

de Instrutor e se tornou um de seus discı́pulos. Mais tarde, Jesus
até o escolheu para ser um dos 12 apóstolos.

Jesus e os apóstolos viajavam e comiam juntos. Eles guarda-
vam todo o dinheiro do grupo em uma caixa. Jesus deu essa cai-
xa para Judas cuidar.

´
E claro que o dinheiro não pertencia a

Judas. Mas, com o tempo, sabe o que Judas começou a fazer? —

Começou a pegar dinheiro da caixa sem permissão. Ele pega-
va escondido e até tentava conseguir mais dinheiro. Começou a
pensar em dinheiro o tempo todo. Poucos dias antes de o Gran-
de Instrutor ser morto, Judas mostrou que tinha esse desejo er-
rado quando estava na casa de Lázaro, amigo de Jesus. Vejamos
o que aconteceu.

Maria, irmã de Lázaro, pegou um pouco de óleo caro e o
derramou nos pés de Jesus. Mas Judas reclamou. Sabe por
quê? — Ele disse que o óleo poderia ter sido vendido e o dinhei-
ro dado aos pobres. Mas na verdade ele queria que tivesse mais
dinheiro na caixa para poder roubar. — João 12:1-6.

Jesus disse a Judas que não incomodasse Maria, porque ela ti-
nha demonstrado muita bondade. Judas não gostou do que Jesus
lhe disse e, por isso, foi falar com os principais sacerdotes, que
eram inimigos de Jesus. Eles estavam tramando prender Jesus,
mas queriam fazer isso à noite para que o povo não visse.
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Judas disse aos sacerdotes: ‘Se me derem dinheiro, eu digo
como vocês podem prender Jesus. Quanto vocês me pagam?’

‘Nós podemos dar trinta moedas de prata’, responderam os sa-
cerdotes. — Mateus 26:14-16.

Judas aceitou o dinheiro. Era como se ele estivesse vendendo
o Grande Instrutor para aqueles homens! Dá para imaginar al-
guém fazer algo tão ruim? — Bem, é isso o que acontece quan-
do alguém se torna ladrão e rouba dinheiro. Ele começa a amar
mais o dinheiro do que as outras pessoas ou mesmo a
Deus.

Mas talvez você diga: ‘Eu sempre vou amar a
Jeová Deus mais do que qualquer ou-
tra coisa.’ Que bom que você pensa
assim! Quando Jesus escolheu Judas
como apóstolo, este provavel-
mente também pensava desse
modo. Outros que se tornaram
ladrões também pensavam as-
sim antes. Vamos falar sobre
alguns deles.

Um desses foi Acã, um
servo de Deus que viveu
muito antes de o Gran-
de Instrutor nascer na
Terra. Acã encontrou
uma roupa bonita,

Por que Judas roubou?
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prata e uma barra de ouro.
Essas coisas não lhe perten-
ciam. A Bı́blia diz que eram
de Jeová porque tinham sido
tiradas dos inimigos do povo
de Deus. Mas Acã queria
tanto aquelas coisas que as
roubou. — Josué 6:19; 7:11,
20-22.

Outro exemplo:
muito tempo atrás,
Jeová escolheu Davi
para ser o rei do seu
povo, Israel. Um dia,
o rei viu uma linda
mulher, Bate-Seba. Fi-
cou olhando e pensan-
do em levá-la até a casa
dele para ficar com ela.
Mas ela era mulher de
Urias. O que Davi deve-
ria ter feito? —

Davi deveria ter parado de pensar em
Bate-Seba. Mas não parou. Ele a levou até
a casa dele. E depois deu um jeito para que

Acã e Davi
pensaram em
que coisas más?

De que modo Absalão agiu como ladrão?



Urias fosse morto. Por que Davi fez essas coisas ruins? — Porque
queria uma mulher que não lhe pertencia. — 2 Samuel 11:2-27.

Davi ficou muito arrependido e por isso Jeová o deixou viver.
Mas ele teve muitos problemas depois disso. Seu filho Absalão
tentou pegar o lugar dele como rei. Quando as pessoas iam ver
Davi, Absalão as abraçava e beijava. A Bı́blia diz: “Absalão fur-

tava os corações dos homens de Israel.” Ele convenceu o povo a
colocá-lo como rei no lugar de Davi. — 2 Samuel 15:1-12.

Alguma vez você já quis muito alguma coisa, como Acã, Davi
e Absalão quiseram? — Se quisermos algo que pertence a outra
pessoa e pegarmos sem permissão, isso é roubo. Lembra o que o
primeiro ladrão, Satanás, queria? — Queria que as pessoas ado-
rassem a ele, não a Deus. Assim, quando Satanás fez Adão e Eva
lhe servir, ele estava na realidade roubando.

Quando alguém é dono de alguma coisa, ele é que decide
quem pode usá-la. Por exemplo, digamos que você vá brincar na
casa de um amigo. Seria certo pegar algo de lá e trazer para a sua
casa? — Não, a menos que o pai ou a mãe dele diga que você
pode trazer. Se você trouxer algo da casa dele sem pedir, isso é
roubo.

Por que a gente talvez sinta vontade de roubar? — Por querer
algo que não nos pertence. Mesmo que nenhuma pessoa nos veja
roubando, quem está vendo? — Jeová Deus. E não se esqueça de
que Deus odeia o roubo. Assim, se amarmos a Deus e ao próxi-
mo, nunca vamos roubar.

A Bı́blia mostra que é errado roubar. Leia Marcos 10:17-19; Romanos

13:9 e Efésios 4:28.
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AO seria ótimo se todo mundo fizesse o que é
bom? — Mas ninguém consegue fazer sempre o que é
certo. Sabe por que, às vezes, todos nós fazemos coisas er-

radas, mesmo quando queremos fazer o que é certo? — Porque to-
dos nascemos com pecado. Mas tem gente que costuma fazer
coisas muito ruins. Odeiam outras pessoas e as machucam de pro-
pósito. Acha que esse tipo de pessoa pode mudar e aprender a
fazer o que é certo? —

Veja este homem perto das roupas dos que estão atirando pe-
dras em Estêvão. Em hebraico, seu nome era Saulo, mas seu nome
romano era Paulo. Ele ficou contente de ver Estêvão, um discı́pu-
lo do Grande Instrutor, ser morto. Vamos ver por que Saulo fez
essas coisas ruins.

Saulo pertencia a um grupo religioso judeu chamado de fari-
seus. Eles tinham a Palavra de Deus, mas prestavam mais atenção
aos ensinos de alguns de seus lı́deres religiosos. Por causa dessa ati-
tude, Saulo fazia coisas más.

Quando Estêvão foi preso em Jerusalém, Saulo estava lá. Estê-
vão foi levado ao tribunal, onde alguns dos juı́zes eram fariseus.
Disseram muitas coisas ruins sobre Estêvão, mas ele não ficou
com medo. Começou a falar e deu um bom testemunho aos juı́zes
sobre Jeová Deus e sobre Jesus.

Mas os juı́zes não gostaram do que Estêvão falou. Eles já sabiam
muitas coisas sobre Jesus. De fato, pouco tempo antes, foram eles

xy C A P
´
I T U L O 2 5 vw

SER
´

A QUE ALGU
´

EM MAU
PODE MUDAR?

132



que mandaram matar Jesus. Mas, depois, Jeová levou Jesus de vol-
ta para o céu. Em vez de mudar de atitude, os juı́zes perseguiram
os discı́pulos de Jesus.

Agarraram Estêvão e o levaram para fora da cidade. Bateram
nele e começaram a atirar pedras nele. E, como você pode ver no
desenho, Saulo estava lá, observando tudo isso. Ele achava certo
matar Estêvão.

Sabe por que Saulo pensava assim? — Bem, Saulo tinha sido
fariseu a vida inteira e acreditava que aquilo que os fariseus ensi-
navam era certo. Para ele, aqueles homens serviam de modelo e,
por isso, os imitava. — Atos 7:54-60.

Depois de Estêvão ser morto, sabe o que Saulo fez? — Tentou
acabar com todos os outros discı́pulos de Jesus! Ele invadia as ca-
sas deles e arrastava para fora tanto homens como mulheres. Daı́,
mandava prendê-los. Muitos discı́pulos tiveram de fugir de Jeru-
salém, mas não pararam de pregar sobre Jesus. — Atos 8:1-4.

Por que Saulo achava certo matar Estêvão?
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Por isso, Saulo ficou com mais ódio deles. Falou com o Sumo
Sacerdote Caifás e conseguiu a aprovação dele para ir prender os
cristãos na cidade de Damasco. Saulo queria levá-los presos para
Jerusalém para que fossem castigados. Mas quando estava indo
para Damasco, aconteceu algo incrı́vel no caminho.

Uma luz brilhou no céu e uma voz disse: “Saulo, Saulo, por que
me persegues?” Era Jesus falando do céu! A luz foi tão forte que
deixou Saulo cego, e as pessoas que estavam com ele tiveram de
levá-lo até Damasco.

Três dias depois, Jesus apareceu numa visão a Ananias, um de
seus discı́pulos que morava em Damasco. Jesus mandou Ananias
visitar Saulo para curá-lo da cegueira e conversar com ele. Quan-
do Ananias falou com Saulo, este aceitou a verdade sobre Jesus.
Saulo voltou a enxergar. Isso mudou toda a sua vida e ele se tor-
nou um servo fiel de Deus. — Atos 9:1-22.

Entende agora por que Saulo costumava fazer coisas erra-
das? — Era porque tinham ensinado coisas erradas a ele. Saulo
imitava homens que não eram fiéis a Deus. E pertencia a um gru-
po que achava as ideias de homens mais importantes do que a
Palavra de Deus. Mas por que Saulo mudou de vida e come-
çou a fazer o bem, enquanto outros fariseus continuaram contra
Deus? —

´
E porque Saulo não odiava a verdade. Assim, quando

lhe mostraram o que era certo, ele logo aceitou.

Sabe o que aconteceu com Saulo depois? — Ele ficou conheci-
do como o apóstolo Paulo, um apóstolo de Jesus. E, como talvez se
lembre, Paulo escreveu mais livros da Bı́blia do que qualquer ou-
tra pessoa.

Como Saulo, muita gente que faz coisas erradas pode mudar.
Mas não é fácil, porque existe alguém que tenta de todo jeito le-
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var as pessoas a fazer coisas ruins. Sabe quem é? — Jesus
falou sobre ele quando apareceu a Saulo na estrada para

Damasco. Naquela ocasião Jesus disse a Saulo, desde
o céu: ‘Eu o envio para abrir os olhos das pes-

soas, para tirá-las da escuridão para a luz e da
autoridade de Satanás para Deus.’ — Atos
26:17, 18.

´
E verdade, Satanás, o Diabo, é quem tenta

levar todo mundo a fazer coisas más. Acha di-
fı́cil às vezes fazer o que é certo? — Todo mun-
do acha.

´
E Satanás quem torna isso difı́cil. Mas

há outra razão por que nem sempre é fácil fa-
zer o que é certo. Sabe qual é? —

´
E porque nós

nascemos com pecado.

O pecado faz com que muitas vezes seja
mais fácil fazer o que é errado do que fa-
zer o que é certo. Então, o que devemos fa-
zer? — Devemos nos esforçar a fazer o que é
certo. Se fizermos isso, podemos ter certeza
de que Jesus, que nos ama, vai nos ajudar.

Quando estava na Terra, Je-
sus demonstrou amor por pes-
soas que antes tinham feito
coisas erradas, mas mudaram.
Ele sabia como era difı́cil para

elas mudar. Por exemplo, ha-
via mulheres que tinham relações

Quem falou com Saulo e o que
Ele mandou que Saulo fizesse?
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sexuais com muitos homens.
´

E claro que isso é errado. A Bı́blia
chama essas mulheres de meretrizes, ou prostitutas.

Certo dia, uma dessas mulheres ouviu falar de Jesus e foi até o
lugar onde ele estava, na casa de um fariseu. Ela derramou óleo
nos pés de Jesus, chorou sobre eles e enxugou as lágrimas com os
cabelos. Ela estava muito arrependida dos seus pecados e, por isso,
Jesus a perdoou. Mas o fariseu achou errado perdoá-la. — Lucas
7:36-50.

Sabe o que Jesus disse a alguns fariseus? — Ele disse: ‘As mere-
trizes vão entrar na frente de vocês no reino de Deus.’ (Mateus

21:31) Jesus disse isso porque as pros-
titutas acreditaram nele e mudaram
de vida. Mas os fariseus continuaram
tratando mal os discı́pulos de Jesus.

Assim, quando a Bı́blia mostra
que aquilo que fazemos é errado, de-
vemos estar dispostos a mudar. E

quando aprendemos o que Jeová
espera de nós, devemos fazer o

que ele quer. Desse modo,
Jeová vai ficar feliz com a
gente e vai nos dar a vida
eterna.

Para nos ajudar a evitar fazer

o que é errado, vamos ler juntos

Salmo 119:9-11; Provérbios 3:5-7

e 12:15.

Por que Jesus perdoou
esta mulher que tinha

feito coisas erradas?136
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Q
UANDO Saulo fazia coisas ruins, quem ficava conten-
te? — Satanás, o Diabo. E os lı́deres religiosos dos ju-
deus também ficavam contentes. Daı́, quando Saulo se

tornou discı́pulo do Grande Instrutor e ficou conhecido como Pau-
lo, aqueles lı́deres religiosos pas-
saram a odiá-lo. Entende, então,
por que é difı́cil para um discı́pu-
lo de Jesus fazer o que é bom? —

O Sumo Sacerdote Ananias
certa vez mandou homens bate-
rem no rosto de Paulo. Ananias
até tentou mandar Paulo para a
prisão. Paulo sofreu muito quan-
do se tornou discı́pulo de Je-
sus. Por exemplo, pessoas más
bateram nele e tentaram matá-
lo, jogando pedras grandes nele.
— Atos 23:1, 2; 2 Corı́ntios
11:24, 25.

Muitas pessoas vão tentar nos
levar a fazer coisas que desagra-
dam a Deus. Então, a questão é:
Você ama mesmo o que é bom?
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O que Paulo sofreu por
fazer o que é bom?



Ama tanto que está disposto a fazer o que é bom mesmo que outros
o odeiem por isso?

´
E preciso coragem para fazer isso, não é mes-

mo? —

Mas talvez você se pergunte: “Por que alguém ia me odiar por eu

fazer o que é bom? As pessoas não deviam ficar contentes com isso?”
´

E, pela lógica elas deviam ficar, sim. Muitas vezes as pessoas gostavam

de Jesus por causa das coisas boas que ele fazia. Numa ocasião, todas
as pessoas de uma cidade se reuniram à porta da casa onde ele estava.

Foram lá porque Jesus estava curando as pessoas. — Marcos 1:33.

Por que estas pessoas
tentaram matar Jesus?
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Mas às vezes as pessoas não gostavam do que Jesus ensinava. Ele
sempre ensinava o que era certo, mas alguns o odiavam porque ele
falava a verdade. Foi isso o que aconteceu um dia em Nazaré, a
cidade onde Jesus foi criado. Ele foi à sinagoga, o local onde os
judeus se reuniam para adorar a Deus.

Ali, Jesus fez um ótimo discurso baseado nas Escrituras. De inı́-
cio, as pessoas gostaram. Ficaram surpresas com as palavras bonitas
que ele usou. Mal podiam acreditar que aquele jovem havia cresci-
do ali mesmo, na cidade deles.

Mas daı́ Jesus falou algo mais. Falou das vezes em que Deus ti-
nha mostrado favor especial a pessoas que não eram da nação dos
judeus. Quando Jesus disse isso, os que estavam na sinagoga fica-
ram furiosos. Sabe por quê? — Eles achavam que eram os únicos
que tinham o favor especial de Deus. Eles se achavam melhores do
que os outros. Por isso, odiaram a Jesus por causa daquilo que ele
disse. E sabe o que tentaram fazer com ele? —

A Bı́blia diz: ‘Agarraram Jesus e o levaram depressa para fora da
cidade. Levaram-no para a beirada de um monte e queriam jogá-
lo do precipı́cio para matá-lo! Mas Jesus fugiu deles.’ — Lucas
4:16-30.

Se isso tivesse acontecido com você, voltaria para falar com
aquelas pessoas sobre Deus? — Precisaria de coragem para fazer
isso, não acha? — Bem, cerca de um ano depois, Jesus voltou a Na-
zaré. A Bı́blia diz: “Começou a ensiná-los nas sinagogas deles.” Je-
sus não parou de falar a verdade. Ele não tinha medo de homens
que não amavam a Deus. — Mateus 13:54.

Em outro dia, num sábado, Jesus conheceu um homem com a
mão ressequida, ou, defeituosa. Jesus tinha o poder de Deus para
curar aquele homem. Mas alguns homens que estavam por perto
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tentaram causar problemas para Jesus. O que faria o Grande Ins-
trutor? — Primeiro ele perguntou: ‘Se tivessem uma ovelha e, no
sábado, ela caı́sse num buraco, vocês a tirariam de lá?’

Sim, eles fariam isso, mesmo no sábado, o dia em que deveriam
descansar. Então, Jesus disse: ‘

´
E mais correto ainda ajudar um ho-

mem no sábado, porque um homem vale mais do que uma ovelha!’
Era óbvio que Jesus devia ajudar aquele homem, curando-o.

Jesus mandou o homem estender a mão. Ele foi curado na hora.
Como o homem ficou contente! Mas e aqueles outros homens? Fi-
caram felizes? — Não. Ficaram com mais ódio ainda de Jesus. Saı́-
ram e fizeram planos para matá-lo! — Mateus 12:9-14.

Hoje acontece o mesmo. Nunca vamos conseguir agradar a todo
mundo, não importa o que a gente faça. Por isso, precisamos deci-
dir a quem realmente queremos agradar. Se for a Jeová Deus e a seu
Filho, Jesus Cristo, então sempre devemos fazer o que eles ensi-
nam. Mas se fizermos isso, quem vai nos odiar? Quem vai tornar
mais difı́cil para nós fazer o que é bom? —

Satanás, o Diabo. E quem mais? — As pessoas que o Diabo en-
ganou e que, por isso, acreditam em coisas erradas. Jesus disse aos
lı́deres religiosos do seu tempo: ‘O Diabo é o pai de vocês e vocês
querem fazer a vontade do seu pai.’ — João 8:44.

Quando falou sobre aqueles de quem o Diabo gosta, Jesus usou
a expressão “o mundo”. O que você acha que é esse “mundo” de
que Jesus falou? — Bem, vamos descobrir lendo João, capı́tulo 15,
versı́culo 19. Ali, encontramos as palavras de Jesus: “Se vós fizésseis
parte do mundo, o mundo estaria afeiçoado ao que é seu. Agora,
porque não fazeis parte do mundo, mas eu vos escolhi do mundo,
por esta razão o mundo vos odeia.”
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Assim, o mundo que odeia os discı́pulos de Jesus é composto de to-
dos aqueles que não são Seus seguidores. Por que o mundo odeia os
discı́pulos de Jesus? — Pense no seguinte: Quem é o governante do
mundo? — A Bı́blia diz: ‘O mundo inteiro está no poder do inı́quo.’
O inı́quo é Satanás, o Diabo. — 1 João 5:19.

Entende agora por que é tão difı́cil fazer o que é bom? — Satanás
e o seu mundo é que tornam isso difı́cil. Mas há outra razão. Lembra
qual é? — No Capı́tulo 23 deste livro, aprendemos que todos nós nas-
cemos com pecado. Vai ser maravilhoso quando o pecado, o Diabo e
o mundo dele desaparecerem, não acha? —

A Bı́blia promete: “O mundo está pas-
sando.” Isso quer dizer que todo mundo
que não é seguidor do Grande Instrutor
vai deixar de existir. Eles não vão po-
der viver para sempre. Sabe quem vai
viver para sempre? — A Bı́blia res-
ponde: “Aquele que faz a vontade de
Deus permanece para sempre.” (1 João
2:17) Por isso, só quem faz o que é bom,
quem faz “a vontade de Deus”, vai viver
para sempre no novo mundo Dele. Então,
mesmo que seja difı́cil, vamos fazer o que
é bom, não concorda? —

Vamos ler juntos estes textos que

mostram por que n
˜

ao é f
´

acil fazer o

que é bom: Mateus 7:13, 14; Lucas

13:23, 24 e Atos 14:21, 22.

Quando este mundo deixar de
existir, o que vai acontecer com
quem faz o que é bom?
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P
OR QUE esta pergunta: “Quem é o seu Deus?” é impor-
tante? — Porque as pessoas adoram muitos deuses. (1 Co-
rı́ntios 8:5) Quando o apóstolo Paulo recebeu poder de

Jeová para curar um homem que nunca tinha andado, as pessoas
disseram: “Os deuses tornaram-se iguais a humanos e desceram a
nós!” Elas queriam adorar Paulo e seu amigo Barnabé. Chama-
ram Paulo de Hermes e Barnabé de Zeus, nomes de deuses falsos.

Mas Paulo e Barnabé não deixaram as pessoas adorá-los. Fo-
ram para o meio da multidão e disseram: ‘Desviem-se dessas coi-
sas inúteis e sirvam o Deus vivente.’ (Atos 14:8-15) Quem é “o
Deus vivente” que criou todas as coisas? — Isso mesmo, é Jeová,
“o Altı́ssimo sobre toda a terra”. Jesus chamou Jeová de “o único
Deus verdadeiro”. Então, quem é o único que merece ser adora-
do? —

´
E Jeová! — Salmo 83:18; João 17:3; Revelação (Apocalip-

se) 4:11.

A maioria das pessoas adora outros deuses em vez de o “único
Deus verdadeiro”. Muitos adoram objetos feitos de madeira, pe-
dra ou metal. (

ˆ
Exodo 32:4-7; Levı́tico 26:1; Isaı́as 44:14-17) Até

homens e mulheres famosos às vezes são chamados de deuses,
astros ou ı́dolos.

´
E certo dar glória a eles? —

Depois que Saulo se tornou o apóstolo Paulo, ele escreveu: “O
deus deste sistema de coisas tem cegado as mentes dos incrédu-
los.” (2 Corı́ntios 4:4) Quem é esse deus? — Satanás, o Diabo!
Ele conseguiu fazer com que muita gente adorasse pessoas e
coisas.

xy C A P
´
I T U L O 2 7 vw

QUEM
´

E O SEU DEUS?

142



Quando Satanás tentou fazer Jesus se curvar e adorá-lo, o que
Jesus lhe disse? — Ele disse: “

´
E a Jeová, teu Deus, que tens de

adorar e é somente a ele que tens de prestar serviço sagrado.”
(Mateus 4:10) Jesus foi bem claro: só Jeová deve ser adorado. Va-
mos ouvir a história de alguns jovens que sabiam disso. Eles se
chamavam Sadraque, Mesaque e Abednego.

Esses jovens eram hebreus, quer dizer, faziam parte da nação
de Deus, Israel. Eles foram levados como prisioneiros para a ter-
ra de Babilônia. Um rei daquele paı́s, chamado Nabucodonosor,
construiu uma enorme imagem de ouro. Um dia ele mandou que
todos se curvassem diante da imagem, quando fosse tocada uma
música. ‘Quem não se curvar e não adorar a imagem vai ser joga-
do na fornalha ardente’, avisou ele. O que você teria feito? —

Por que Paulo e Barnabé não deixaram as pessoas se curvar diante deles?
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Em geral, Sadraque, Mesaque
e Abednego faziam tudo o que o rei mandava.
Mas eles se recusaram a se curvar diante da imagem. Por
que será? —

´
E porque a lei de Deus dizia: ‘Você não deve ter ne-

nhum outro deus além de mim. Não deve fazer para você uma
imagem nem se curvar diante dela.’ (

ˆ
Exodo 20:3-5) Assim, Sa-

draque, Mesaque e Abednego obedeceram à lei de Jeová em vez
de à ordem do rei.

O rei ficou furioso e mandou que os três jovens hebreus fos-
sem levados até ele imediatamente. Perguntou: ‘

´
E verdade que

vocês não adoram os meus deuses? Vou lhes dar mais uma chan-
ce. Desta vez, quando ouvirem a música, curvem-se e adorem a
imagem que eu fiz. Se não fizerem isso, vou jogá-los na fornalha
ardente. E que deus vai conseguir salvá-los das minhas mãos?’

O que fariam os jovens? O que você teria feito? — Eles disse-
ram ao rei: ‘Nosso Deus a quem servimos pode nos salvar. Mas
mesmo que ele não nos salve, nós não vamos servir aos seus deu-
ses. Não vamos nos curvar diante da sua imagem de ouro.’

O rei ficou com muita raiva. Ordenou: ‘Aqueçam a fornalha
sete vezes mais do que de costume.’ Daı́, mandou que homens

Por que esses jovens não
se curvaram diante

da imagem?
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fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem
na fornalha. Ela estava tão quente que os homens do rei morre-
ram queimados! Mas e os três hebreus?

Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados bem no meio
do fogo. Mas então se levantaram! Não estavam machucados.
Nem estavam mais amarrados. Como isso era possı́vel? — O rei
olhou para dentro da fornalha e ficou com medo do que viu.
‘Não jogamos três homens no fogo?’, perguntou. Os servos dele
responderam: “Sim, ó rei.”

Daı́, o rei disse: ‘Mas eu estou vendo quatro pessoas andando
lá dentro e o fogo não queima nenhuma delas.’ Sabe
quem era a quarta pessoa? — Era o anjo de Jeová. Ele
protegeu os três hebreus e não deixou que se quei-
massem.

Bem, quando viu isso, o rei chegou perto da porta
da fornalha e gritou: ‘Sadraque, Mesaque e Abedne-
go, servos do Deus Altı́ssimo, saiam e venham para
cá!’ Quando saı́ram, todos puderam ver que eles não

Como Jeová salvou seus servos da fornalha ardente?

QUEM
´
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estavam queimados. A roupa deles nem fi-
cou cheirando a fumaça. Então, o rei disse:

‘Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e
Abednego, que enviou um anjo para salvar seus
servos porque eles não adoraram nenhum ou-

tro deus, somente seu próprio Deus.’ — Da-
niel, capı́tulo 3.

Podemos aprender uma lição do que
aconteceu naquela ocasião. Até hoje as pes-

soas adoram imagens, ou ı́dolos. Uma en-
ciclopédia diz: “A bandeira, como a cruz,
é sagrada.” (The Encyclopedia America-

na) Existem imagens feitas de madeira, pe-
dra, metal ou pano. Os primeiros discı́pulos
de Jesus não adoravam o imperador romano, o
que, segundo o historiador Daniel P. Mannix,

poderia ser comparado “a recusar-se a saudar a
bandeira ou a repetir o juramento de lealdade”.

Então, acha que para Deus faz alguma di-
ferença se uma imagem religiosa é feita de
pano, madeira, pedra ou metal? — Seria cor-
reto um servo de Jeová adorar uma imagem
dessas? — Sadraque, Mesaque e Abednego não

fizeram isso, e Jeová ficou contente com a atitude deles. Como
você pode imitar o exemplo deles? —

Quem serve a Jeov
´

a n
˜

ao pode adorar nenhuma outra pessoa ou coisa. Leia

o que a Bı́blia diz sobre isso em Josué 24:14, 15, 19-22; Isaı́as 42:8; 1 Jo
˜

ao

5:21 e Revelaç
˜

ao 19:10.

Que ı́dolos
as pessoas
adoram hoje?

146

APRENDA D O GRANDE INSTRUTOR



`
A

S VEZES é difı́cil saber a quem devemos obedecer. Talvez
sua mãe ou seu pai digam uma coisa, mas daı́, a profes-
sora ou um policial mande você fazer algo diferente. Se

isso acontecer, a quem você deve obedecer? —

No Capı́tulo 7 deste livro, lemos o texto bı́blico de Efésios
6:1-3. Ali diz que os filhos devem obedecer aos pais. “Sede obe-
dientes aos vossos pais em uni

˜
ao com o Senhor”, diz o texto. Sabe

o que quer dizer estar “em uni
˜

ao com o Senhor”? — Os pais que
estão em uni

˜
ao com o Senhor ensinam os filhos a obedecer às leis

de Deus.

Mas alguns adultos não acreditam em Jeová. Então, o que fa-
zer se um deles disser que não há problema em “colar” numa pro-
va na escola ou pegar algo de uma loja sem pagar? Nesse caso, será
que é certo uma criança “colar” ou roubar? —

Lembre-se de que uma vez o Rei Nabucodonosor mandou todo
mundo se curvar diante da imagem de ouro que ele tinha feito.
Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. Sabe por
quê? — Porque a Bı́blia diz que as pessoas devem adorar só a
Jeová. —

ˆ
Exodo 20:3; Mateus 4:10.

Depois que Jesus morreu, seus apóstolos foram levados dian-
te do Sinédrio, o principal tribunal religioso dos judeus. O
Sumo Sacerdote Caifás disse: ‘Nós mandamos que vocês não
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ensinassem à base do nome de Jesus e, mesmo assim, vocês
encheram Jerusalém com o seu ensino.’ Por que os apósto-

los não obedeceram ao Si-
nédrio? — Pedro, falando
em nome dos apóstolos,

respondeu a Caifás:
“Temos de obedecer
a Deus como gover-

nante antes que aos ho-
mens.” — Atos 5:27-29.

Naquela época, os lı́de-
res religiosos dos judeus ti-
nham muito poder. Mas
o paı́s deles era domina-
do pelos romanos. O go-
vernante dos romanos era
chamado de César. O go-
verno romano fazia muitas
coisas boas para as pessoas,

mas os judeus não gostavam
de ser dominados por César. Os

governos de hoje também fazem coisas
boas para os cidadãos. Quais são algumas dessas coisas? —

Os governos constroem estradas para podermos viajar e pagam
os policiais e os bombeiros para nos proteger. Talvez providen-
ciem também escolas para os jovens e cuidados médicos para os
idosos. Para fazer essas coisas, o governo precisa de dinheiro. Sabe
como o governo arranja dinheiro? — Com o povo. O dinheiro
que as pessoas pagam ao governo é chamado de imposto.

O que Pedro disse
a Caifás?
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Quando o Grande Instrutor vivia na Terra, muitos judeus não
queriam pagar impostos ao governo romano. Por isso, um dia os
sacerdotes contrataram homens para fazer uma pergunta a Jesus
e tentar causar problemas para ele. A pergunta foi: ‘Precisamos
pagar impostos a César ou não?’ Eles queriam pegar Jesus com
essa pergunta. Se ele respondesse: “Sim, vocês devem pagar im-
postos”, muitos judeus não iam gostar. Mas Jesus não podia dizer:
“Não, vocês não precisam pagar impostos.” Isso seria errado.

Então, o que Jesus fez? Bem, ele disse: ‘Mostrem-me uma moe-
da.’ Quando lhe entregaram a moeda, Jesus perguntou: ‘De quem
é esse rosto e esse nome na moeda?’ Os homens responderam:
“De César.” Então Jesus disse: ‘De todos os modos, então, paguem
a César as coisas de César, mas a Deus as coisas de Deus.’ — Lu-
cas 20:19-26.

Bem, ninguém podia discordar dessa resposta. Era César quem
fazia o dinheiro. Assim, se ele fazia também coisas boas para
as pessoas, o certo era usar o dinheiro para pagar-lhe por essas

Quando esses homens tentaram pegá-lo com uma pergunta,
como Jesus respondeu?
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coisas. Desse modo, Jesus mostrou que é certo pagar impostos aos
governos pelas coisas que recebemos.

Bem, talvez você ainda não tenha idade para pagar impostos.
Mas tem algo que você deve dar ao governo. Sabe o que é? —

´
E a

obediência às leis do governo. A Bı́blia diz: ‘Sejam obedientes às
autoridades superiores.’ Essas autoridades são aqueles que têm
poder no governo. Então, é Deus quem diz que devemos obede-
cer às leis do governo. — Romanos 13:1, 2.

Em alguns lugares, a lei proı́be jogar papel ou lixo na rua. Deve
obedecer à lei? — Sim, Deus quer que você obedeça. Deve obe-
decer aos policiais também? — O governo paga os policiais para
protegerem as pessoas. Obedecê-los é a mesma coisa que obede-
cer ao governo.

E se você for atravessar a rua e um policial disser: “Espere um
pouco!”, o que deve fazer? — Se outros atravessarem correndo,
deve sair correndo também? — Você deve esperar, mesmo que
seja o único a fazer isso. Deus manda a gente obedecer.

Talvez haja problemas na vizinhança e um policial diga: “Tran-
quem a porta. Não saiam de casa.” Mas pode ser que você ouça
gritos e fique curioso para saber o que está acontecendo. Será que
tem algum problema sair para dar uma olhada? — Se fizesse isso,
acha que estaria obedecendo às “autoridades superiores”? —

Em muitos lugares, o governo também constrói escolas e paga
os professores. Será que Deus quer que você obedeça à professo-
ra? — Pense um pouco: o governo paga a professora para ensinar
assim como paga o policial para proteger as pessoas. Então, obe-
decer aos policiais e aos professores é a mesma coisa que obede-
cer ao governo.
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Mas e se a professora disser que você deve adorar uma
imagem? O que deve fazer? — Os três hebreus não se cur-

varam diante da imagem nem quando o Rei Nabucodonosor
lhes ordenou. Lembra por quê? — Porque não queriam desobe-
decer a Deus.

Um historiador chamado Will Durant escreveu sobre os pri-
meiros cristãos e disse que a “mais alta lealdade deles não perten-
cia a César”. Pertencia a Jeová! Lembre-se, então, de que Deus
deve estar sempre em primeiro lugar na nossa vida.

Obedecemos aos governos porque Deus quer que façamos isso.
Mas e se eles nos mandarem fazer algo que Deus diz que é erra-
do? Como podemos responder? — Podemos dizer o que os após-
tolos disseram ao sumo sacerdote: “Temos de obedecer a Deus
como governante antes que aos homens.” — Atos 5:29.

A Bı́blia nos ensina a respeitar as leis. Leia o que est
´

a escrito em Mateus

5:41; Tito 3:1 e 1 Pedro 2:12-14.

Por que devemos obedecer aos policiais?
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ˆ
E gosta de festas? — Algumas festas são bem divertidas.

O que será que o Grande Instrutor pensaria de a gente ir a
uma festa? — Bem, ele foi a uma festa de

casamento com alguns de seus discı́pulos. Jeová é o
“Deus feliz” e, por isso, fica contente quando

nos divertimos em festas em que não há coisas
erradas. — 1 Timóteo 1:11; João 2:1-11.

Na página 29 deste livro, lemos sobre a ocasião
em que Jeová abriu o mar Vermelho para os israe-

litas passarem. Lembra disso? — Depois, o
povo cantou e dançou, agradecendo a Jeová.
Era um tipo de festa. O povo estava muito fe-
liz e podemos ter certeza de que Deus também

estava. —
ˆ

Exodo 15:1, 20, 21.

Quase 40 anos depois, os israelitas foram
a outra festa. Desta vez, as pessoas que os
convidaram nem adoravam a Jeová. Na ver-
dade, elas adoravam outros deuses e tinham
relações sexuais com pessoas com quem não
eram casadas. Acha que tinha algum pro-
blema ir a uma festa como essa? — Bem,
Jeová não gostou nada dessa história e puniu
os israelitas. — Números 25:1-9; 1 Corı́ntios

10:8.
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A Bı́blia também fala de duas festas de aniversário. Será que al-
guma delas era para comemorar o nascimento do Grande Instru-
tor? — Não. Essas festas de aniversário foram comemoradas por
homens que não serviam a Jeová. Uma foi no aniversário do Rei He-
rodes

ˆ
Antipas. Ele governava o distrito da Galileia quando Jesus mo-

rava lá.

O Rei Herodes fez muitas coisas más. Por exemplo, ele se casou
com a esposa do próprio irmão. O nome dela era Herodias. Um ser-
vo de Deus, João Batista, disse a Herodes que o que ele tinha feito
era errado. Herodes não gostou de ouvir isso. Por esse motivo, man-
dou colocar João na prisão. — Lucas 3:19, 20.

Enquanto João estava preso, chegou a data do aniversário de He-
rodes. Ele deu uma grande festa. Convidou muitas pessoas impor-
tantes. Elas comeram, beberam e se divertiram muito. Daı́, apareceu
a filha de Herodias e começou a dançar para todos. Os convidados
gostaram tanto da dança que o Rei Herodes quis dar a ela um pre-
sente especial. Ele disse: ‘O que for que você me pedir, até metade do
meu reino, eu vou dar a você.’

O que aconteceu na festa
de aniversário de Herodes?
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O que ela devia pedir? Quem sabe dinheiro ou roupas bonitas?
Ou talvez um palácio? A moça não sabia o que pedir. Por isso, per-
guntou à sua mãe, Herodias: “Que devo pedir?”

Acontece que Herodias odiava muito a João Batista. Por isso,
mandou que a filha pedisse a cabeça dele. A moça voltou até o rei e
disse: “Quero que me dês imediatamente, numa travessa, a cabeça de
João Batista.”

O Rei Herodes não queria matar João porque sabia que ele era um
homem bom. Mas Herodes tinha feito uma promessa e ficou com
medo do que os convidados da festa iam pensar se ele mudasse de
ideia. Por isso, mandou que um homem fosse até a prisão e cortasse
a cabeça de João. Logo o homem estava de volta. Trouxe a cabeça de
João numa travessa e entregou-a à moça. Daı́, a moça levou-a à
mãe dela. — Marcos 6:17-29.

A outra festa de aniversário mencionada na Bı́blia não foi muito
melhor. Era o aniversário de um rei do Egito. Durante a festa, o rei
também mandou cortar a cabeça de um homem. Depois, ordenou

que ele fosse pendurado num poste para os pássaros come-

Por que Jesus não pode ter nascido em 25 de dezembro?
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rem. (Gênesis 40:19-22) Acha que Deus gostou dessas duas fes-

tas? — Gostaria de ter participado delas? —

Sabemos que tudo o que está na Bı́blia está ali por um motivo. Ela

só nos fala de duas festas de aniversário. E nas duas, aconteceram

coisas ruins. Então, o que você acha que Deus quer nos ensinar so-

bre aniversários? Será que ele gosta que a gente faça festas de aniver-

sário? —
´

E verdade que nas festas de aniversário de hoje ninguém corta a

cabeça de outra pessoa. Mas quem teve a ideia de comemorar aniver-

sários? Pessoas que não adoravam ao Deus verdadeiro. Uma enciclo-

pédia diz o seguinte sobre as festas de aniversário mencionadas na

Bı́blia: “Apenas os pecadores . . . fazem grandes festejos quanto ao

dia em que nasceram.” (The Catholic Encyclopedia) Quer ser como

esses pecadores? —

E o Grande Instrutor? Será que ele comemorava seu aniversá-

rio? — Não, a Bı́blia não fala nada sobre uma festa de aniversário

para Jesus. Na verdade, os primeiros seguidores de Jesus não come-

moravam o aniversário dele. Sabe por que as pessoas mais tarde

decidiram comemorar o aniversário de Jesus em 25 de dezembro? —

Escolheram essa data porque “o povo de Roma já a observa-

va como Festa de Saturno, celebrando o nascimento do sol”. (The

World Book Encyclopedia) De modo que as pessoas decidiram come-

morar o nascimento de Jesus na data de um feriado pagão!

Sabe por que Jesus não pode ter nascido em dezembro? — Porque

a Bı́blia diz que, quando ele nasceu, ainda havia pastores no campo,

à noite. (Lucas 2:8-12) No lugar onde Jesus nasceu, dezembro é um

mês frio e chuvoso. Os pastores não iam ficar ao ar livre com um

tempo desses.
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Muitas pessoas sabem que Jesus não nasceu na época do Natal.
Talvez até saibam que, naquela data, os pagãos tinham uma come-
moração que não agradava a Deus. Mas muitos comemoram o Natal
assim mesmo. O que realmente importa para eles é a festa; não ligam
para o que Deus pensa do assunto. Mas nós queremos agradar a
Jeová, não queremos? —

Assim, quando fizermos uma festa, devemos ter certeza de que ela
é do tipo que Jeová gosta. Podemos fazer festas em qualquer época do
ano. Não precisamos esperar um dia especı́fico. Podemos fazer uma
comida diferente e nos divertir com alguns jogos. Gostaria de fazer
isso? — Por que não fala com os seus pais e planeja uma festa com a
ajuda deles? Seria muito bom, não seria? — Mas antes de começar a
fazer os planos para a festa, lembre-se de que ela deve ser do tipo que
Deus aprova.

A import
ˆ

ancia de sempre fazer o que Deus aprova também é mostrada em

Provérbios 12:2; Jo
˜

ao 8:29; Romanos 12:2 e 1 Jo
˜

ao 3:22.

Como podemos ter
certeza de que
nossas festas

agradam a Deus?
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A
CHA que é fácil servir a Jeová? — O Grande Instrutor não

disse que ia ser fácil. Na noite antes de ser morto, Jesus
disse aos apóstolos: ‘Se o mundo os odeia, fiquem saben-

do que me odiou antes de odiar vocês.’ — João 15:18.

Pedro se gabou de que ele nunca abandonaria a Jesus, mas Je-
sus disse que, naquela mesma noite, Pedro negaria três vezes que
o conhecia. E foi exatamente o que Pedro fez! (Mateus 26:31-35,
69-75) Como isso pôde acontecer? —

´
E que Pedro, assim como os

outros apóstolos, ficou com medo.

Por que será que os apóstolos ficaram com medo? — Por-
que deixaram de fazer algo muito importante. Vamos ver o que
foi, porque isso vai nos ajudar a servir a Jeová não importa o
que os outros nos digam ou façam. Mas antes, precisamos relem-
brar o que aconteceu na última noite que Jesus passou com seus
apóstolos.

Primeiro, eles comemoraram a Páscoa juntos. Essa era uma re-
feição especial que lembrava o povo de Deus, todo ano, de como
Ele os tinha libertado da escravidão no Egito. Daı́, Jesus iniciou
uma outra refeição especial. Num capı́tulo à frente, vamos apren-
der mais sobre essa refeição e sobre como ela nos ajuda a nos lem-
brar de Jesus. Depois daquela refeição e de encorajar os apóstolos,
Jesus os levou até o jardim de Getsêmani. Eles passavam com fre-
quência por ali; era um de seus lugares preferidos.

Jesus se afastou um pouco para orar no jardim. Mandou tam-
bém que Pedro, Tiago e João orassem. Mas eles pegaram no sono.
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Jesus se afastou três vezes para orar sozinho, e nas três vezes que
voltou encontrou Pedro e os outros dormindo! (Mateus 26:36-47)
Por que será que Jesus disse que eles deviam ficar acordados para
orar? — Vamos ver.

Judas Iscariotes estava na refeição da Páscoa com Jesus e os ou-
tros apóstolos no inı́cio daquela noite. Como você talvez se lem-
bre, Judas tinha se tornado ladrão. Agora, ia se tornar traidor. Ele
conhecia o lugar no jardim de Getsêmani onde Jesus costumava se
reunir com os apóstolos. Assim, mostrou aquele lugar aos solda-
dos que queriam prender Jesus. Quando chegaram lá, Jesus per-
guntou-lhes: ‘Quem vocês estão procurando?’

Os soldados responderam: “Jesus.” Sem medo, Jesus respondeu:
“Sou eu.” Os soldados ficaram tão surpresos com a coragem de Je-
sus que deram um passo para trás e caı́ram no chão. Daı́, Jesus dis-
se: ‘Se é a mim que estão procurando, deixem os meus apóstolos
irem embora.’ — João 18:1-9.

Quando os soldados pegaram Jesus e o amarraram, os apóstolos
ficaram com medo e fugiram. Mas Pedro e João queriam descobrir
o que ia acontecer, de modo que os seguiram de longe. Passado al-
gum tempo, Jesus foi levado à casa de Caifás, o sumo sacerdote.
Como João era conhecido do sumo sacerdote, a mulher que vigia-
va o portão deixou que ele e Pedro entrassem no pátio da casa.

Os sacerdotes estavam reunidos na casa de Caifás para o julga-
mento. Queriam que Jesus fosse morto. Assim, trouxeram teste-
munhas que falaram mentiras sobre ele. Deram socos e tapas em
Jesus. Enquanto isso acontecia, Pedro estava por perto.

A escrava que vigiava o portão quando Pedro e João entraram
prestou mais atenção em Pedro. Ela disse: ‘Você também estava
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com Jesus!’ Mas Pedro disse que nem conhecia a Jesus. Depois de
algum tempo, outra moça reconheceu Pedro e disse aos que esta-
vam por perto: “Este homem estava com Jesus.” De novo, Pedro
negou que conhecia a Jesus. Pouco tempo depois, um grupo de
pessoas viu Pedro e disse: ‘Você com certeza também é um deles.’
Pela terceira vez, Pedro o negou, dizendo: “Não conheço este ho-
mem!” Pedro até jurou que estava dizendo a verdade. Daı́, Jesus se
virou e olhou para ele. — Mateus 26:57-75; Lucas 22:54-62; João
18:15-27.

Por que será que Pedro mentiu? — Isso mesmo, porque ficou
com medo. Mas por que ele ficou com medo? O que ele deveria
ter feito para aumentar sua coragem? Pense um pouco: O que Je-
sus fez para ter mais coragem? — Ele orou a Deus e este o ajudou
a ter coragem. E lembre-se de que Jesus mandou três vezes que
Pedro orasse e ficasse acordado, atento. Mas o que aconteceu? —

Pedro pegou no sono todas as vezes. Ele não orou e não fi-
cou atento. Por isso, quando prenderam Jesus, Pedro foi pego

Por que Pedro, Tiago e João deviam ter ficado acordados?
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de surpresa. Mais tarde no julgamento, quando
bateram em Jesus e fizeram planos para matá-lo,
Pedro ficou com medo. Mas poucas horas antes, Je-
sus tinha dito que os apóstolos deviam esperar o

quê? — Jesus disse que, assim como o
mundo o odiava, ia odiá-los também.

Agora vamos ver uma situação que
a gente talvez enfrente e que é pareci-
da com o que aconteceu com Pedro.
Suponhamos que você esteja na sala
de aula e os seus colegas comecem a

falar mal de quem não faz juramento
à bandeira ou não comemora o Natal.
O que vai fazer se alguém lhe per-

Por que Pedro ficou com tanto medo que mentiu,
dizendo que não conhecia a Jesus?

Como você poderia se ver
numa situação parecida

com a de Pedro?



guntar: “
´

E verdade que você não faz juramento à bandeira?” Ou al-
guém talvez diga: “A gente ouviu dizer que você não comemora
nem o Natal!” Ficaria com medo de dizer a verdade? — Sentiria
vontade de mentir, como Pedro? —

Depois de tudo o que aconteceu, Pedro ficou muito triste por
negar que conhecia a Jesus. Quando se deu conta do que tinha fei-
to, saiu e chorou. Depois, ele voltou a fazer a vontade de Jesus.
(Lucas 22:32) Agora, pense no seguinte: O que vai nos ajudar a
não ficar com muito medo e a não agir como Pedro? — Lembre-
se de que Pedro não orou nem ficou acordado, atento. Então, o
que é mesmo que temos de fazer para ser seguidores do Grande
Instrutor? —

Sem dúvida, precisamos orar a Jeová pedindo a ajuda dele.
Quando Jesus orou, sabe o que Deus fez por ele? — Enviou um
anjo para fortalecê-lo. (Lucas 22:43) Será que os anjos de Deus
podem nos ajudar? — A Bı́blia diz: “O anjo de Jeová acampa-se ao
redor dos que o temem, e ele os socorre.” (Salmo 34:7) Mas para
Deus nos ajudar, não adianta só orar. Sabe o que mais precisamos
fazer? — Jesus disse que seus seguidores deviam ficar acordados e
atentos. Como será que podemos fazer isso? —

Precisamos prestar atenção ao que é dito nas nossas reuniões
cristãs e ao que lemos na Bı́blia. Mas também precisamos orar a
Jeová regularmente e pedir que ele nos ajude a servi-lo. Se fizer-
mos isso, ele vai nos ajudar a vencer o medo. Daı́, quando surgir a
oportunidade de falar a outros sobre o Grande Instrutor e sobre
o Pai dele, vamos ficar felizes de fazer isso.

Estes textos podem nos ajudar a nunca deixar que ter medo de outras pes-

soas nos impeça de fazer o que é certo: Provérbios 29:25; Jeremias 26:12-15,

20-24 e Jo
˜

ao 12:42, 43.
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F
ICA triste ou se sente sozinho de vez em quando? — Já se
perguntou: “Será que alguém me ama?” — Isso acontece
com algumas crianças. Mas Deus promete: “Eu é que n

˜
ao

me esquecerei de ti.” (Isaı́as 49:15) Que promessa maravilhosa, não
acha? — Jeová Deus nos ama de verdade!

Um escritor bı́blico disse: “Caso meu próprio pai e minha pró-
pria mãe me abandonassem, o próprio Jeová me acolheria.” (Sal-
mo 27:10) Saber disso dá muito consolo, não dá? — Jeová nos diz:
“Não tenhas medo, pois estou contigo. . . . Vou realmente ajudar-
te.” — Isaı́as 41:10.

Mas às vezes Jeová deixa que Satanás nos cause problemas. Ele
até deixa que Satanás prove Seus servos. Uma vez, o Diabo fez Je-
sus sofrer tanto que ele disse a Jeová, em voz alta: ‘Meu Deus, meu
Deus, por que o Senhor me abandonou?’ (Mateus 27:46) Jesus es-
tava sofrendo, mas sabia que Jeová o amava. ( João 10:17) Mas Je-
sus também sabia que Deus deixa que Satanás prove Seus servos e
permite que ele os faça sofrer. Em outro capı́tulo, vamos ver por
que Deus deixa Satanás fazer isso.

Quando a gente é criança, algumas vezes é difı́cil não ter
medo. Por exemplo, já se perdeu alguma vez? — Ficou com
medo? — Muitas crianças ficariam. O Grande Instrutor uma vez
contou uma história sobre se perder. Mas não foi sobre uma crian-
ça que se perdeu. Foi sobre uma ovelha.

Em certos sentidos, você é parecido com uma ovelha. Como
assim? Bem, as ovelhas não são muito grandes nem fortes. E
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precisam de alguém para cuidar delas e
protegê-las. O homem que toma conta de
ovelhas é chamado de pastor.

A história que Jesus contou era sobre
um pastor que tinha cem ovelhas. Mas
uma delas se perdeu. Talvez ela só quisesse
ver o que tinha do outro lado dum morro.
Mas quando a ovelha se deu conta, já estava
longe das outras. Dá para imaginar como ela
se sentiu quando olhou em volta e viu que
estava sozinha? —

O que o pastor faria quando descobrisse
que estava faltando uma ovelha? Diria que a
culpa era da ovelha e, portanto, ele não ia es-
quentar a cabeça com o assunto? Ou deixaria as
outras 99 em um lugar seguro para ir procurar a
que se perdeu? Será que valia a pena tanto esforço
só por causa de uma ovelha? — Se você fosse a ovelha
perdida, gostaria que o pastor fosse atrás de você? —

O pastor amava muito todas as suas ovelhas, incluin-
do a que se perdeu. Por isso, foi procurá-la. Imagine como
a ovelha perdida deve ter ficado feliz quando viu o pastor
chegando! E Jesus disse que o pastor ficou muito contente
por ter encontrado a ovelha que estava perdida. Ele ficou
mais alegre com a que tinha encontrado do que com as 99 que

Como você acha que essa
ovelhinha perdida se sentiu?



não tinham se perdido. Mas quem é como o pastor da história de
Jesus? Quem cuida tão bem de nós como o pastor cuidava das suas
ovelhas? — Jesus disse que é o seu Pai celestial. E o Pai dele é
Jeová.

Jeová Deus é o Grandioso Pastor do seu povo. Ele ama todos os
que o servem, incluindo as crianças como você. Ele não quer
que nenhum de nós sofra algum mal nem que seja destruı́do.

´
E

realmente maravilhoso saber que Deus se preocupa tanto com a
gente! — Mateus 18:12-14.

Acredita mesmo em Jeová Deus? — Acha que ele é uma pes-
soa real? —

´
E verdade que não podemos ver a Jeová, porque ele é

Espı́rito. Ele tem um corpo invisı́vel. Mas ele é uma pessoa real

e pode nos ver.
Ele sabe quando precisamos de aju-
da. E podemos falar com ele em
oração, assim como falamos com
outras pessoas na Terra. Jeová quer
que a gente faça isso.

Quem é como o pastor
que salvou a ovelha?
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Então, se um dia você estiver triste ou se sentindo sozinho,
o que deve fazer? — Deve falar com Jeová. Achegue-se a ele
e ele vai consolar e ajudar você. Lembre-se de que Jeová ama
você, mesmo que se sinta sozinho. Vamos ler um texto na Bı́blia.
Aqui no Salmo 23, começando no versı́culo 1, lemos: “Jeová é
o meu Pastor. Nada me falta-
rá. Ele me faz deitar em pasta-
gens relvosas; conduz-me junto
a lugares de descanso bem rega-
dos.”

Veja o que o escritor acres-
centa no versı́culo 4: “Ainda
que eu ande pelo vale da som-
bra tenebrosa, não temerei mal
nenhum, porque tu estás co-
migo; tua vara e teu bastão são
as coisas que me consolam.”
Aqueles que adoram a Jeová se
sentem assim. São consolados
quando passam por problemas.´
E assim que você se sente? —

Da mesma maneira que um
pastor amoroso toma conta do
rebanho, Jeová cuida do seu povo. Ele mostra o caminho certo
que devem seguir e eles o seguem com alegria. Mesmo que este-
jam rodeados de problemas, eles não precisam ter medo. O pas-
tor usa uma vara, ou cajado, para proteger as ovelhas contra
animais que poderiam machucá-las. A Bı́blia conta como o jovem
pastor Davi defendeu suas ovelhas quando foram atacadas por

Acha que Jeová é tão real
quanto seu pai ou

outra pessoa?

ONDE ENCONTRAR CONSOLO

165



um leão e por um urso. (1 Samuel 17:34-36) O povo de Deus
sabe que Jeová vai protegê-los também. Sentem-se seguros porque
Deus está do lado deles.

Jeová realmente ama suas ovelhas e cuida muito bem delas. A
Bı́blia diz: ‘Como um pastor, ele vai guiar suas próprias ovelhas.
Com os braços, vai reunir as pequenas.’ — Isaı́as 40:11.

Que bom que Jeová é esse tipo de pessoa, não acha? — Quer
ser uma das ovelhas dele? — As ovelhas obedecem à voz do pas-
tor. Não se afastam dele. Você escuta a Jeová? — Procura ficar
perto dele? — Então, nunca vai precisar ter medo. Jeová vai estar
do seu lado.

Jeov
´

a cuida dos seus servos com amor. Vamos ler juntos o que a Bı́blia diz

sobre isso em Salmo 37:25; 55:22 e Lucas 12:29-31.

Assim como um pastor protege suas
ovelhas, quem pode nos ajudar

quando temos problemas?
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JEOV
´

A protege de formas maravilhosas as crianças e os que
não conseguem se defender sozinhos.

`
As vezes, as pessoas

veem como ele faz isso, mas talvez nem se deem conta do que
está acontecendo.

Por exemplo, durante um passeio no campo, você encontra um
passarinho no chão, perto de onde você está. Ele parece machuca-
do. Arrasta uma das asas e se afasta quando você chega perto. Você
vai atrás dele, mas ele fica sempre um pouco à sua frente. Daı́, de
repente, ele sai voando. Na realidade, ele não estava com a asa
machucada. Sabe por que o passarinho fez isso? —

Bem, os filhotes dele estavam escondidos nas moitas per-
to de onde ele pousou. Na verdade, o pássaro era a mãe
dos filhotes e ela ficou com medo que você os encon-
trasse e os machucasse. Por isso, fingiu estar ferida para
chamar a sua atenção para ela e levar você para longe.
Sabe quem pode nos proteger assim como o pássaro
protege seus filhotes? — Na Bı́blia, Jeová é compara-
do a um pássaro chamado águia, que ajuda seus fi-
lhotes. — Deuteronômio 32:11, 12.
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O filho mais querido de Jeová é Jesus. Quando estava no céu, Je-
sus era um ser espiritual poderoso, como seu Pai. Ele podia se
cuidar sozinho. Mas quando nasceu na Terra, Jesus era indefeso.
Precisava de proteção.

Para fazer o que Deus queria que ele fizesse na Terra, Jesus tinha
de crescer e se tornar um adulto perfeito. Mas Satanás tentou ma-
tar Jesus antes disso. As tentativas de matar Jesus quando ele era
criança e o que Jeová fez para protegê-lo dão uma história e tanto.
Quer ouvi-la? —

Pouco depois do nascimento de Jesus, Satanás fez aparecer nos
céus do Oriente algo que parecia uma estrela. Astrólogos, homens
que estudavam as estrelas, seguiram-na por centenas de quilôme-
tros até Jerusalém. Ali, perguntaram a alguns homens que conhe-
ciam bem a Bı́blia: ‘Onde vai nascer o futuro rei dos judeus?’ Esses
homens responderam: “Em Belém.” — Mateus 2:1-6.

Depois que os astrólogos visitaram Jesus,
que aviso Deus lhes deu

que salvou Jesus?
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Quando ouviu falar desse novo rei que tinha acabado de nascer
na cidade vizinha de Belém, Herodes, o rei mau de Jerusalém, dis-
se aos astrólogos: ‘Procurem e encontrem a criança, e depois voltem
aqui e me contem onde ela está.’ Sabe por que Herodes queria sa-
ber onde Jesus estava? —

´
E porque ele estava com ciúmes e queria

matar Jesus!

Como Deus protegeu seu Filho? — Bem, quando os astrólogos
encontraram Jesus, deram-lhe presentes. Depois, Deus os avisou,
em um sonho, para não voltarem até onde Herodes estava. Por isso,
eles voltaram para casa por outro caminho, sem passar por Jerusa-
lém. Quando Herodes descobriu que os astrólogos tinham ido em-
bora, ficou furioso. Para tentar matar Jesus, ele ordenou que todos
os meninos de Belém com menos de dois anos de idade fossem
mortos! Mas então, Jesus já estava longe.

Sabe como Jesus escapou? — Depois que os astrólogos foram
embora, Jeová mandou José, marido de
Maria, levantar-se e fugir com a
famı́lia para o Egito. Ali, Je-
sus ficou a salvo do malvado
Herodes. Anos mais tarde,
quando Maria e José vol-
taram do Egito com Jesus,
Deus deu outro aviso a José.
Disse-lhe num sonho para se
mudar para a cidade de Naza-
ré, onde Jesus estaria seguro.
— Mateus 2:7-23.

Viu só como Jeová protegeu seu Filho? — Hoje, quem é como
os passarinhos que ficam escondidos nas moitas, ou como Jesus

Como o pequeno Jesus foi salvo
pela segunda vez?
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quando era criança? Você é como eles, não é? — E também tem
gente que quer prejudicar você. Sabe quem é? —

A Bı́blia diz que Satanás é como um leão que ruge, querendo
nos devorar. E assim como um leão muitas vezes vai atrás de ani-
mais menores, Satanás e seus demônios querem prejudicar as crian-
ças. (1 Pedro 5:8) Mas Jeová é mais forte do que Satanás. Ele pode
proteger as crianças que o servem e desfazer qualquer maldade que
Satanás fizer.

Lembra-se de que, no Capı́tulo 10 deste livro, lemos sobre
uma coisa que o Diabo e seus demônios querem que a gente
faça? — Eles querem que tenhamos as relações sexuais que Deus
diz que são erradas. Quem são os únicos que podem ter relações se-
xuais? — Isso mesmo, só os casados podem ter relações sexuais com
a esposa ou com o marido.

Mas, infelizmente, alguns adultos gostam de fazer sexo com
crianças. Por causa disso, alguns meninos e meninas aprendem a fa-
zer coisas ruins. Eles também começam a usar de forma errada seus
órgãos sexuais. Foi isso o que aconteceu há muito tempo na cidade
de Sodoma. A Bı́blia diz que as pessoas de lá, “desde o rapaz até o
velho”, tentaram fazer sexo com homens que tinham ido visitar Ló.
— Gênesis 19:4, 5.

Então, assim como Jesus precisou de proteção, você também pre-
cisa ser protegido de adultos — e até de outras crianças — que tal-
vez tentem fazer sexo com você. Em geral, esse tipo de gente finge
ser seu amigo. Talvez até lhe ofereçam um presente se você prome-
ter não contar a outros o que eles querem fazer com você. Mas es-
sas pessoas são egoı́stas, como Satanás e seus demônios, e só pensam
no prazer delas. E tentam ter esse prazer fazendo sexo com crianças.
Isso é muito errado!
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O que eles fazem para sentir
prazer? — Bem, talvez queiram
acariciar seus órgãos sexuais. Ou-
tros podem querer encostar os ór-
gãos sexuais deles nos seus. Mas
você nunca deve deixar ninguém
brincar com seu pênis ou sua vul-
va. Nem mesmo seu irmão, sua
irmã, sua mãe nem seu pai. Essas
partes do corpo s

˜
ao muito ı́ntimas.

Como você pode se proteger de
pessoas que fazem essas coisas
ruins? — Em primeiro lugar, não
deixe ninguém brincar com seus
órgãos sexuais. Se alguém tentar
fazer isso, fale bem alto e com fir-
meza: “Pare com isso! Eu vou contar o que você est

´
a

fazendo!” E se ele disser que o que aconteceu é culpa sua, não acre-
dite. Isso não é verdade. Conte para alguém o que ele fez, não im-
porta quem ele seja! Mesmo que ele diga que o que vocês estão
fazendo juntos é um segredo só entre você e ele, conte isso para al-
guém. Mesmo que essa pessoa lhe prometa presentes bonitos ou
faça ameaças horrı́veis, fuja dela e conte para alguém o que ela fez.

Não fique com medo, mas sempre tenha cuidado. Se os seus pais
lhe disserem que certas pessoas ou certos lugares podem ser perigo-
sos para você, escute o que eles dizem. Fazendo isso, vai ficar mais
difı́cil para alguém malvado prejudicar você.

Leia sobre como se proteger contra atos sexuais errados em Gênesis 39:7-

12; Provérbios 4:14-16; 14:15, 16; 1 Corı́ntios 6:18 e 2 Pedro 2:14.

O que você deve dizer e fazer se alguém
tentar tocá-lo de modo errado?
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D
EPOIS que Jesus cresceu e soube como havia sido protegi-
do quando era pequeno, será que ele orou a Jeová para
agradecer? — O que acha que Jesus provavelmente disse

a Maria e José quando ficou sabendo que eles tinham sal-
vado a vida dele ao levá-lo para o Egito? —

´
E claro que Jesus não é mais um bebê. Ele nem

vive mais na Terra. Mas já notou que algumas
pessoas hoje pensam que Jesus ainda é um bebê
na manjedoura? — Dá para perceber isso na
época do Natal, quando se veem, em muitos
lugares, gravuras de Jesus como bebê.

´
E verdade que Jesus não vive mais na Ter-

ra, mas será que ele está vivo? — Sim, Jeová
fez com que ele vivesse novamente e ago-
ra ele é um Rei poderoso no céu. Como
você acha que ele protege quem o ser-
ve? — Bem, quando estava na Terra, Je-
sus mostrou que pode proteger aqueles

que o amam. Vamos ver como ele fez isso
um dia quando estava num barco com os
discı́pulos.

´
E um fim de tarde. Jesus passou o dia

inteiro ensinando perto do mar da Gali-

xy C A P
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Como você imagina que Jesus é: um Rei
poderoso ou um bebê indefeso?
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leia, que na verdade é um grande lago com uns 20 quilômetros de
comprimento e 12 quilômetros de largura. Ele diz então aos discı́-
pulos: ‘Vamos para a outra margem do lago.’ Eles pegam um barco
a vela e começam a atravessar o lago. Jesus está muito cansado e,
por isso, vai para a parte de trás do barco e se deita. Encosta a ca-
beça num travesseiro e logo está dormindo profundamente.

Os discı́pulos ficam acordados para manter o barco no curso.
Durante algum tempo, tudo vai bem. Mas de repente começa um
vento que vai ficando cada vez mais forte. As ondas, cada vez maio-
res, começam a bater contra o barco, que vai se enchendo de água.

Os discı́pulos ficam com medo de o barco afundar.
Mas Jesus não está com medo. Ele ainda está dormin-
do na parte de trás do barco. Por fim, os discı́pulos
o acordam e dizem: ‘Instrutor, Instrutor, sal-
ve-nos, senão, vamos morrer nesta tempes-
tade.’ Jesus se levanta e dá ordem ao
vento e às ondas, dizendo: ‘Silêncio!
Fiquem quietos!’

O vento para na hora
e o lago se acalma. Os

O que Jesus disse
ao vento e às ondas?
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discı́pulos ficam impressionados. Eles nunca viram nada igual. Co-
meçam a dizer um ao outro: “Quem é realmente este, porque dá
ordens até mesmo aos ventos e à água, e eles lhe obedecem?”
— Lucas 8:22-25; Marcos 4:35-41.

Você sabe quem é Jesus? — De onde será que ele tira seu gran-
de poder? — Como Jesus estava com eles, os discı́pulos não preci-
savam ter tido medo, porque Jesus não era um homem como os
outros. Ele fazia coisas incrı́veis que ninguém mais conseguia fazer.

Deixe-me contar o que ele fez num outro dia quando hou-
ve uma tempestade no mar.

Já se passou algum tempo desde aquela tempestade no lago.

Quando começa a escurecer, Jesus manda os discı́pulos entrarem

num barco e irem para a outra margem — só que ele não vai jun-

to. Jesus vai para uma montanha para ficar sozinho.
´

E um lugar

tranquilo onde ele pode orar para o seu Pai, Jeová Deus.

Por que Jesus fez milagres?
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Depois de subir no barco, os discı́pulos iniciam a travessia do
mar. Mas logo começa um vento que vai ficando cada vez mais for-
te. Já é noite. Os homens abaixam as velas e começam a remar.
Mas não conseguem ir muito longe porque o vento forte sopra
contra eles. As ondas fortes jogam o barco para lá e para cá, e o
barco começa a se encher de água. Os homens tentam de todo o
jeito chegar à praia, mas não conseguem.

Jesus ainda está sozinho na montanha. Já faz um bom tempo
que ele está lá. Mas daı́ ele vê que seus discı́pulos estão em perigo
por causa das ondas altas. Assim, ele desce da montanha e chega à
beira do mar. Jesus quer ajudar seus discı́pulos, por isso, começa a
caminhar sobre o mar na direção deles!

O que aconteceria se você tentasse caminhar sobre a
água? — Você afundaria e poderia até se afogar. Mas Jesus é diferen-
te. Ele tem poderes especiais. Para alcançar o barco, ele tem de ca-
minhar um bom pedaço. Por isso, já é quase dia quando os discı́pulos
veem Jesus se aproximando deles sobre a água. Eles não conseguem
acreditar nos próprios olhos. Ficam tão assustados que gritam de
medo. Mas Jesus lhes diz: ‘Coragem! Sou eu; não tenham medo.’

Assim que Jesus sobe no barco, a tempestade para. De novo, os
discı́pulos ficam impressionados. Eles se curvam diante de Jesus e
dizem: “Tu és realmente o Filho de Deus.” — Mateus 14:22-33;
João 6:16-21.

Teria sido maravilhoso viver naquela época e ver Jesus fazer coi-
sas como essas, não acha? — Sabe por que Jesus fez esses mila-
gres? — Porque ele amava seus discı́pulos e queria ajudá-los. Mas
Jesus também fez milagres por outro motivo: para mostrar o gran-
de poder que tinha e que ia usá-lo no futuro quando fosse Rei do
Reino de Deus.

JESUS PODE NOS PROTEGER
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Mesmo hoje Jesus muitas
vezes usa seu poder. Por
exemplo, ele protege seus se-
guidores contra Satanás, que
tenta impedir que eles fa-
lem a outros sobre o Reino
de Deus. Mas Jesus não usa
seu poder para proteger seus
discı́pulos contra doenças
ou para curá-los quando fi-
cam doentes. Até os após-
tolos de Jesus acabaram
morrendo um dia. Tiago,
irmão de João, foi assassi-
nado e o próprio João foi
preso. — Atos 12:2; Reve-
lação (Apocalipse) 1:9.

Em nossos dias, acontece
a mesma coisa. Quer sirva a
Jeová, quer não, todo mun-
do fica doente e morre. Mas
logo, durante o reinado de
Jesus no governo de Deus, as
coisas vão ser diferentes. Na-
quele tempo, ninguém vai
precisar ter medo, porque
Jesus vai usar seu poder para
ajudar todos os que lhe obedecem. — Isaı́as 9:6, 7.

Outros textos que mostram o grande poder de Jesus, o Rei designado do

Reino de Deus, s
˜

ao Daniel 7:13, 14; Mateus 28:18 e Efésios 1:20-22.

Como Jesus protege seus
seguidores hoje?
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P
ROVAVELMENTE você sabe que as pessoas hoje envelhe-
cem, ficam doentes e morrem. Até algumas crianças mor-
rem. Precisamos ter medo da morte ou de alguém que

já morreu? — O que será que acontece com as pessoas quando
morrem? —

Bem, não existe ninguém hoje que tenha morrido e voltado a vi-
ver para nos contar o que acontece na morte. Mas quando Jesus, o
Grande Instrutor, estava na Terra, um homem morreu e voltou a
viver. Lendo a história dele, podemos saber o que acontece quan-
do alguém morre. Esse homem era amigo de Jesus e vivia na cida-
dezinha de Betânia, não muito longe de Jerusalém. Ele se chamava
Lázaro e tinha duas irmãs, Marta e Maria. Vamos ver o que aconte-
ceu, segundo o que a Bı́blia conta.

Um dia Lázaro ficou muito doente. Jesus estava longe dali. Por
isso, Marta e Maria enviaram um mensageiro para contar a Jesus
que o irmão delas estava doente. Elas fizeram isso porque sabiam
que Jesus podia curar seu irmão. Jesus não era médico, mas ti-
nha o poder de Deus para curar todo tipo de doença. — Mateus
15:30, 31.

Mas antes que Jesus chegasse para vê-lo, Lázaro ficou tão mal
que morreu. Jesus disse aos discı́pulos que Lázaro estava dormin-
do e que ia acordá-lo do sono. Os discı́pulos não entenderam o
que Jesus queria dizer. Por isso, Jesus disse claramente: “Lázaro
morreu.” O que isso nos ensina sobre a morte? — Ensina que a

xy C A P
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O QUE ACONTECE COM AS
PESSOAS QUANDO MORREM?
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morte é como um sono profundo. Esse sono é tão profundo que a
pessoa nem sonha.

Por fim, Jesus chegou para visitar Marta e Maria. Muitos amigos
da famı́lia já estavam lá. Tinham ido consolar as irmãs por causa da
morte de Lázaro. Quando Marta ficou sabendo que Jesus estava
chegando, saiu para encontrá-lo. Logo, Maria também foi encon-
trar Jesus. Ela estava muito triste e se abaixou aos pés dele. Outros
amigos que acompanhavam Maria também choravam.

O Grande Instrutor perguntou, então, onde haviam colocado
Lázaro. Levaram Jesus à caverna onde Lázaro tinha sido enterrado.
Quando viu todas aquelas pessoas chorando, Jesus também come-
çou a chorar. Ele sabia que é muito triste perder na morte alguém
que a gente ama.

Havia uma pedra na entrada da caverna, de modo que Jesus dis-
se: ‘Tirem a pedra.’ Deviam mesmo tirar a pedra? — Marta não
achou isso uma boa ideia. Ela disse: ‘Senhor, ele já deve estar chei-
rando mal, porque já faz quatro dias que ele morreu.’

Mas Jesus disse a Marta: ‘Eu não disse que, se cresse, você veria
a glória de Deus?’ Jesus quis dizer que Marta ia ver algo que ia tra-
zer honra a Deus. O que Jesus ia fazer? Quando tiraram a pedra, ele
orou em voz alta a Jeová. Daı́, disse bem alto: “Lázaro, vem para
fora!” Será que ele conseguiria sair? —

Bem, será que dá para acordar uma pessoa que está dormin-
do? — Sim. Se falarmos bem alto, ela acorda. Mas dá para acordar
alguém que está dormindo na morte? — Mesmo que a gente fale
bem alto ou grite, o morto não ouve. Não há nada que eu, nem
você, nem qualquer outra pessoa na Terra hoje possa fazer para
acordar quem está morto.
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Mas Jesus era diferente. Ele tinha poder espe-
cial de Deus. Por isso, quando Jesus chamou Láza-
ro, aconteceu algo fantástico. O homem que estava
morto por quatro dias saiu da caverna! Ele vol-

tou a viver! Conseguia respirar, caminhar e falar
de novo. Jesus ressuscitou Lázaro. — João

11:1-44.

Agora, pense no seguinte: O que aconteceu com Lázaro quando
ele morreu? Será que alguma parte dele — a alma ou o espı́rito
— saiu do seu corpo e foi viver em outro lugar? Será que a alma de
Lázaro foi para o céu? Será que ele viveu quatro dias lá em cima
com Deus e os santos anjos? —

Não, isso não aconteceu. Lembre-se que Jesus disse que Lázaro
estava dormindo. O que acontece quando você está dormindo?
Quando dorme um sono bem pesado, você não sabe o que aconte-
ce ao seu redor, não é? — E quando acorda, não sabe quanto tem-
po dormiu, a menos que olhe no relógio.

O que Jesus fez com Lázaro?

O QUE ACONTECE COM AS PESSOAS QUAND O MORREM?
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Acontece algo parecido com os mortos. Eles não sabem de nada.
Não sentem nada. E não conseguem fazer nada. Foi isso o que acon-
teceu com Lázaro enquanto ele estava morto. A morte é como um
sono profundo em que a pessoa não se lembra de nada. A Bı́-
blia diz: ‘Os mortos não estão conscientes de absolutamente nada.’
— Eclesiastes 9:5, 10.

Pense também no seguinte: Se Lázaro tivesse passado quatro dias
no céu, não acha que ele teria falado algo a respeito? — E se ele es-
tivesse naquele lugar maravilhoso, será que Jesus o teria obrigado a
voltar à Terra? —

´
E claro que não.

Mas muitas pessoas dizem que nós temos uma alma e que ela
continua vivendo depois que o corpo morre. Elas dizem que a alma
de Lázaro estava viva em outro lugar. Mas não é isso o que a Bı́blia
diz. Ela diz que Deus fez do primeiro homem, Adão, “uma alma vi-
vente”. Adão era uma alma. A Bı́blia também diz que, quando
Adão pecou, ele morreu. Ele se tornou uma “alma morta” e voltou
a ser pó. Além disso a Bı́blia diz que todos os filhos de Adão her-
daram o pecado e a morte. — Gênesis 2:7; 3:17-19; Números 6:6;
Romanos 5:12.

Qual era a condição de Lázaro
enquanto ele estava morto?
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Então, é óbvio que nós não temos uma alma separada do corpo.
Cada um de nós é uma alma. E como todos herdamos o pecado do
primeiro homem, Adão, a Bı́blia diz: ‘A alma que pecar vai mor-
rer.’ — Ezequiel 18:4.

Alguns têm medo dos mortos. Eles nem chegam perto de
cemitérios porque acham que os mortos têm almas que
saem do corpo e que eles podem fazer mal aos vivos. Mas
será que um morto pode fazer mal a um vivo? — Real-
mente, não pode.

Tem até algumas pessoas que acreditam que os mor-
tos podem voltar como espı́ritos para visitar os vi-
vos. Por isso, preparam comida para os mortos. Mas
quem faz isso não acredita de verdade no que Deus
diz sobre os mortos. Se acreditarmos no que Deus
diz, não teremos medo dos mortos. E se real-
mente formos gratos pela vida que Deus nos
deu, vamos mostrar nossa gratidão fazen-
do o que Ele gosta.

Mas talvez você se pergunte:
“Será que Deus vai fazer com que
crianças que já morreram voltem
a viver? Será que ele quer fazer
isso?” Vamos ver a resposta no
próximo capı́tulo.

Vamos ler mais alguns textos

bı́blicos que mostram a condiç
˜

ao

dos mortos e que o homem é uma

alma: Salmo 115:17; 146:3, 4 e

Jeremias 2:34.

Por que não precisamos
ter medo dos mortos?

O QUE ACONTECE COM AS PESSOAS QUAND O MORREM?



S
E MORRERMOS, será que Deus vai querer nos ressuscitar,
quer dizer, nos dar vida outra vez? — Jó, um homem bom,
acreditava que Deus ia querer fazer isso. Por esse motivo,

quando pensou que ia morrer, Jó disse a Deus: “Tu chamarás e eu
mesmo te responderei.” Jó disse que Jeová sentiria saudades
dele. Deus ia querer muito ressuscitá-lo. — Jó 14:14, 15.

Jesus é parecido com Jeová Deus, seu Pai. Jesus tam-
bém quer nos ajudar. Quando um homem doente, com
lepra, lhe disse “se apenas quiseres, podes tornar-me
limpo”, Jesus respondeu: “Eu quero.” E curou a doença
do homem. — Marcos 1:40-42.

Jesus aprendeu com seu Pai a amar as crianças.
Em duas ocasiões há muito tempo, Jeová usou seus

servos para ressuscitar crian-
ças. Quando o filho de uma

mulher que tinha tratado
bem de Elias morreu, este

implorou que Jeová res-
suscitasse o menino. Jeová
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atendeu ao pedido de Elias. Deus também usou seu servo Eliseu
para ressuscitar um menino. — 1 Reis 17:17-24; 2 Reis 4:32-37.

Que bom saber que Jeová nos ama tanto, não acha? — Ele não
pensa em nós só quando estamos vivos. Mesmo que a gente morra,
ele vai se lembrar de nós. Jesus disse que para o seu Pai, Jeová, as
pessoas que ele ama e que já morreram são como se estivessem vi-
vas! (Lucas 20:38) A Bı́blia diz que ‘nem a morte, nem a vida, nem
coisas atuais, nem coisas futuras vão ser capazes de nos separar do
amor de Deus’. — Romanos 8:38, 39.

Quando estava na Terra, Jesus mostrou que Jeová se importa
com as crianças. Você deve lembrar que Jesus tirava tempo para fa-
lar com as crianças sobre Deus. Mas sabia que ele deu a Jesus o po-
der de dar vida de novo a jovens que tinham morrido? — Vou
contar uma história sobre uma menina de 12 anos que Jesus ressus-
citou, filha de um homem chamado Jairo.

Jairo vivia com a esposa e a filha única perto do mar da Galileia.
Um dia, a menina ficou muito doente e Jairo percebeu que ela ia
morrer. Então, ele se lembrou de Jesus, um homem notável de
quem ele tinha ouvido falar. Diziam que esse Jesus podia curar as
pessoas. Assim, Jairo foi tentar achar Jesus. Conseguiu encontrá-lo
à beira do mar da Galileia, ensinando muitas pessoas.

Depois de passar por toda aquela gente, Jairo se ajoelhou na
frente de Jesus e disse: ‘Minha filhinha está muito doente. Poderia
ajudá-la, por favor? Eu imploro que venha comigo.’ Na mesma
hora, Jesus foi com Jairo. As pessoas que tinham ido ali para ver o
Grande Instrutor foram junto. Mas depois que já tinham caminha-
do um bom pedaço, se encontraram com homens que vinham da
casa de Jairo. Os homens disseram: “Tua filha morreu! Por que in-
comodar ainda o instrutor?”

´
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Jesus ouviu o que os homens
disseram. Ele sabia que Jairo

estava muito triste por per-
der sua única filha. Por
isso, Jesus disse: ‘Não te-
nha medo. Apenas te-
nha fé em Deus e a sua
filha vai ficar boa.’ Con-
tinuaram caminhando e,
por fim, chegaram à casa
de Jairo. Os amigos da
famı́lia estavam ali, cho-
rando. Estavam tristes
com a morte da sua ami-
guinha. Mas Jesus lhes
disse: ‘Parem de chorar.
A menina não morreu,
está apenas dormindo.’

Quando Jesus disse
isso, as pessoas começaram a rir, porque sabiam que a menina estava
morta. Então, por que será que Jesus disse que ela estava dormin-
do? — Que lição ele queria ensinar às pessoas? — Ele queria que elas
soubessem que a morte é como um sono profundo. Queria ensinar-
lhes que, por causa do poder de Deus, não era problema para ele fa-
zer uma pessoa morta viver de novo, assim como é fácil para nós
acordar alguém que está dormindo.

Jesus mandou que todos saı́ssem da casa, menos seus apóstolos Pe-
dro, Tiago e João, e o pai e a mãe da menina. Daı́, entrou no quarto
onde ela estava, segurou a mão dela e disse: ‘Menina, levante-se!’ Ela
se levantou na hora e começou a andar! O pai e a mãe dela ficaram
superfelizes. — Marcos 5:21-24, 35-43; Lucas 8:40-42, 49-56.

O que aprendemos da ressurreição
da filha de Jairo, feita por Jesus?
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Agora, pense um pouco. Se Jesus conseguiu fazer aquela menina
viver de novo, será que ele pode fazer o mesmo por outras pes-
soas? — Será que ele vai fazer isso mesmo? — Vai, sim. O próprio
Jesus disse: “Vem a hora em que todos os que estão nos túmulos
memoriais ouvirão a [minha] voz e sairão.” — João 5:28, 29.

Será que Jesus quer ressuscitar as pessoas? — Outro exemplo da
Bı́blia nos ajuda a responder a essa pergunta. Um dia, perto da ci-
dade de Naim, aconteceu algo que mostra como Jesus se sente
quando vê pessoas tristes em funerais.

Uma mulher que morava em Naim estava saindo da cidade
acompanhada de muitas pessoas. Todos iam para o enterro do seu
filho. O marido dela já tinha morrido e agora seu único filho esta-
va morto. Como ela estava triste! Muitas pessoas acompanhavam os
homens que carregavam o corpo do rapaz para fora da cidade. A
mulher chorava muito e ninguém conseguia consolá-la.

Por coincidência, naquele dia Jesus e seus discı́pulos estavam
passando por Naim. Perto da entrada da cidade, encontraram as
pessoas que iam para o enterro do rapaz. Quando viu a mulher cho-
rando, Jesus ficou com pena dela. Sentiu no coração a grande tris-
teza dela. Ele queria ajudá-la.

Por isso, de uma forma bondosa, mas firme, que chamou a aten-
ção dela, ele disse: “Para de chorar.” A maneira como Jesus agiu fez
com que todos olhassem para ele, intrigados. Quando Jesus se apro-
ximou do corpo, todos devem ter se perguntado o que ele ia fazer.
Então, Jesus ordenou: “Jovem, eu te digo: Levanta-te!” Ele se sen-
tou na mesma hora e começou a falar! — Lucas 7:11-17.

Imagine como a mãe dele deve ter se sentido! Como você se sen-
tiria se alguém que você ama e que morreu voltasse a viver? — Isso
mostra que Jesus realmente ama as pessoas e quer ajudá-las, não

´
E POSS

´
IVEL VOLTAR A VIVER!
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concorda? — Que maravilha vai ser receber as pessoas de volta à

vida no novo mundo de Deus! — 2 Pedro 3:13; Revelação (Apoca-

lipse) 21:3, 4.

Entre os que vão ser ressuscitados naquele tempo estarão pessoas

que conhecı́amos, incluindo crianças. Vamos reconhecê-las, assim

como Jairo reconheceu sua filha quando Jesus a ressuscitou. Além

disso, pessoas que morreram há centenas ou milhares de anos tam-

bém vão ser ressuscitadas. Só porque elas viveram há muito tempo,

não quer dizer que Deus se esqueceu delas.

Não é ótimo saber que Jeová Deus e seu Filho, Jesus, nos amam

tanto? — Eles não querem que a gente viva só uns poucos anos;

querem que a gente viva para sempre!

Leia os seguintes textos que falam da maravilhosa esperança bı́blica para

os mortos: Isaı́as 25:8; Atos 24:15 e 1 Corı́ntios 15:20-22.

O que nos ensina a ressurreição do filho único desta mulher?

APRENDA D O GRANDE INSTRUTOR
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N
OS dois capı́tulos anteriores, lemos sobre algumas pessoas
que foram ressuscitadas. Lembra quantas foram? — Fo-
ram cinco. Dessas, quantas eram crianças? — Três. E além

dessas três crianças, um dos ressuscitados era um jovem. O que
aprendemos disso? —

Aprendemos que Deus ama as crianças e os jovens. Mas ele tam-
bém vai ressuscitar muitas outras pessoas. Será que Deus vai ressus-
citar só quem fez coisas boas? — Bem, ele vai ressuscitar os bons,
sim. Mas muitas pessoas nunca aprenderam a verdade sobre Jeová
Deus e seu Filho. Assim, fizeram coisas erradas porque foram ensi-
nadas de forma errada. Será que Jeová vai ressuscitar esse tipo de
pessoa? —

A Bı́blia diz: “Há de haver uma ressurreição tanto de justos
como de injustos.” (Atos 24:15) Por que os que n

˜
ao eram justos, ou
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AO VIVER?

Por que Deus vai ressuscitar
alguns que não fizeram
o que é certo?



que n
˜
ao fizeram o que é certo, vão ser ressusci-

tados? — Porque nunca tiveram a chance de
aprender sobre Jeová e sobre o que ele quer que
as pessoas façam.

Quando será que vai ocorrer a ressurrei-
ção? — Lembre-se de que, quando Lázaro mor-
reu, Jesus prometeu a Marta, irmã dele: “Teu

irmão se levantará.” E ela respondeu: “Sei
que ele se levantará na ressurreição, no úl-
timo dia.” ( João 11:23, 24) O que Marta
queria dizer quando falou que Lázaro ia se
levantar “no último dia”? —

Bem, Marta sabia da promessa de Jesus
de que ‘todos os que estão nos túmulos
memoriais sairão’. ( João 5:28, 29) Então, o
“último dia” é quando todos os que estão
na memória de Deus vão voltar a viver.
Não se trata de um dia de 24 horas. Vai
durar mil anos. Naquele dia, diz a Bı́blia,
‘Deus vai julgar as pessoas da Terra’. Entre os
que ele vai julgar estarão aqueles que serão
ressuscitados. — Atos 17:31; 2 Pedro 3:8.

Que dia maravilhoso vai ser aquele! Du-
rante este dia de mil anos, muitos milhões de mortos vão voltar a
viver. Jesus disse que eles viverão num lugar chamado Paraı́so. Va-
mos ver onde vai ser o Paraı́so e que tipo de lugar será.

Umas três horas antes de morrer na estaca de tortura, Jesus falou
sobre o Paraı́so a um homem na estaca ao seu lado. Esse homem
tinha sido condenado à morte por causa dos crimes que havia come-

Onde vai ser o Paraı́so de que Jesus falou a esse homem?
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tido. Mas quando observou Je-
sus e ouviu o que as pessoas
diziam a respeito Dele, aquele
criminoso começou a acreditar
em Jesus. Por isso, disse: ‘Lem-
bre-se de mim quando entrar no
seu reino.’ Jesus respondeu: ‘Em
verdade eu lhe digo hoje: Você
vai estar no Paraı́so comigo.’
— Lucas 23:42, 43.

O que Jesus queria dizer
com isso? Onde vai ser o Pa-
raı́so? — Pense um pouco:
Onde era o primeiro Paraı́-
so? — Lembre-se de que Deus
colocou o primeiro homem, Adão, e sua esposa para viver num
paraı́so aqui na Terra. Era chamado de jardim do

´
Eden. Ali viviam

animais, mas eles não faziam mal a ninguém. E havia árvores com
muitas frutas deliciosas, além de um grande rio. Era um ótimo lu-
gar para viver! — Gênesis 2:8-10.

Então, quando lemos sobre o criminoso viver no Paraı́so, deve-
mos pensar na Terra transformada num lugar lindo. Será que Jesus
vai estar aqui no Paraı́so na Terra com o ex-criminoso? — Ele não
vai estar. Sabe por quê? —

´
E porque Jesus, como Rei, vai estar governando lá do céu o Pa-

raı́so aqui na Terra. Então, Jesus vai estar com aquele criminoso no
sentido de que vai ressuscitá-lo e cuidar das necessidades dele. Mas
por que Jesus vai deixar um ex-criminoso viver no Paraı́so? —
Vamos ver se descobrimos.

Quando lemos sobre
o Paraı́so, em que
devemos pensar?
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Antes de falar com Jesus, será que
o criminoso sabia dos propósitos de

Deus? — Não, não sabia. Ele fez coisas
ruins porque não sabia a verdade sobre

Deus. No Paraı́so, ele vai aprender os propó-
sitos de Deus. Então, ele vai ter a oportunidade de

provar que realmente ama a Deus. Como? Fazendo a vontade Dele.

Será que todos os ressuscitados vão
viver no Paraı́so na Terra? — Não, não
vão. Sabe por quê? — Porque alguns
vão ser ressuscitados para viver com Je-

sus no céu. Vão ser reis junto com ele sobre o Paraı́so na Terra.
Vamos ver como podemos ter certeza disso.

Na noite antes de morrer, Jesus disse aos apóstolos: ‘Na casa do
meu Pai no céu, há muitos lugares para viver e eu vou embora para
preparar um lugar para vocês.’ Daı́, Jesus prometeu: ‘Vou voltar e
recebê-los na minha casa para que, onde eu estiver, vocês também
estejam.’ — João 14:2, 3.

Onde os ressuscitados
vão viver e o que
eles vão fazer?



Para onde Jesus foi depois de ser ressuscitado? — Isso mesmo, de
volta para o céu a fim de viver com seu Pai. ( João 17:4, 5) Por isso,
Jesus prometeu aos apóstolos e a outros seguidores dele que ia res-
suscitá-los para que eles estivessem com ele no céu. O que eles vão
fazer no céu com Jesus? — A Bı́blia diz que esses discı́pulos que es-
tão incluı́dos na “primeira ressurreição” vão viver no céu e gover-
nar a Terra como reis “com ele durante os mil anos”. — Revelação
(Apocalipse) 5:10; 20:6; 2 Timóteo 2:12.

Quantos vão receber a “primeira ressurreição” e ser reis com Je-
sus? — Jesus disse aos seus discı́pulos: ‘Não temam, pequeno reba-

nho, porque o seu Pai aprovou dar-lhes o reino.’ (Lucas 12:32) Esse
“pequeno rebanho”, que é ressuscitado para estar com Jesus no seu
Reino celestial, tem um número exato. A Bı́blia mostra que “cento
e quarenta e quatro mil” vão ser ressuscitados e levados para o céu.
— Revelação 14:1, 3.

Quantos vão viver no Paraı́so na Terra? — A Bı́blia não diz.
Mas, no jardim do

´
Eden, Deus mandou que Adão e Eva tivessem

filhos e enchessem a Terra de pessoas.
´

E verdade que eles não fize-
ram isso. Mas Deus vai providenciar que Seu propósito seja cum-
prido, de que a Terra fique cheia de pessoas boas. — Gênesis 1:28;
Isaı́as 45:18; 55:11.

Imagine que maravilha vai ser viver no Paraı́so! A Terra inteira
será como um jardim. Vai estar cheia de pássaros e animais, lindas
árvores e flores de todo tipo. Ninguém vai sentir dor por causa de
doença nem vai precisar morrer. Todos vão ser amigos. Se quiser-
mos viver para sempre no Paraı́so, temos que começar a nos prepa-
rar para isso desde já.

Leia mais sobre o propósito de Deus para a Terra em Provérbios 2:21, 22;

Eclesiastes 1:4; Isaı́as 2:4; 11:6-9; 35:5, 6 e 65:21-24.

QUEM VAI SER RESSUSCITAD O? ONDE ELES V
˜

AO VIVER?
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S
E ALGU

´
EM lhe desse um lindo presente, como você se

sentiria? — Ia só agradecer e nunca mais se lembrar de

quem lhe deu o presente? Ou ia se lembrar da pessoa e do

que ela fez por você? —

Jeová Deus nos deu um presente maravilhoso. Ele enviou seu

Filho à Terra para morrer por nós. Sabe por que Jesus teve de

fazer isso? — Esse é um assunto muito importante. Vamos ver

se o entendemos.

No Capı́tulo 23, aprendemos que Adão pecou quando deso-

bedeceu à lei perfeita de Deus. Como Adão se tornou pai de to-

dos nós, recebemos o pecado dele. Então, a gente precisava do

quê? — De um novo pai, por assim dizer, alguém que tivesse vi-

vido na Terra como homem perfeito. Quem você acha que po-

deria ser esse pai para nós? — Jesus poderia ser esse pai.

Jeová enviou Jesus à Terra para que ele se tornasse como um

pai para nós no lugar de Adão. A Bı́blia diz: “ ‘O primeiro ho-

mem, Adão, tornou-se alma vivente.’ O último Adão tornou-

se espı́rito [que dá vida].” Quem foi o primeiro Adão? — Foi

aquele que Deus criou usando o pó da terra. Quem é o segundo

Adão? —
´

E Jesus. A Bı́blia explica isso quando diz: “O primei-

ro homem [Adão] é da terra e feito de pó; o segundo homem

[Jesus] é do céu.” — 1 Corı́ntios 15:45, 47; Gênesis 2:7.

xy C A P
´
I T U L O 3 7 vw

UMA OCASI
˜

AO PARA SE LEMBRAR
DE JEOV

´
A E DO SEU FILHO

192



Deus transferiu a vida de Jesus do céu para dentro de Maria, de
modo que nenhum pecado de Adão passou para Jesus. Assim, ele
era um homem perfeito. (Lucas 1:30-35) Foi por isso também
que, quando Jesus nasceu, um anjo disse aos pastores: ‘Hoje nas-
ceu o seu Salvador.’ (Lucas 2:11) Mas antes de Jesus se tornar nos-
so Salvador, o que tinha de acontecer com ele? — Ele precisava
crescer e tornar-se adulto, como Adão era. Só então Jesus se tor-
naria ‘o segundo Adão’.

Jesus, nosso Salvador, também vai ser nosso “Pai Eterno”. Ele é
chamado assim na Bı́blia. (Isaı́as 9:6, 7) Como Jesus é perfeito, ele
pode se tornar nosso pai, substituindo Adão, que se tornou imper-
feito quando pecou. Assim, podemos escolher ‘o segundo Adão’
como nosso pai.

´
E claro que o próprio Jesus é Filho de Jeová Deus.

Para mostrar que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, deve-
mos aprender sobre ele. Lembra-se por que precisamos de um sal-
vador? — Por causa do pecado e da morte que herdamos de Adão.
Chamamos de resgate a vida humana perfeita que Jesus sacrifi-

cou, ou entregou, por nós. Jeová providenciou o resga-
te para acabar com os nossos pecados.

— Mateus 20:28; Romanos 5:8; 6:23.
´

E claro que não queremos nos es-
quecer do que Deus e seu Filho fize-

ram por nós, não é verdade? — Jesus
deu instruções aos seus seguidores a

Em que sentido Adão e Jesus
eram parecidos e por que isso

é tão importante?

UMA O CASI
˜

AO PARA SE LEMBRAR DE JEOV
´

A E D O SEU FILHO



respeito de uma ocasião especial que
também pode nos ajudar a lembrar
do que ele fez. Vamos ver que oca-
sião é essa.

Imagine que você esteja numa
sala de um sobrado em Jerusalém.
Já é noite. Jesus e seus apóstolos es-
tão junto a uma mesa. Sobre ela, há
cordeiro assado, alguns pães e vinho
tinto.

´
E um jantar especial. Sabe por

quê? —

Nessa refeição, eles estavam lem-
brando o que Jeová tinha feito
centenas de anos antes, quando os is-
raelitas, o povo de Deus, eram escra-
vos no Egito. Naquela época, Jeová

Como o sangue de cordeiros
protegeu o povo de Israel?

O que o sangue de Jesus, que ele
comparou ao vinho, pode fazer por nós?



disse ao seu povo: ‘Cada famı́lia deve matar um cordeiro e colocar
um pouco do sangue dele nos batentes das portas.’ Daı́, ele disse:
‘Entrem em casa e comam a carne do cordeiro.’

Os israelitas fizeram isso. Na mesma noite, o anjo de Deus pas-
sou pela terra do Egito. Na maioria das casas, o anjo matou o fi-
lho mais velho. Mas ele não parou nas casas em que havia sangue
de cordeiro nas portas. Nessas casas, nenhuma criança morreu.
Faraó, o rei do Egito, ficou com medo do que o anjo de Jeová fez.
Por isso, disse aos israelitas: ‘Vocês estão livres para partir. Saiam
do Egito!’ Assim, eles colocaram suas coisas nos camelos e nos
burros e foram embora.

Jeová não queria que seu povo se esquecesse de como ele os ti-
nha libertado. Por isso, disse: ‘Uma vez por ano, vocês devem fa-
zer uma refeição parecida com essa que vocês comeram hoje à
noite.’ Eles chamaram essa refeição especial de Páscoa. Naquela
noite, o anjo de Deus não parou nas casas marcadas com sangue.
—

ˆ
Exodo 12:1-13, 24-27, 31.

Jesus e seus apóstolos estão pensando nisso enquanto comem a
refeição da Páscoa. Num certo momento, Jesus manda embora Ju-
das, o apóstolo que vai traı́-lo. Depois, faz algo muito importante:
Jesus pega um dos pães que sobraram, faz uma oração, parte esse
pão e passa-o para os discı́pulos. ‘Peguem, comam’, diz ele. Daı́, ex-
plica: ‘Este pão significa o meu corpo que eu vou entregar quan-
do morrer por vocês.’

Depois, Jesus pega um copo de vinho tinto, faz outra oração de
agradecimento e passa-o para todos, dizendo: ‘Bebam.’ E explica:
‘Esse vinho representa o meu sangue. Logo eu vou derramá-lo
para libertar vocês dos seus pecados. Façam sempre isso para se
lembrar de mim.’ — Mateus 26:26-28; 1 Corı́ntios 11:23-26.

UMA O CASI
˜

AO PARA SE LEMBRAR DE JEOV
´

A E D O SEU FILHO
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Notou que Jesus disse que os discı́pulos deviam fazer sempre
isso para se lembrar dele? — Eles não iam ter mais a refeição da
Páscoa. Em vez disso, uma vez por ano teriam essa refeição espe-
cial para se lembrar de Jesus e da sua morte. Essa refeição é cha-
mada de Refeição Noturna do Senhor. Atualmente, também a
chamamos de Comemoração. Ela ajuda a nos lembrar do que
Jesus e seu Pai, Jeová Deus, fizeram por nós.

O pão nos faz lembrar do corpo de Jesus. Ele entregou seu cor-
po de forma voluntária para que a gente pudesse ter vida eterna.
E o vinho tinto, nos lembra do quê? — Ele nos ajuda a lembrar
do valor do sangue de Jesus, que é mais precioso do que o sangue
do cordeiro da Páscoa no Egito. Sabe por quê? — A Bı́blia diz que,
por causa do sangue de Jesus, podemos ter o perdão de pecados. E
quando não tivermos mais pecado, não vamos mais ficar doentes,
envelhecer nem morrer. Devemos nos lembrar disso quando assis-
tirmos à Comemoração.

Será que todo mundo que assiste à Comemoração deve comer
o pão e beber o vinho? — Bem, Jesus disse o seguinte àqueles que
comiam e bebiam: ‘Vocês vão fazer parte do meu Reino e vão se
sentar em tronos no céu comigo.’ (Lucas 22:19, 20, 30) Quer di-
zer, eles iam para o céu e seriam reis com Jesus. Assim, só quem
tem a esperança de governar com Jesus no céu deve comer o pão
e beber o vinho.

Mas mesmo quem não tem essa esperança deve estar presente
à Comemoração. Sabe por quê? — Porque Jesus deu a vida por nós
também. Quando vamos à Comemoração, mostramos que não
nos esquecemos disso. Nessa ocasião, nos lembramos do presente
maravilhoso que Deus nos deu.

Alguns textos bı́blicos que mostram a import
ˆ

ancia do resgate de Jesus s
˜

ao

1 Corı́ntios 5:7; Efésios 1:7; 1 Timóteo 2:5, 6 e 1 Pedro 1:18, 19.
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I
MAGINE que você esteja andando de barco e ele comece a
afundar. Ficaria contente se alguém o salvasse? — E se a pes-
soa perdesse a própria vida ao fazer isso? — Bem, foi isso que

Jesus Cristo fez. Como aprendemos no Capı́tulo 37, ele entregou
sua vida como resgate para nos salvar.

´
E claro que Jesus não nos salva dum afogamento. Do que ele

nos salva? Você se lembra? — Do pecado e da morte que herda-
mos de Adão. Algumas pessoas fizeram coisas muito ruins, mas
Jesus morreu por elas também. Arriscaria sua vida para tentar sal-
var esse tipo de pessoa? —

A Bı́blia diz: ‘Dificilmente alguém morrerá por um justo; de
fato, por um homem bom, talvez alguém ainda se atreva a mor-
rer.’ Mas a Bı́blia explica que Jesus ‘morreu por homens maus’,
até mesmo por pessoas que nem servem a Deus! E diz também:
‘Cristo morreu por nós enquanto ainda pecávamos e fazı́amos
coisas más.’ — Romanos 5:6-8.

Lembra-se de alguém que, antes de ser apóstolo, fez coisas mui-
to ruins? — Esse apóstolo escreveu: “Cristo Jesus veio ao mundo
para salvar pecadores. Destes eu sou o principal.” O apóstolo que
disse isso foi Paulo. Ele disse que tinha sido ‘insensato’ e que ti-
nha feito ‘maldades’. — 1 Timóteo 1:15; Tito 3:3.

Deus realmente demonstrou grande amor ao mandar seu Fi-
lho para morrer por pessoas desse tipo. O que acha de pegar sua
Bı́blia e ler a respeito disso em João, capı́tulo 3, versı́culo 16? Diz
assim: “Deus amou tanto o mundo [quer dizer, as pessoas na
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Terra], que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele
que nele exercer fé não seja destruı́do, mas tenha vida eterna.”

Jesus provou que nos ama da mesma forma que o Pai dele nos
ama. Talvez se lembre que, no Capı́tulo 30 deste livro, lemos so-
bre algumas coisas que Jesus sofreu na noite em que foi preso. Ele
foi levado à casa do Sumo Sacerdote Caifás, onde foi julgado. Fo-
ram trazidas testemunhas falsas que falaram mentiras sobre Jesus,
e as pessoas deram socos nele. Foi nessa ocasião que Pedro disse
que não conhecia Jesus. Vamos fazer de conta que estamos lá,
vendo o que aconteceu depois disso.

Já é de manhã. Jesus passou a noite toda acordado. O julga-
mento daquela noite não teve valor, por isso, os sacerdotes reú-
nem rapidamente o Sinédrio, o maior tribunal dos judeus, para
fazer outro julgamento. De novo, acusam Jesus de ter cometido
crimes contra Deus.

A seguir, os sacerdotes mandam amarrar Jesus e o levam até Pi-
latos, o governador romano. Dizem a Pilatos: ‘Jesus é contra o go-
verno. Ele deve ser morto.’ Mas Pilatos percebe que os sacerdotes
estão mentindo. Por isso, diz: ‘Não vejo nada de errado neste ho-
mem. Vou soltá-lo.’ Só que os sacerdotes e outros gritam: ‘Não!
Mate-o!’

Mais tarde, Pilatos tenta novamente dizer à multidão que vai sol-
tar Jesus. Dessa vez, os sacerdotes dizem para as pessoas gritar: ‘Se o
soltar, você vai mostrar que também é contra o governo! Mate-o!’
A multidão começa um tumulto. Sabe o que Pilatos faz? —

Faz o que eles pedem. Primeiro, manda chicotear Jesus. Daı́, o
entrega aos soldados para ser morto. Estes colocam uma coroa de
espinhos na cabeça de Jesus e começam a zombar dele, curvando-
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se na sua frente. Então, fazem Jesus
carregar um grande poste, ou estaca,
até um lugar fora da cidade, chama-
do Lugar da Caveira. Ali, pregam as
mãos e os pés de Jesus na estaca. De-
pois, erguem-na, deixando Jesus pen-
durado. Ele sangra. A dor é terrı́vel!

Mas Jesus não morre na hora. Fica
um bom tempo pendurado na estaca. Os
principais sacerdotes zombam dele. As pes-
soas que passam por ali dizem: “Se tu és fi-
lho de Deus, desce da estaca de tortura!”
Mas Jesus sabe por que seu Pai o enviou.
Ele precisa dar sua vida perfeita para que
a gente possa ter a chance de viver para
sempre. Finalmente, por volta das três

horas da tarde, Jesus chama o seu Pai

O que Jesus sofreu quando deu sua vida por nós?



em voz alta e morre. — Ma-
teus 26:36–27:50; Marcos
15:1; Lucas 22:39–23:46;
João 18:1–19:30.

Como Jesus e Adão
eram diferentes! Adão
mostrou que não amava a

Deus, porque o desobede-
ceu. E também não mos-
trou amor por nós. Por
causa dele, todos nós nas-
cemos com pecado. Mas

Jesus mostrou amor por
Deus e por nós. Ele sempre

obedeceu a Deus. E deu sua vida para acabar com todo o mal que
Adão nos causou.

E você? Dá valor a todas as coisas boas que Jesus fez? — Quan-
do ora a Deus, agradece a Ele por ter enviado seu Filho? — O
apóstolo Paulo era muito grato por aquilo que Cristo fez por ele.
Paulo escreveu: “O Filho de Deus . . . me amou e se entregou por
mim.” (Gálatas 2:20) Jesus morreu por você e por mim também.
Ele deu sua vida perfeita para que a gente pudesse ter vida eter-
na! Sem dúvida, essa é uma razão e tanto para amarmos a Jesus.

O apóstolo Paulo escreveu aos cristãos na cidade de Corinto:
“O amor de Cristo nos leva a agir.” Esse amor nos leva a fazer o
quê? O que você acha? — Veja a resposta de Paulo: “Cristo mor-
reu por todos a fim de que eles vivessem para Ele. Não devem mais
viver para agradar a si mesmos.” — 2 Corı́ntios 5:14, 15, New Life
Version; o grifo é nosso.

O que podemos fazer para
mostrar que amamos a Jesus?
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Você consegue pensar em alguma maneira de mostrar que vive
para agradar a Cristo? — Um modo é falar a outros sobre o que
você aprendeu sobre ele. Ou pense na seguinte situação: você está
sozinho e, por isso, seu pai ou sua mãe não sabem o que você está
fazendo e nenhuma pessoa pode vê-lo. Vai assistir a programas de
TVou ver coisas na internet que você sabe que não agradam a Je-
sus? — Lembre-se que agora Jesus está vivo e pode ver tudo o que
fazemos!

Outra razão para amarmos a Jesus é que queremos imitar a
Jeová. “O Pai me ama”, disse Jesus. Sabe por que Ele ama a Jesus
e por que devemos amá-lo também? — Porque Jesus estava dis-
posto a morrer para fazer a vontade de Deus. ( João 10:17) Então,
vamos nos esforçar para obedecer a ordem da Bı́blia: ‘Tornem-se
imitadores de Deus, como filhos amados, e continuem andando
em amor, assim como Cristo também os amou e se entregou por
vocês.’ — Efésios 5:1, 2.

Vamos ler Jo
˜

ao 3:35; 15:9, 10 e 1 Jo
˜

ao 5:11, 12. Esses textos v
˜

ao nos aju-

dar a ser gratos pelo que Jesus fez por nós.

Quem pode ver
tudo o que
fazemos?
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JESUS chorou quando seu amigo Lázaro morreu. Será que
Jeová também ficou triste quando Jesus sofreu e morreu? — A
Bı́blia diz que Deus pode “sentir-se magoado” e triste com as

coisas que acontecem. — Salmo 78:40, 41; João 11:35.

Consegue imaginar a dor que Jeová sentiu quando viu seu que-
rido Filho morrer? — Jesus tinha certeza de que Deus não ia se es-
quecer dele. Por isso, suas últimas palavras antes de morrer foram:
‘Pai, deixo a minha vida nas tuas mãos.’ — Lucas 23:46.

Jesus tinha certeza de que ia ser ressuscitado, que não ia ser dei-
xado “no inferno”, quer dizer, na sepultura. Depois que Jesus

foi trazido de volta à vida, o apóstolo Pedro citou o que estava
escrito na Bı́blia sobre Jesus, dizendo: “Cristo . . . nem foi

deixado no inferno, nem a sua carne viu a corrupção.”
(Atos 2:31, Figueiredo; Salmo 16:10) Não deu tempo de

o corpo de Jesus se corromper na sepultura, quer dizer,
de ele se decompor e começar a cheirar mal.
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Quando estava na Terra, Jesus até falou aos discı́pulos que ele
não ia ficar morto por muito tempo. Ele explicou que ‘seria morto,
mas seria levantado no terceiro dia’. (Lucas 9:22) Assim, os discı́pu-
los não deviam ter ficado surpresos quando Jesus foi ressuscitado.
Mas será que ficaram? — Vamos ver.

O Grande Instrutor morreu na estaca de tortura mais ou menos
às três horas da tarde de sexta-feira. José, um homem rico e mem-
bro do Sinédrio, era um seguidor secreto de Jesus. Quando ele
ficou sabendo que Jesus tinha morrido, foi falar com Pilatos, o go-
vernador romano. Pediu permissão para tirar o corpo de Jesus da
estaca a fim de enterrá-lo. Depois, levou o corpo de Jesus até um
jardim onde havia um túmulo, quer dizer, um lugar onde se enter-
ram os mortos.

José colocou o corpo no túmulo e depois empurrou uma pedra
enorme para fechar a entrada. No terceiro dia, no domingo, havia
guardas em frente ao túmulo. Eles tinham sido enviados pelos
principais sacerdotes. Sabe por quê? —

Os sacerdotes também tinham ouvido Jesus dizer que seria res-
suscitado. Eles ficaram com medo de que os discı́pulos roubassem
o corpo e depois dissessem que Jesus tinha sido ressuscitado. Por
isso, colocaram guardas para vigiar o túmulo. De repente, antes de
o sol nascer, o chão começou a tremer. No meio da escuridão, bri-
lhou uma luz. Era um anjo de Jeová! Os soldados ficaram com tan-
to medo que nem conseguiram se mexer. O anjo foi até o túmulo e
rolou a pedra que fechava a entrada. O túmulo estava vazio!

Mais tarde, o apóstolo Pedro descreveu o que aconteceu, dizen-
do: “A este Jesus, Deus ressuscitou.” (Atos 2:32) Deus fez Jesus vi-
ver novamente com um corpo parecido ao que ele tinha antes de
vir à Terra. Ele foi ressuscitado com um corpo espiritual, como o
dos anjos. (1 Pedro 3:18) Assim, para que as pessoas pudessem
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vê-lo, Jesus precisava fazer corpos de carne e osso. Será que ele fez
isso? — Vamos ver.

O sol já tinha nascido e os soldados já tinham ido embora quan-
do Maria Madalena e outras discı́pulas de Jesus foram ao túmulo.
No caminho, elas se perguntavam: ‘Quem vai rolar para nós aquela
pedra pesada da entrada do túmulo?’ (Marcos 16:3) Mas quando
chegaram ao túmulo, a pedra já tinha sido tirada. E o túmulo estava
vazio! O corpo carnal de Jesus tinha sumido! Na mesma hora, Maria
Madalena saiu correndo para contar isso aos apóstolos de Jesus.

As outras mulheres continuaram junto ao túmulo. Elas se per-
guntavam: ‘Onde será que está o corpo de Jesus?’ De repente,
apareceram dois homens com roupas brilhantes. Eram anjos! Eles
disseram às mulheres: ‘Por que estão procurando Jesus aqui? Ele foi
ressuscitado. Vão rápido e contem isso aos discı́pulos dele.’ Bem, dá
para imaginar que as mulheres correram o mais rápido que pude-
ram. No caminho, encontraram um homem. Quem era? —

Era Jesus, que tinha aparecido com um corpo de carne e osso!
Ele também disse às mulheres: ‘Vão contar isso aos meus discı́pu-
los.’ Elas ficaram muito felizes. Quando encontraram os discı́pulos,
disseram: ‘Jesus está vivo! Nós o vimos!’ Maria já tinha contado a
Pedro e a João sobre o túmulo vazio. Como pode ver no desenho,
os dois foram ver isso com os próprios olhos. Examinaram os panos
de linho em que Jesus tinha sido enrolado, mas não sabiam o que
pensar. Queriam acreditar que Jesus estava vivo de novo, mas isso
parecia bom demais para ser verdade.

Mais tarde naquele domingo, Jesus apareceu na estrada para dois
de seus discı́pulos que iam para a aldeia de Emaús. Jesus caminhou
e conversou com eles, mas eles não o reconheceram porque ele não
estava com um corpo carnal parecido com o que tinha antes. Foi só
quando Jesus se sentou para comer e fez uma oração que eles o re-
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conheceram. Os discı́pulos ficaram tão animados que correram vá-
rios quilômetros de volta a Jerusalém. Pode ter sido pouco depois
disso que Jesus apareceu a Pedro, para mostrar a ele que estava vivo.

Naquela noite, vários discı́pulos se reuniram numa sala. As por-
tas estavam trancadas. De repente, Jesus apareceu bem no meio de-
les! Agora eles tinham certeza de que o Grande Instrutor estava
mesmo vivo. Imagine como ficaram contentes! — Mateus 28:1-15;
Lucas 24:1-49; João 19:38–20:21.

Durante 40 dias Jesus apareceu com corpos diferentes para mos-
trar aos discı́pulos que estava vivo. Daı́, ele foi embora da Terra

O que Pedro e João devem estar pensando?
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para viver de novo com seu Pai no céu. (Atos 1:9-11) Logo, os
discı́pulos começaram a contar a todos que Deus tinha trazido

Jesus de volta à vida. Os sacerdotes mandaram bater nos dis-
cı́pulos e matar alguns deles, mas mesmo assim eles

não pararam de pregar. Sabiam que, se morressem,
Deus ia se lembrar deles assim como tinha
se lembrado de seu Filho.

Como esses primeiros seguidores de Je-
sus eram diferentes de muitas pessoas de
hoje! Quando se lembram da ressurreição
de Jesus, uma vez por ano, essas pessoas só
pensam em coelhos e em ovos de Páscoa
coloridos. Mas a Bı́blia não fala nada sobre
essas coisas. Ela fala que devemos servir a
Deus.

Se quisermos ser como os discı́pu-
los de Jesus, devemos falar às pessoas
que Deus fez algo maravilhoso quan-
do ressuscitou seu Filho. Não precisa-
mos ter medo, mesmo que as pessoas

digam que vão nos matar. Se morrermos, Jeová vai se lembrar de
nós e nos ressuscitar, como fez com Jesus.

Não fica feliz de saber que Deus se lembra dos seus servos e vai
até ressuscitá-los? — Já que sabemos disso, precisamos descobrir o
que temos de fazer para deixar Deus feliz. Sabia que é possı́vel fa-
zer isso? — Vamos aprender sobre esse assunto no próximo capı́-
tulo.

Se acreditarmos na ressurreiç
˜

ao de Jesus, nossa esperança e nossa fé ser
˜

ao

fortes. Leia Atos 2:22-36; 4:18-20 e 1 Corı́ntios 15:3-8, 20-23.

Quando se lembram da
ressurreição de Jesus,
muitas pessoas pensam no
quê? No que você pensa?
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H
´

A ALGO que a gente possa fazer para deixar Deus feliz?
Será que podemos dar um presente a ele? — Jeová diz:
“A mim pertence todo animal selvático da floresta.”

Ele também diz: “Minha é a prata e meu é o ouro.” (Salmo 24:1;
50:10; Ageu 2:8) Mesmo assim, tem uma coisa que podemos dar
a Deus. O que será? —

Jeová nos deixa decidir se queremos servir a ele ou não. Ele
não nos obriga a fazer a vontade dele. Por que será que Deus nos
deu a capacidade de decidir se queremos servir a ele ou não? Va-
mos ver.

Sabe o que é um robô?
´

E uma máquina que só faz as coisas
programadas pelo fabricante. O robô não tem escolha. Jeová
poderia ter feito todos nós como robôs. Assim, a gente só
conseguiria fazer o que ele quisesse. Mas ele não fez isso.

Por que será? — Sabe aqueles robôs de
brinquedo que, quando você aperta um
botão, fazem só o que foram progra-

mados para fazer? Já viu um
desses? — Com o tempo,
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acabamos nos cansando desse tipo de brinquedo. Deus não quer
que a gente obedeça a ele como robôs programados para servi-lo.
Jeová quer que as pessoas o sirvam porque o amam e porque que-

rem obedecer a ele.

Como será que o nosso Pai ce-
lestial se sente quando obedecemos

a ele porque queremos? — Bem,
pense um pouco: Como é que
o seu comportamento afeta os
seus pais? — A Bı́blia diz que o
filho bom “alegra o pai”, mas o
filho mau ‘é a tristeza de sua
mãe’. (Provérbios 10:1) Já per-

cebeu que os seus pais ficam fe-
lizes quando você faz o que eles

pedem? — Mas como eles se sentem
quando você desobedece a eles? —

Agora, pense no nosso Pai celestial,
Jeová. Ele diz como podemos deixá-lo
feliz. O que acha de pegar sua Bı́blia e
abrir em Provérbios 27:11? Ali Deus
nos diz: “Sê sábio, filho meu [ou, filha

minha], e alegra meu coraç
˜
ao, para que eu possa replicar àquele

que me escarnece.” Sabe o que quer dizer escarnecer de al-
guém? — Escarnecer pode significar rir da pessoa e dizer que ela
não consegue fazer aquilo que disse que ia fazer. Como é que
Satanás escarnece de Jeová? — Vamos ver.

Lembra que, no Capı́tulo 8 deste livro, aprendemos que Sata-
nás quer ser o melhor de todos e quer que todo mundo obedeça a

Como você pode
deixar Jeová e os
seus pais felizes?
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ele? Satanás diz que as pessoas só adoram a Jeová porque
Ele vai dar-lhes vida eterna. Depois que conseguiu fazer
Adão e Eva desobedecer a Jeová, Satanás desafiou a Deus,
dizendo: ‘As pessoas só o servem por causa das coisas que você
lhes dá. Se me der uma oportunidade, eu vou mostrar que con-
sigo fazer todas as pessoas deixar de servir-lhe.’

´
E verdade que não encontramos exatamente essas palavras

na Bı́blia. Mas quando lemos sobre Jó, fica claro que foi mais
ou menos isso que Satanás disse a Deus. Tanto para Satanás
como para Jeová, era muito importante ver se Jó seria fiel a
Deus ou não. Vamos abrir a Bı́blia em Jó capı́tulos 1 e 2 para
ver o que aconteceu.

Note que, em Jó, capı́tulo 1, Satanás está no céu quando os
anjos chegam para ver Jeová. Por isso, Jeová pergunta a ele:
‘De onde você vem?’ Satanás responde que estava observan-
do o que acontecia na Terra. Então, Jeová pergunta: ‘Você

Depois que Adão e Eva pecaram, como Satanás desafiou a Jeová?
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estava observando como Jó me serve e não faz nada
errado?’ — Jó 1:6-8.

Satanás responde: ‘Jó só o serve porque não tem ne-
nhum problema. Se você retirar sua proteção e sua
bênção, ele vai amaldiçoá-lo.’ Com isso, Jeová diz: ‘Está

bem, Satanás, você tem permissão de fazer o que quiser
com Jó, só não pode machucá-lo.’ — Jó 1:9-12.

O que Satanás faz então? — Ele faz com que o gado e os
burros que pertenciam a Jó sejam roubados e que os empre-
gados dele sejam mortos. Daı́, envia raios que matam as ove-
lhas dele e os pastores. Depois, ladrões levam os camelos de

Jó e matam os que cuidavam deles. Por fim, Satanás pro-
voca um temporal que derruba a casa onde estão os dez fi-

lhos de Jó — todos eles morrem! Apesar disso, Jó
continua servindo a Jeová. — Jó 1:13-22.

Quando Jeová e Satanás se encon-
tram de novo, Jeová comenta que Jó
continua fiel. Satanás arranja uma des-

culpa, dizendo a Deus: ‘Se deixar que eu
machuque Jó, ele vai amaldiçoá-lo na
mesma hora.’ Por isso, Jeová deixa Sata-
nás causar uma doença a Jó, mas avisa
que ele não pode matá-lo.

Que coisas Jó aguentou,
e por que isso deixou Deus feliz?
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Satanás ataca Jó com feridas que se espalham por todo o seu
corpo. Elas cheiram tão mal que ninguém quer ficar perto dele.
Até a esposa de Jó diz: “Amaldiçoa a Deus e morre!” Falsos ami-
gos vêm visitar Jó e fazem com que ele se sinta pior ainda, dizen-
do que ele deve ter feito coisas terrı́veis para sofrer tanto. Apesar
de todos os problemas e da dor que Satanás lhe causa, Jó conti-
nua servindo a Jeová fielmente. — Jó 2:1-13; 7:5; 19:13-20.

Como será que Jeová se sentiu quando viu a lealdade de
Jó? — Ele ficou feliz porque pôde dizer a Satanás: ‘Olhe só para
Jó! Ele me serve porque quer.’ Gostaria de ser como Jó, alguém
para quem Jeová pode apontar e mostrar como Satanás é menti-
roso? —

´
E um grande privilégio ajudar a provar que Satanás es-

tava errado quando disse que podia desviar todo mundo de
servir a Jeová. Jesus sem dúvida achava que isso era um privilé-
gio.

O Grande Instrutor nunca deixou que Satanás o levasse a fa-
zer coisas erradas. Imagine como o Pai dele deve ter ficado feliz
com o seu exemplo! Jeová podia apontar para Jesus e dizer para
Satanás: ‘Olhe só para o meu Filho! Ele continuou completa-
mente fiel a mim porque me ama!’ Pense, também, em como Je-
sus deve ficar alegre por deixar o coração do seu Pai feliz. Por
causa dessa alegria, Jesus aguentou até a morte numa estaca de
tortura. — Hebreus 12:2.

Quer ser como o nosso Grande Instrutor e alegrar a
Jeová? — Então, continue aprendendo o que o Criador quer
que você faça e deixe Jeová feliz. Como? Obedecendo a Ele.

Veja o que Jesus fez para deixar Deus feliz e o que nós também temos de

fazer, lendo Provérbios 23:22-25; Jo
˜

ao 5:30; 6:38; 8:28 e 2 Jo
˜

ao 4.
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Q
UE criança você acha que deixou Jeová mais feliz? — Foi

seu Filho, Jesus. Vamos ver quais foram algumas coisas

que Jesus fez que deixaram seu Pai celestial feliz.

A famı́lia de Jesus morava a uns três dias de viagem de Jerusa-

lém, a cidade onde ficava o lindo templo de Jeová. Jesus chamou

o templo de “casa de meu Pai”. Ele e sua famı́lia iam lá todo ano

para participar da Páscoa.

Veja o que aconteceu numa dessas vezes, quando Jesus tinha

12 anos. Logo depois da Páscoa, sua famı́lia começou a viagem de

volta para casa. Mas quando pararam num lugar para passar a noi-

te, notaram que Jesus não estava em parte alguma, nem com os

parentes nem com os amigos. Assim, Maria e José voltaram ime-

diatamente a Jerusalém para procurar Jesus. Onde será que ele es-

tava? —

Quando encontraram Jesus, ele estava no templo, escutando os

instrutores e fazendo perguntas. E quando lhe perguntavam algo,

ele respondia. Todos ficaram impressionados com as respostas in-

teligentes dele. Entende por que Deus ficou feliz com o seu Fi-

lho? —
´

E claro que, quando Maria e José finalmente encontraram Je-

sus, ficaram aliviados. Mas Jesus não estava preocupado. Ele sabia

que o templo era um bom lugar para estar. Por isso, perguntou:
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‘Não sabiam que eu tenho de estar na casa de meu Pai?’ Ele
sabia que o templo era a casa de Deus e gostava de estar lá.

Depois, Maria e José levaram Jesus de volta para sua casa
em Nazaré. Como será que Jesus tratava seus pais? — Bem,

a Bı́blia diz que ele “continuou a estar-lhes sujeito”. O
que você entende disso? — Isso quer dizer que ele

era obediente a eles. Ele fazia o que seus pais man-
davam, mesmo que fosse alguma tarefa como ti-
rar água do poço. — Lucas 2:41-52.

Imagine só: Jesus era perfeito, mas mesmo as-
sim obedecia aos seus pais imperfeitos. Será que
Deus ficou feliz com isso? — Claro que sim, por-
que a Palavra de Deus diz às crianças: ‘Sejam obe-
dientes aos seus pais.’ (Efésios 6:1) Deus vai ficar
feliz se você obedecer aos seus pais, assim como Je-
sus fez.

Outra maneira de deixar Deus feliz é
falar a outros sobre ele. Alguns dizem
que as crianças não devem fazer
isso. Mas quando algumas pes-
soas tentaram impedir

Quando era criança,
como Jesus deixou

Deus feliz?
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que meninos falassem sobre Deus, Jesus disse: ‘Nunca leram nas
Escrituras: “Da boca de crianças pequenas sairá louvor a Deus”?’
(Mateus 21:16) Então, se realmente quisermos, todos nós podere-
mos falar a outros sobre Jeová e sobre o Deus maravilhoso que ele
é. Isso vai deixá-Lo muito feliz.

Onde podemos aprender coisas sobre Deus para contar a ou-
tros? — Estudando a Bı́blia em casa. Aprendemos mais coisas ain-
da no local onde o povo de Deus se reúne para estudar. Mas como
podemos saber quem é o povo dele? —

O que as pessoas fazem em suas reuniões? Ensinam mesmo o
que está na Bı́blia? Leem a Palavra de Deus e conversam a respei-
to dela?

´
E assim que aprendemos sobre Deus, não é? — Em

reuniões cristãs, as pessoas deveriam falar o que Deus diz, não
acha? — Mas e se alguém disser que você não precisa viver do jei-
to que a Bı́blia manda? Acha que quem diz isso é do povo de
Deus? —

Mais uma coisa para você pensar: a Bı́blia diz que o povo de
Deus seria ‘um povo para o nome dele’. (Atos 15:14) O nome de
Deus é Jeová. Então, podemos perguntar às pessoas se o Deus de-
las é Jeová. Se disserem que não, vamos saber que não são o povo
dele. O povo de Deus também deveria falar a outros sobre o Rei-
no de Deus. E deveria mostrar que ama a Deus fazendo o que ele
manda. — 1 João 5:3.

Conhece pessoas que fazem todas essas coisas? Então, vá às reu-
niões delas para adorar a Deus. Escute com atenção o que se diz
nessas reuniões e responda às perguntas que são feitas lá. Foi isso
o que Jesus fez quando estava na casa de Deus. E se você fizer o
mesmo, vai deixar Deus feliz, assim como Jesus deixou.

214

APRENDA D O GRANDE INSTRUTOR



Lembra-se de outras crianças citadas na Bı́blia que deixaram
Deus feliz? — Timóteo foi um excelente exemplo. Seu pai não
acreditava em Jeová. Mas sua mãe, Eunice, e sua avó Loide acredi-
tavam. Timóteo prestou atenção ao que elas lhe ensinaram e apren-
deu sobre Jeová.

Quando Timóteo já era adulto, o apóstolo Paulo visitou a cida-
de onde ele morava. Ele notou que Timóteo queria muito servir a
Jeová. Por isso, convidou Timóteo para acompanhá-lo e fazer mui-
tas coisas no serviço de Deus. Eles viajaram por muitos lugares, fa-
lando às pessoas sobre o Reino de Deus e sobre Jesus. — Atos
16:1-5; 2 Timóteo 1:5; 3:14, 15.

Mas será que a Bı́blia só fala de meninos que deixaram Deus fe-
liz? — Não. Houve, por exemplo, uma menina israelita que deixou
Deus feliz. Na época em que ela vivia, a Sı́ria, um paı́s vizinho, era
inimigo do paı́s dela, Israel. Um dia, os sı́rios lutaram contra

O que Timóteo queria fazer,
apesar de o pai dele não ser cristão?
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Israel e levaram a menina como pri-
sioneira. Ela foi mandada para a
casa de um chefe do exército, cha-
mado Naamã. Ali, ela se tornou
escrava da esposa de Naamã.

Acontece que Naamã tinha a
doença chamada lepra. Nenhum
médico tinha conseguido curá-lo.
Mas a menina israelita acreditava

que um servo especial de Deus, um
profeta, poderia ajudar Naamã.

´
E

claro que Naamã e sua esposa não
adoravam a Jeová. Será que a menina

devia falar a eles o que sabia? O que você
teria feito? —

Bem, a menina disse: ‘Se Naamã fosse ver o pro-
feta de Jeová em Israel, ficaria curado da lepra.’ Naamã escutou a
menina e foi ver o profeta. Quando ele fez o que o profeta man-
dou, foi curado. Depois disso, Naamã começou a adorar o Deus
verdadeiro. — 2 Reis 5:1-15.

Gostaria de imitar aquela menina e ajudar alguém a aprender
sobre Jeová e sobre as coisas que ele pode fazer? — Quem você po-
deria ajudar? —

´
E claro que, de inı́cio, as pessoas talvez achem que

não precisam de ajuda. Mas você pode falar-lhes sobre as coisas
boas que Jeová faz. Algumas talvez escutem. Pode ter certeza de que
Deus vai ficar muito feliz com isso.

Os seguintes textos também incentivam os jovens a servir a Deus com ale-

gria: Salmo 122:1; 148:12, 13; Eclesiastes 12:1; 1 Timóteo 4:12 e Hebreus

10:23-25.

O que a menina israelita fez
que deixou Deus feliz?
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D
O QUE você gosta mais: de trabalhar ou de brincar? —
Bem, não há nada de errado em brincar. A Bı́blia até diz
que Jerusalém estava cheia “de meninos e de meninas

brincando nas suas praças públicas”. — Zacarias 8:5.

O Grande Instrutor gostava de ver as crianças brincando. Mas
antes de vir à Terra, ele disse: ‘Eu estava ao lado de Deus como mes-
tre de obras e me alegrava perante ele todo o tempo.’ Jesus é cha-
mado aqui de mestre de obras, o que indica que ele trabalhava com
Jeová no céu. E enquanto estava lá, ele disse: “As coisas de que eu
gostava estavam com os filhos dos homens.” Como já aprendemos,
o Grande Instrutor se interessava de verdade pe-
las pessoas, incluindo as crianças. — Provérbios
8:30, 31.
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Será que Jesus brincava quando era crian-
ça? — Provavelmente, sim. Mas já que ele traba-

lhava quando estava no céu, será que ele também
trabalhou na Terra? — Bem, Jesus foi chamado
de “filho do carpinteiro”. Mas as pessoas tam-
bém o chamavam de “o carpinteiro”. O que isso
mostra? — Mostra que José, que criou Jesus
como seu próprio filho, deve ter ensinado car-
pintaria a ele. Assim, Jesus também se tornou
carpinteiro. — Mateus 13:55; Marcos 6:3.

Que tipo de carpinteiro Jesus era? — Lem-
bre-se que ele foi chamado de “mestre de
obras”, o que indica que, enquanto estava no
céu, ele fazia as coisas muito bem. Será que

na Terra ele também foi um bom car-

Que dois tipos de trabalho Jesus fez
quando estava na Terra?
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pinteiro? — O trabalho dum carpinteiro daquele tempo era difı́cil.
Jesus provavelmente tinha de derrubar uma árvore, cortá-la em pe-
daços, levar a madeira para casa e daı́ trabalhá-la para fazer mesas,
bancos e outras coisas.

Acha que Jesus ficava feliz de fazer esse trabalho? — Você fica-
ria feliz se soubesse fazer lindas mesas, cadeiras e outras coisas para
as pessoas usarem? — A Bı́blia diz que é bom que a gente ‘se alegre
com o trabalho’. A alegria que sentimos com o trabalho é diferen-
te da alegria que sentimos quando brincamos. — Eclesiastes 3:22.

Trabalhar é bom para a mente e para o corpo. Muitas crianças
passam o dia todo sentadas na frente da TV ou jogando videogame.
Elas ficam fracas, engordam, não são realmente felizes nem fazem
outras pessoas felizes. O que precisamos fazer para ser felizes? —

Aprendemos no Capı́tulo 17 deste livro que ser generosos e fa-
zer coisas para ajudar os outros dá felicidade. (Atos 20:35) A Bı́blia
chama Jeová de o “Deus feliz”. (1 Timóteo 1:11) E, como lemos em
Provérbios, Jesus ‘se alegrava perante Deus todo o tempo’. Por que
Jesus era feliz? — Bem, um motivo que ele citou foi: “Meu Pai tem
estado trabalhando até agora e eu estou trabalhando.” — João
5:17.

Quando estava na Terra, Jesus não trabalhou como carpinteiro a
vida toda. Jeová Deus tinha um trabalho especial para ele fazer
aqui. Sabe qual era? — Jesus disse: “Tenho de declarar as boas no-
vas do reino de Deus . . . , porque fui enviado para isso.” (Lucas
4:43)

`
As vezes, quando Jesus pregava às pessoas, elas acreditavam

nele e contavam a outros o que ele havia dito, como fez a samarita-
na que você vê no desenho. — João 4:7-15, 27-30.

Como Jesus se sentia ao fazer esse trabalho? Será que ele gostava
de fazê-lo? — Jesus disse: “Meu alimento é eu fazer a vontade

POR QUE DEVEMOS TRABALHAR
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daquele que me enviou e terminar a sua obra.” (João 4:34) Gosta
quando tem sua comida preferida no almoço ou no jantar? — En-

tão, pode ter uma ideia de quanto Jesus gostava do trabalho que

Deus o mandou fazer.

Ficamos felizes quando aprendemos a fazer um trabalho. Deus

nos fez assim. Ele disse que Seu presente para os humanos é que

eles ‘se alegrem com o seu trabalho árduo’. Assim, se você apren-
der a trabalhar desde pequeno, toda a sua vida vai ser mais agradá-

vel. — Eclesiastes 5:19.
´

E claro que uma criança não pode fazer o mesmo trabalho de um

adulto, mas todos podem fazer alguma coisa. Talvez os seus pais tra-

balhem fora todos os dias para ganhar dinheiro para que a sua fa-

mı́lia tenha comida e uma casa para morar. E, como você sabe,

manter a casa limpa e arrumada dá muito trabalho.

Que tarefas você pode fazer em casa que ajudariam toda a famı́-
lia? — Você pode arrumar a mesa, lavar a louça, levar o lixo para

fora, limpar seu quarto e guardar seus brinquedos. Talvez você até

já faça algumas dessas coisas. Essas tarefas ajudam muito a sua

famı́lia.

Vamos ver como o seu trabalho ajuda seus pais e seus irmãos.

Depois de brincar, devemos guardar os brinquedos. Por que será

que isso é importante? — Porque ajuda a manter a casa arrumada e
evita acidentes. Se você não guardar os brinquedos, um dia sua mãe

pode chegar cheia de pacotes e pisar num dos brinquedos. Ela tal-

vez tropece, caia e se machuque. Pode até ir parar no hospital por

causa disso. Que coisa horrı́vel, não acha? — Assim, se você guar-

dar os brinquedos quando terminar de brincar, isso vai ser bom

para todos.
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As crianças também têm de fazer outras tarefas. Por exemplo,
têm de fazer a lição de casa. Na escola, aprendemos a ler. Algumas
crianças gostam de ler, mas outras acham difı́cil. Mesmo que pare-
ça difı́cil no começo, você vai ficar feliz se aprender a ler bem. Se
souber ler, você poderá aprender muitas coisas interessantes. Vai
poder até ler sozinho o livro de Deus, a Bı́blia. Então, quando você
faz a lição de casa direitinho, isso é bom, não é? —

Tem gente que não gosta de trabalhar. Talvez você até conheça
alguém assim. Mas Deus nos fez para trabalhar, por isso temos de
aprender a gostar do trabalho. Será que o Grande Instrutor gosta-
va do trabalho que fazia? — Para ele, era como seu alimento prefe-
rido. E qual era o trabalho dele? — Falar a outros
sobre Jeová Deus e sobre como eles
podiam ter vida eterna.

Então, o que vai nos ajudar a gos-
tar de trabalhar? Pergunte-se: ‘Por
que eu tenho que fazer esse traba-
lho?’ Quando sabemos por que algu-
ma coisa é importante, fica mais fácil
fazer. E não importa se é um traba-
lho grande ou pequeno, faça-o bem-
feito. Assim, você vai sentir prazer
em trabalhar, igual ao Grande Ins-
trutor.

A Bı́blia pode nos ajudar a sermos bons

trabalhadores. Leia o que ela diz em Pro-

vérbios 10:4; 22:29; Eclesiastes 3:12, 13 e

Colossenses 3:23.

Por que é importante guardar
os brinquedos depois que você
acabar de brincar?
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U
MA vez o Grande Instrutor fez uma pergunta curiosa:
“Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?” (Ma-
teus 12:48) Sabe a resposta? — Provavelmente você

lembra que a mãe de Jesus se chamava Maria. Mas sabe o nome
dos irmãos dele? — Será que ele tinha irmãs? —

A Bı́blia diz que os irmãos de Jesus eram ‘Tiago, José, Simão
e Judas’. Diz também que ele tinha irmãs. Todos os irmãos de
Jesus eram mais novos do que ele. — Mateus 13:55, 56; Lucas
1:34, 35.

Será que os irmãos de Jesus também eram discı́pulos dele? —
A Bı́blia diz que, de inı́cio, eles “não estavam exercendo fé
nele”. (João 7:5) Mais tarde, porém, Tiago e Judas se tornaram
seus discı́pulos e até escreveram livros da Bı́blia. Sabe quais fo-
ram os livros que eles escreveram? — Tiago e Judas.

A Bı́blia não diz o nome das irmãs de Jesus, mas sabemos que
ele tinha pelo menos duas irmãs. Pode até ser que tivesse mais.
Será que elas se tornaram seguidoras dele? — Não sabemos,
porque a Bı́blia não diz. Mas sabe por que Jesus fez a pergunta:
“Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?” — Vamos ver.

Jesus estava ensinando seus discı́pulos quando alguém o in-
terrompeu, dizendo: “A tua mãe e teus irmãos estão parados lá
fora, procurando falar-te.” Jesus aproveitou então a oportunida-
de para ensinar uma lição importante e por isso fez aquela per-
gunta curiosa: “Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?”
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Apontando para os seus discı́pulos, ele respondeu: ‘Estes são a
minha mãe e os meus irmãos!’

Daı́, Jesus explicou o que queria dizer com isso: “Todo aque-
le que faz a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu ir-
mão, e minha irmã e minha mãe.” (Mateus 12:47-50) Isso
mostra como Jesus era apegado aos discı́pulos. Ele queria dizer
que, para ele, os discı́pulos eram como irmãos, irmãs e mães de
verdade.

Naquela época, os irmãos de Jesus — Tiago, José, Simão e Ju-
das — não acreditavam que Jesus fosse Filho de Deus. Prova-
velmente, não acreditavam no que o anjo Gabriel tinha dito à
mãe deles. (Lucas 1:30-33) Por isso, talvez tenham até trata-
do mal a Jesus. Quem faz isso não age
como irmão de verdade. Lembra-se de
alguém que tratou mal o irmão? —

Quem Jesus disse que eram seus
irmãos e suas irmãs?
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A Bı́blia conta a história de Esaú e Jacó. Um dia, Esaú ficou
tão bravo que disse: “Vou matar Jacó, meu irmão.” A mãe de-
les, Rebeca, ficou com medo e por isso mandou Jacó embora
para que Esaú não o matasse. (Gênesis 27:41-46) Mas muitos
anos depois, Esaú mudou. Ele abraçou e beijou Jacó. — Gêne-
sis 33:4.

Com o tempo, Jacó teve 12 filhos. Os mais ve-
lhos não amavam o mais novo, José. Tinham
ciúmes dele porque ele era o filho mais queri-
do do seu pai. Por isso, venderam José a co-
merciantes de escravos, que o levaram para o
Egito. Daı́, disseram ao seu pai que José ti-
nha sido morto por um animal selvagem.
(Gênesis 37:23-36) Que coisa horrı́-
vel eles fizeram, não acha? —

Com o tempo, os irmãos de José
se arrependeram do que tinham fei-
to. Por isso, José os perdoou. Ao fa-
zer isso, José agiu como Jesus. Como
Jesus agiu? — Quando estava em
perigo, até os apóstolos dele fugiram

Que lição aprendemos
do que Caim fez
a Abel?
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e Pedro chegou a negar que o conhecia. Mas como José, Jesus os
perdoou.

Também podemos aprender uma lição de outros dois irmãos:
Caim e Abel. Deus viu no coração de Caim que ele não amava
seu irmão. Por isso, Jeová disse a Caim que ele devia mudar de
atitude. Se realmente amasse a Deus, ele teria aceitado o con-
selho. Mas Caim não amava a Deus. Um dia, ele disse a Abel:
“Vamos ao campo.” Abel foi com ele. Enquanto estavam sozi-
nhos no campo, Caim bateu em Abel com tanta força que o
matou. — Gênesis 4:2-8.

A Bı́blia diz que devemos aprender uma lição importante
dessa história. Qual é? — ‘Esta é a mensagem que vocês ouvi-
ram desde o inı́cio: Devemos amar os outros; não como Caim,
que se originou daquele que é mau.’ Assim, os irmãos devem se
amar. Não devem ser como Caim. — 1 João 3:11, 12.

Por que não é bom ser como Caim? — Porque a Bı́blia diz
que ele ‘se originou daquele que é mau’, Satanás, o Diabo.
Caim agiu igual ao Diabo. Por isso, era como se o Diabo fosse o
pai dele.

Entendeu por que é importante amar os seus irmãos? — Se
não os amar, você vai estar imitando os filhos de quem? — Os
filhos do Diabo. Você não quer fazer isso, quer? — Então, como
pode provar que você quer ser filho de Deus? — Amando de
verdade os seus irmãos.

Mas o que é amor? — Amor é um sentimento forte dentro
de nós que nos faz querer fazer o bem para os outros. Mos-
tramos que amamos os outros quando gostamos deles e faze-
mos coisas boas para eles. E quem são os irmãos que devemos
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amar? — Como Jesus nos ensinou, são as pessoas que fazem
parte da grande famı́lia cristã.

Será que é mesmo importante amar esses irmãos cristãos? —
A Bı́blia diz: “Quem não ama o seu irmão [ou a sua irmã], a
quem tem visto, não pode estar amando a Deus, a quem não tem
visto.” (1 João 4:20) Assim, não devemos amar apenas alguns na
famı́lia cristã. Devemos amar a todos. Jesus disse: ‘Todos vão sa-
ber que vocês são meus discı́pulos se tiverem amor entre vocês.’
(João 13:35) E você, ama a todos os irmãos? — Lembre-se que,
se não fizer isso, você não vai estar amando a Deus de verdade.

Como podemos mostrar que realmente amamos nossos ir-
mãos? — Bem, se os amarmos, não vamos evitá-los só para
não ter que falar com eles. Vamos ser amigáveis com todos.
Vamos sempre fazer o bem a eles e estar dispostos a parti-

lhar o que temos. E se eles tiverem pro-
blemas, vamos ajudá-los porque somos
uma grande famı́lia.

Se amarmos mesmo a todos
os nossos irmãos, isso vai pro-

var o quê? — Vai provar que
somos discı́pulos de Jesus, o
Grande Instrutor. E não é
isso mesmo que nós quere-
mos? —

Os textos de G
´

alatas 6:10 e

1 Jo
˜

ao 4:8, 21 também falam sobre

amar os irm
˜

aos. Que tal abrir a Bı́blia

e ler esses textos?

Como você pode mostrar
que ama seu irmão?
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A
MIGOS são aquelas pessoas com quem gostamos de estar

junto e conversar. Mas é importante fazer amizade com
as pessoas certas. Quem você acha que é o melhor amigo

que podemos ter? —
´

E Jeová Deus.

Podemos mesmo ser amigos de Deus? — Bem, a Bı́blia diz que
Abraão, um homem que viveu há muito tempo, era “amigo de
Jeová”. (Tiago 2:23) Sabe por quê? — A Bı́blia responde dizendo
que Abraão obedecia a Deus. Ele obedecia mesmo quando Jeová
lhe pedia para fazer coisas difı́ceis. Então, para sermos amigos de
Deus, precisamos fazer o que ele gosta, assim como Abraão fez e
como o Grande Instrutor sempre faz. — Gênesis 22:1-14; João
8:28, 29; Hebreus 11:8, 17-19.

xy C A P
´
I T U L O 4 4 vw

SEJA AMIGO DE QUEM
AMA A DEUS

Por que Abraão era
“amigo de Jeová”?



Jesus disse aos seus apóstolos: ‘Vocês serão meus amigos se fize-

rem o que eu mando.’ ( João 15:14) Tudo que Jesus ensinava às pes-
soas vinha de Deus. Por isso, Jesus na verdade estava dizendo que
seus amigos eram aqueles que faziam o que Deus manda. Ele só
tinha amizade com quem amava a Deus.

Os amigos mais achegados do Grande Instrutor incluı́am seus
apóstolos. Pode vê-los nos desenhos da página 75 deste livro. Eles
viajavam com ele e o ajudavam na pregação. Jesus passava boa
parte do tempo com esses homens. Eles comiam juntos. Conver-
savam sobre Deus. E faziam outras coisas juntos. Mas Jesus tinha
muitos outros amigos e passava bons momentos com eles.

Por exemplo, Jesus gostava muito de uma famı́lia que morava
numa pequena cidade chamada Betânia, perto da grande cidade
de Jerusalém. Lembra quem eram eles? — Eram Maria, Marta e
seu irmão, Lázaro. Jesus disse que Lázaro era seu amigo. ( João

Por que Jesus costumava ficar na casa desta famı́lia quando
ia a Jerusalém? Lembra o nome deles?
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11:1, 5, 11) Jesus amava essa famı́lia e gostava de estar com eles
porque eles também amavam a Jeová e O serviam.

Isso não quer dizer que Jesus tratava mal as pessoas que não
serviam a Deus. Ele era bondoso com elas também. Ele até ia à
casa delas e comia com elas. Por causa disso, alguns começaram a
dizer que Jesus era “amigo de cobradores de impostos e de peca-
dores”. (Mateus 11:19) Acontece que Jesus não ia à casa dessas
pessoas porque gostava do jeito que elas viviam. Ele as visitava
para falar sobre Jeová. Tentava ajudá-las a mudar sua atitude
errada e a servir a Deus.

Foi isso o que aconteceu certo dia
na cidade de Jericó. Jesus só estava
passando por lá, indo para Jerusa-
lém. Havia muita gente com ele e,
no meio da multidão, estava um ho-
mem chamado Zaqueu. Ele queria
muito ver Jesus. Mas ele era baixi-
nho e não conseguia vê-lo por causa
de toda aquela gente. Por isso, ele
correu pela estrada e subiu numa ár-
vore para conseguir ver bem a Jesus
quando ele passasse.

Quando chegou perto da
árvore, Jesus olhou para
cima e disse: ‘Desce rápi-
do daı́ porque hoje vou fi-
car na tua casa.’ Mas Zaqueu

Por que Zaqueu subiu
numa árvore?
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era um homem rico que
tinha feito muitas coisas
ruins. Por que Jesus quis ir
à casa de um homem desse
tipo? —

Jesus não fez isso porque
gostava do jeito que aque-
le homem vivia. Foi até lá
para falar a Zaqueu sobre
Deus. Ele notou que aque-
le homem tinha feito muito
esforço para vê-lo. Por isso,
sabia que Zaqueu provavel-
mente ia escutar. Era uma
boa hora para falar a ele so-
bre como Deus quer que as
pessoas vivam.

O que aconteceu então,
conforme vemos no dese-
nho desta página? — Za-

queu gostou do que Jesus ensinou. Ficou muito arrependido por
ter enganado as pessoas e prometeu devolver o dinheiro que tinha
pegado sem ter direito. Depois disso, ele se tornou seguidor de Je-
sus. Só então Jesus e Zaqueu se tornaram amigos. — Lucas 19:1-10.

Lembrando do exemplo do Grande Instrutor, será que pode-
mos visitar pessoas que não são nossos amigos? — Podemos, sim.
Mas não vamos fazer isso porque gostamos do jeito que elas vi-
vem. E não vamos fazer coisas ruins junto com elas. Vamos visi-
tá-las para falar sobre Deus.

Por que Jesus visitou Zaqueu e
o que este prometeu fazer?
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Mas nós gostamos mesmo é de estar com os nossos melhores
amigos. Eles devem ser o tipo de pessoa que Deus gosta. Tem gen-
te que nem sabe quem é Jeová. Mas se essas pessoas quiserem
aprender sobre ele, podemos ajudá-las. Se com o tempo elas pas-
sarem a amar a Jeová tanto quanto nós, então vamos poder ser
amigos achegados delas também.

Há uma outra maneira de descobrir se alguém seria um bom
amigo. Preste atenção nas coisas que ele faz. Será que faz coisas
ruins para os outros e depois fica rindo? Isso não é certo, é? — Ele
está sempre se metendo em confusão? Não vamos querer nos me-
ter em problemas junto com ele, não é mesmo? — Ou será que
ele faz coisas ruins de propósito e depois acha que é muito esper-
to porque conseguiu se safar? Mesmo que não seja apanhado, ain-
da assim Deus viu o que ele fez, não viu? — Acha que pessoas
desse tipo podem ser bons amigos para nós? —

Que tal pegar a sua Bı́blia? Vamos ver o que ela diz sobre como
as companhias afetam a nossa vida. O texto está em 1 Corı́n-
tios, capı́tulo 15, versı́culo 33. Achou? — Diz assim: “Não sejais
desencaminhados. Más associações estragam hábitos úteis.” Isso
quer dizer que, se andarmos com gente ruim, poderemos nos tor-
nar ruins também. Mas boas companhias vão nos ajudar a ter
bons hábitos.

Nunca se esqueça de que a pessoa mais importante na nossa
vida é Jeová. Não queremos estragar nossa amizade com ele, que-
remos? — Então devemos tomar cuidado para ter amizade só com
pessoas que amam a Deus.

Podemos ver a import
ˆ

ancia de ter o tipo certo de amigos em Salmo 119:115;

Provérbios 13:20; 2 Timóteo 2:22 e 1 Jo
˜

ao 2:15.
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C
ONHECE a oração que Jesus ensinou aos seus seguido-
res? — Se não conhece, podemos lê-la juntos na Bı́blia, em
Mateus 6:9-13. Essa oração, que muitos chamam de Pai-Nos-

so, inclui as palavras: “Venha o teu reino.” Sabe o que é o Reino de
Deus? —

Bem, em alguns paı́ses, a pessoa mais importante do governo é
chamada de presidente. Em outros, quem governa é um rei. Neste
caso, o seu governo é chamado de reino. Como é chamado o Gover-
nante do governo de Deus? —

´
E chamado de Rei. Por isso, o gover-

no de Deus é chamado de Reino.

Sabe quem Jeová Deus escolheu para ser Rei do Seu gover-
no? — Seu Filho, Jesus Cristo. Por que será que ele é melhor do que
qualquer governante que os homens possam escolher? — Porque
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Jesus realmente ama seu Pai, Jeová. Por isso, ele sempre faz o que é
certo.

Muito antes de Jesus nascer em Belém, a Bı́blia falou do nasci-
mento dele e disse que ele se tornaria o Governante escolhido por
Deus. Veja o que Isaı́as 9:6, 7 diz sobre isso: “Porque um menino nos
nasceu, um filho se nos deu; o governo [estará] sobre os seus ombros;
e o seu nome será: . . . Prı́ncipe da Paz; para que se aumente o seu go-
verno, e venha paz sem fim.” — Almeida, revista e atualizada; o gri-
fo é nosso.

Sabe por que o Governante do Reino de Deus é chamado aqui de
“Prı́ncipe”? — Bem, o prı́ncipe é filho do rei. E Jesus é Filho do
Grandioso Rei, Jeová. Mas Jeová também designou Jesus como Rei
do Seu governo, que governará a Terra por mil anos. (Revelação
[Apocalipse] 20:6) Depois que foi batizado, Jesus começou a ‘pregar
e a dizer: “Arrependam-se, porque o Reino dos céus está próximo” ’.
— Mateus 4:17.

Por que será que Jesus disse que o Reino estava próximo? — Por-
que ele, o Rei que mais tarde reinaria no céu, estava bem ali no meio
deles! Por isso, Jesus disse às pessoas: ‘O Reino de Deus está no meio
de vocês.’ (Lucas 17:21) Não seria interessante poder chegar bem
perto do Rei de Jeová e até tocar nele? —

Mas me diga uma coisa: Que obra importante Jesus veio fazer na
Terra? — Jesus explicou isso quando disse: “Tenho de declarar as boas
novas do reino de Deus também a outras cidades, porque fui enviado
para isso.” (Lucas 4:43) Jesus sabia que não ia conseguir fazer toda a
pregação sozinho. Então, o que ele fez? —

Jesus levou algumas pessoas com ele e mostrou como fazer a
obra de pregação. Os primeiros que ele

O QUE
´

E O REINO DE DEUS? COMO MOSTRAMOS QUE O APOIAMOS

233



treinou foram os 12 escolhidos como apóstolos. (Mateus 10:5, 7)
Mas será que Jesus treinou só esses apóstolos para fazer sua obra?
Não, a Bı́blia diz que ele também treinou muitos outros para pregar.
Com o tempo, Jesus enviou 70 outros discı́pulos, aos pares. E o que
eles ensinavam às pessoas? — Jesus disse: ‘Digam-lhes: “O Reino de
Deus chegou até vocês.” ’ (Lucas 10:9) Desse modo, as pessoas apren-
diam sobre o governo de Deus.

Muito tempo atrás, em Israel, os novos reis entravam na cidade
montados num jumentinho para se apresentar ao povo. Foi isso o
que Jesus fez na sua última visita a Jerusalém. Assim, ele mostrou
que ia ser Governante do Reino de Deus. Será que as pessoas que-
riam que ele fosse seu Rei? —

Bem, à medida que ele foi chegando perto da cidade, muitas pes-
soas começaram a estender roupas no chão, por onde ele ia passan-
do. Outras cortaram ramos de árvores e os colocaram na estrada.
Fazendo isso, mostravam que queriam que Jesus fosse o Rei delas.
Elas diziam bem alto: “Bendito Aquele que vem como Rei em nome
de Jeová!” Mas nem todo mundo gostou disso. Alguns lı́deres reli-
giosos até disseram a Jesus: ‘Mande os seus discı́pulos ficarem quie-
tos.’ — Lucas 19:28-40.

Cinco dias depois, Jesus foi preso e levado até o palácio do gover-
nador Pôncio Pilatos. Os inimigos de Jesus o acusaram de dizer que
era rei e de ser contra o governo romano. Por isso, Pilatos perguntou
a Jesus sobre esse assunto. Jesus mostrou que não estava tentando
derrubar o governo. Ele disse a Pilatos: “Meu reino não faz parte des-
te mundo.” — João 18:36.

Pilatos saiu então e disse ao povo que não via nada de errado em
Jesus. Mas agora o povo não queria mais que Jesus fosse o Rei deles.
Não queriam que Pilatos o libertasse. ( João 18:37-40) Depois de
conversar com Jesus novamente, Pilatos ficou convencido de que ele
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não tinha feito nada de errado. Por isso, depois
de trazer Jesus para fora pela última vez, Pilatos
disse: ‘Vejam! O seu rei!’ Mas as pessoas grita-
ram: “Fora com ele! Fora com ele! Para a estaca
com ele!”

Pilatos perguntou: ‘Devo pregar o seu rei na estaca?’ Os principais
sacerdotes responderam: ‘Não temos rei a não ser César.’ Dá para
imaginar? Esses sacerdotes maus conseguiram fazer as pessoas se vi-

rarem contra Jesus! — João 19:1-16.

Hoje as coisas não são muito diferentes. A maio-
ria das pessoas na verdade não quer Jesus como seu

Por que as pessoas
não quiseram mais

Jesus como Rei?



Rei. Elas até podem dizer que acreditam em Deus, mas
não querem que Ele ou Cristo digam o que elas devem fa-

zer. Querem que seus próprios governos continuem a domi-
nar na Terra.

E nós? Quando aprendemos sobre o Reino de Deus e todas as coi-
sas maravilhosas que ele fará, como nos sentimos em relação a
Deus? — Passamos a amá-lo, não é verdade? — Como podemos, en-
tão, mostrar a Deus que o amamos mesmo e que queremos viver sob
o seu Reino? —

Podemos mostrar a Deus como nos sentimos seguindo o exemplo
de Jesus. E o que ele fazia para mostrar que amava a Jeová? — Jesus
explicou: “Faço sempre as coisas que lhe agradam.” (João 8:29) Je-
sus veio à Terra para ‘fazer a vontade de Deus’ e “terminar a sua
obra”. (Hebreus 10:7; João 4:34) Veja só o que Jesus fez antes de co-
meçar sua obra de pregação.

Jesus se encontrou com João Batista junto ao rio Jordão. Depois
de entrarem na água, João o mergulhou totalmente e depois o

ergueu. Sabe por que João batizou Jesus? —

Porque Jesus pediu. Mas como sabemos que Deus que-
ria que Jesus fosse batizado? —

Por que Jesus foi batizado
e como Deus mostrou que

aprovava isso?
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Porque quando Jesus saiu da água, ele ou-
viu a voz de Deus dizer lá do céu: “Tu és
meu Filho, o amado; eu te tenho aprovado.”
Deus até enviou seu espı́rito santo em forma
de pomba sobre Jesus. Assim, ao ser batiza-
do, Jesus mostrou que queria servir a Jeová
por toda a vida, para sempre. — Marcos
1:9-11.

Você ainda é pequeno, mas o que vai
fazer quando crescer? — Vai fazer como
Jesus e ser batizado? — O certo é imi-
tá-lo, porque a Bı́blia diz que ele nos dei-
xou ‘o exemplo, para seguirmos de perto os
seus passos’. (1 Pedro 2:21) Ao ser batiza-
do, você vai mostrar que realmente quer
viver sob o Reino de Deus. Mas não basta
ser batizado.

Precisamos obedecer a todas as coisas
que Jesus ensinou. Ele disse que não de-
vemos fazer “parte do mundo”. Será que aque-
les que se envolvem com coisas do mundo estão
obedecendo a ele? Jesus e seus apóstolos não se envolveram com es-
sas coisas. ( João 17:14) Em vez disso, o que fizeram? — Falaram a
outras pessoas sobre o Reino de Deus. Essa era a obra principal da
vida deles. Podemos fazer o mesmo hoje? — Sim, porque quem ora
pedindo o Reino de Deus tem de falar a outros sobre esse Reino.

Vamos ler outros textos que explicam o que podemos fazer para mostrar

que queremos que o Reino de Deus venha: Mateus 6:24-33; 24:14; 1 Jo
˜

ao

2:15-17 e 5:3.

Onde podemos falar a outros sobre
o Reino de Deus?
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J
´

A OUVIU alguém falar sobre o fim do mundo? — Hoje,
muita gente fala sobre isso. Algumas pessoas acham que o
mundo vai acabar numa guerra em que os homens vão usar

bombas nucleares. Acha que Deus vai deixar os humanos des-
truı́rem nosso lindo planeta? —

Como já vimos, a Bı́blia fala sobre o fim do mundo. Ela
diz: “O mundo está passando.” (1 João 2:17) Será que o

fim do mundo vai significar o fim da Terra? — Não, a
Bı́blia diz que Deus fez a Terra “para ser habitada”,

quer dizer, para que as pessoas vivessem felizes
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nela. (Isaı́as 45:18) O Salmo 37:29 diz: “Os próprios justos pos-
suirão a terra e residirão sobre ela para todo o sempre.”

´
E por

isso que a Bı́blia também diz que a Terra vai durar para sempre.

— Salmo 104:5; Eclesiastes 1:4.

Mas se o fim do mundo não significa o fim da Terra, o que
significa então? — Vamos ver se descobrimos examinando com

atenção o que aconteceu no tempo de Noé. A Bı́blia explica: “O

mundo daquele tempo sofreu destruição, ao ser inundado pela

água.” — 2 Pedro 3:6.

Será que alguém sobreviveu quando o mundo foi destruı́do
naquela grande inundação, ou Dilúvio, nos dias de Noé? — A

Bı́blia diz que Deus “preservou a Noé, pregador da justiça, junto
com mais sete, quando trouxe um dilúvio sobre um mundo de

pessoas [más]”. — 2 Pedro 2:5.

Então, qual foi o mundo que acabou? Foi a Terra ou foram as

pessoas ruins? — A Bı́blia diz que foi o ‘mundo de pessoas más’.

E note que Noé é chamado de “pregador”. Sobre o que será que

ele pregava? — Noé avisava as pessoas sobre o fim do “mundo

daquele tempo”.

Quando falou sobre o Dilúvio, Jesus explicou aos discı́pulos o

que as pessoas faziam pouco antes de o fim chegar naquele tem-
po. Foi isso o que ele disse: ‘Naqueles dias antes do dilúvio, as

pessoas comiam e bebiam, os homens se casavam e as mulheres
eram dadas em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca,

e n
˜
ao deram atenç

˜
ao, até que veio o dilúvio e acabou com todos.’

Daı́, Jesus disse que pouco antes do fim deste mundo as pessoas

iam agir como no tempo de Noé. — Mateus 24:37-39.
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Segundo Jesus, aquilo que as pessoas faziam antes do Di-
lúvio pode nos ensinar lições importantes. Lembra o que as
pessoas faziam naquele tempo, conforme já citado no Capı́tu-
lo 10? — Havia homens valentões e violentos. Mas muitos ou-
tros, disse Jesus, simplesmente não deram atenção quando Deus
mandou Noé pregar para eles.

Assim, chegou o dia em que Jeová disse a Noé que ia destruir
as pessoas ruins com um dilúvio. A água ia cobrir a terra intei-
ra, até as montanhas. Jeová disse a Noé para construir uma gran-
de arca. Era como uma grande caixa comprida, ou um baú, como
pode ver no desenho, na página 238.

Deus mandou Noé construir uma arca bem grande para que
ele, sua famı́lia e muitos animais ficassem a salvo lá dentro. Noé
e sua famı́lia trabalharam muito. Cortaram grandes árvores e
usaram a madeira para fazer a arca. Isso levou muitos e muitos
anos, porque a arca era enorme.

Lembra o que mais Noé fazia durante todos aqueles anos, en-
quanto construı́a a arca? — Ele pregava, avisando as pessoas so-
bre o Dilúvio que viria. Será que alguma delas escutou a Noé?
Não, nenhuma. Só a famı́lia de Noé o escutou. Os outros esta-
vam ocupados demais fazendo outras coisas. Lembra o que Jesus
disse que eles faziam? — Estavam ocupados comendo, bebendo
e se casando. Eles achavam que não eram maus e não tiravam
tempo para escutar a Noé. Vejamos o que aconteceu com eles.

Depois que Noé e sua famı́lia entraram na arca, Jeová fechou
a porta. As pessoas lá fora ainda não acreditavam que o Dilú-
vio viria. Mas de repente, começou a cair água do céu! Não
era só uma chuva comum. Era uma chuva muito forte! Logo a
água começou a formar enormes rios que faziam muito barulho.
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Ela derrubou grandes árvores e rolou pedras enormes como se
fossem pedrinhas. E o que aconteceu com as pessoas fora da
arca? — Jesus disse: ‘Veio o dilúvio e acabou com todos.’ Todas
as pessoas fora da arca morreram. Por quê? — Como Jesus disse,
‘elas não deram atenção’. Não escutaram o aviso! — Mateus
24:39; Gênesis 6:5-7.

Mas lembre-se que Jesus disse que aquilo que aconteceu com
aquelas pessoas serve de lição para nós hoje. Que lição podemos

aprender? — Bem, as pessoas não foram destruı́das só por-
que eram ruins. Muitas delas estavam apenas ocupadas

demais para tirar tempo a fim de aprender sobre
Deus e sobre o que ele ia fazer. Precisamos to-

mar cuidado para não sermos iguais a elas, não
acha? —

Será que Deus vai destruir o mundo de
novo com um dilúvio? — Não, Deus prome-

teu que não vai mais fazer isso. Ele disse:
‘Vou pôr o meu arco-ı́ris nas nuvens para
servir de sinal.’ Jeová disse que o arco-ı́ris
seria um sinal de que ‘as águas não iam
mais se tornar um dilúvio e destruir to-
dos os seres vivos’. — Gênesis 9:11-17.

Por isso, podemos ter certeza de
que Deus nunca mais vai destruir o
mundo com um dilúvio. Mas como
vimos, a Bı́blia fala mesmo sobre
o fim do mundo. Quando Deus
trouxer a destruição deste mundo,

Por que não devemos pensar só em nos divertir?

SER
´

A QUE O MUND O VAI SER NOVAMENTE DESTRU
´
ID O COM

´
AGUA?



quem ele vai salvar? — Será que vai salvar as pessoas que esta-
vam tão preocupadas com outras coisas que nunca quiseram
aprender sobre Ele? Ou salvará aqueles que sempre estavam ocu-
pados demais para estudar a Bı́blia? O que você acha? —

Queremos estar entre aqueles que Deus vai salvar, não quere-
mos? — Não seria maravilhoso se a nossa famı́lia pudesse ser
como a de Noé para que Deus pudesse salvar a todos? — Se qui-
sermos sobreviver ao fim do mundo, precisamos entender como
Deus vai destruı́-lo e trazer um novo mundo justo. Vamos ver
como ele vai fazer isso.

A Bı́blia explica esse assunto em Daniel, capı́tulo 2, versı́cu-
lo 44. Falando da nossa época, esse texto diz: ‘No tempo daque-
les reis, o Deus do céu vai estabelecer um reino [ou, governo]
que nunca vai ser destruı́do. O reino não vai passar para as mãos
de outro povo. Vai acabar com todos os outros reinos e vai du-
rar para sempre.’

Entende o que isso quer dizer? — A Bı́blia diz que o governo
de Deus vai destruir todos os governos da Terra. Por quê? — Por-
que eles não obedecem

`
Aquele que Deus nomeou como Rei.

Quem é esse Rei? —
´

E Jesus Cristo!

Jeová Deus tem o direito de decidir que tipo de governo deve
dominar e ele escolheu seu Filho, Jesus, para ser o Rei. Em bre-
ve, o Governante de Deus, Jesus Cristo, vai comandar a destrui-
ção de todos os governos do mundo. A Bı́blia, em Revelação, ou
Apocalipse, capı́tulo 19, versı́culos 11 a 16, descreve Jesus fazen-
do isso, como você pode ver no desenho. Na Bı́blia, a guerra de
Deus para destruir todos os governos do mundo é chamada de
Har-Magedon, ou Armagedom.
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Bem, Deus diz que o seu Reino vai
destruir os governos humanos. Mas será
que diz que nós também devemos fazer
isso? — Não, na Bı́blia, o Armagedom é

chamado de “a guerra do grande dia de
Deus, o Todo-poderoso”. (Revelação 16:14,

16)
´

E, o Armagedom é a guerra de Deus, e
ele usará Jesus Cristo para comandar os exér-
citos do céu nessa luta. Será que a guerra do
Armagedom está próxima? Vamos ver se
conseguimos descobrir.

Como vai ser quando Deus acabar com todos

os maus e salvar os que servem a ele? Vamos ler

sobre isso em Provérbios 2:21, 22; Isaı́as 26:20,

21; Jeremias 25:31-33 e Mateus 24:21, 22.

Jesus Cristo, o escolhido por Deus para
ser Rei, vai destruir este mundo

no Armagedom



S
ABE o que é um sinal? — No Capı́tulo 46, lemos sobre o
sinal fornecido por Deus de que ele nunca mais ia destruir
o mundo com um dilúvio. Também, os apóstolos pediram

um sinal para que pudessem saber que Jesus tinha retornado e
que o fim do mundo, ou do sistema, estava próximo. — Mateus
24:3.

Jesus estaria invisı́vel no céu. Por isso, seria preciso um sinal
para que as pessoas pudessem saber que ele tinha começado a go-
vernar. Assim, Jesus falou que seus discı́pulos deveriam estar
atentos a algumas coisas que aconteceriam na
Terra. Quando essas coisas ocorres-
sem, significaria que ele tinha vol-
tado e começado a reinar no céu.

Para ensinar aos discı́pulos a im-
portância de ficarem atentos, Jesus
lhes disse: ‘Notem a figueira e
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todas as outras árvores: Quando já estão em flor,
vocês sabem, observando isso, que o verão está
próximo.’ Conseguimos saber quando o verão
está próximo. E também dá para saber se o Ar-
magedom está próximo prestando atenção às coi-
sas que Jesus disse que iam acontecer. — Lucas
21:29, 30.

Nesta página e na próxima, vamos ver dese-
nhos que representam coisas que, segundo Jesus,
seriam parte do sinal de que o Reino de Deus

1

2

3



4

5 6



está próximo. Quando todas estas coisas tiverem ocorrido, o Rei-
no de Deus governado por Cristo vai acabar com todos os outros
governos, como lemos no Capı́tulo 46.

Então, observe os desenhos nas duas páginas anteriores e va-
mos conversar sobre eles. Esses desenhos se baseiam nos textos
de Mateus 24:6-14 e Lucas 21:9-11. Note também que, em cada
desenho, há um número. O mesmo número aparece no inı́cio
de cada parágrafo que explica o desenho. Vamos ver, então, se as
muitas partes do sinal que Jesus deu estão se cumprindo hoje.

(1) Jesus disse: ‘Vocês vão ouvir falar de guerras e notı́cias de

guerras; uma nação vai lutar contra outra e um reino contra outro.’

Já ouviu notı́cias a respeito de guerras? — A Primeira Guerra
Mundial durou de 1914 a 1918 e a Segunda, de 1939 a 1945.
Nunca antes tinha havido guerras mundiais! Hoje, há guerras no
mundo inteiro. Parece que todo dia ouvimos falar sobre guerras
— por meio da TV, do rádio e do jornal.

(2) Jesus também disse: ‘Vai haver falta de comida em um lu-

gar após outro.’ Como você talvez saiba, nem todo mundo tem
comida suficiente. Cada dia, milhares de pessoas morrem por-
que têm pouca comida.

(3) Jesus também falou de outra coisa: ‘Em v
´
arios lugares, vai

haver epidemias.’ Sabe o que é uma epidemia, ou pestilência? —´
E uma doença que mata muitas pessoas. Uma epidemia chama-
da gripe espanhola matou cerca de 20 milhões de pessoas em
mais ou menos um ano. No nosso tempo, é provável que a aids
acabe matando ainda mais pessoas do que isso. E há também o
câncer, as doenças do coração e outras doenças que matam mi-
lhares de pessoas todo ano.

COMO SABEMOS QUE O ARMAGED OM EST
´

A PR
´

OXIMO
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(4) Jesus mencionou outra parte do sinal: “Haverá . . . terre-
motos num lugar após outro.” Sabe o que é um terremoto? — Um
terremoto faz o chão tremer. Casas desabam e às vezes morrem
muitas pessoas. Desde o ano de 1914, ocorrem muitos terremo-
tos todo ano. Já ouviu falar em terremotos? —

(5) Jesus disse que outra parte do sinal seria ‘o aumento da
maldade’.

´
E por isso que hoje existe tanto roubo e violência. Em

toda parte, as pessoas têm medo de que alguém invada a casa de-
las. Nunca antes houve tantos crimes e violência em todo o
mundo como hoje.

(6) Jesus falou de uma parte muito importante do sinal,
quando disse: “Estas boas novas do reino serão pregadas em toda
a terra habitada, em testemunho a todas as nações; e então virá o
fim.” (Mateus 24:14) Se você acredita nessas “boas novas”, deve
falar a outros sobre elas. Assim, você vai ajudar a cumprir esta
parte do sinal.

Alguns dizem que as coisas que Jesus predisse sempre aconte-
ceram. Mas essas coisas nunca antes aconteceram todas ao mes-
mo tempo e em tantas partes do mundo. Entende, então, o que
significa o sinal? — Significa que, agora que vemos todas essas
coisas acontecendo, sabemos que está próximo o tempo em que
o novo mundo de Deus vai tomar o lugar deste mundo mau.

Quando Jesus deu esse sinal, ele também falou de uma época
especial do ano. Ele disse: ‘Orem a Deus para que vocês não te-
nham de fugir no inverno.’ (Mateus 24:20) O que será que ele
quis dizer com isso? —

Bem, em alguns lugares, às vezes é difı́cil ou até perigoso via-
jar no inverno. Se a pessoa tentar fugir de um desastre numa
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época dessas, o que pode acontecer? — Talvez ela até consiga
escapar, mas com muita dificuldade. Não seria triste a pessoa
morrer numa tempestade de inverno só porque estava muito
ocupada fazendo outras coisas e não saiu antes de o tempo pio-
rar? —

Entende o que Jesus queria ensinar quando falou de não espe-
rar até o inverno para fugir? — Ele estava mostrando que, como
sabemos que o Armagedom está perto, não devemos demorar
para servir a Deus, provando que o amamos. Se demorarmos, tal-
vez seja tarde demais para escapar. Poderemos acabar como
aquelas pessoas do tempo do Dilúvio que ouviram o
que Noé dizia, mas não entraram na arca.

No próximo capı́tulo, vamos ver como serão
as coisas depois da grande guerra do Armage-
dom. Veremos o que Deus preparou para to-
dos nós, que o amamos e obedecemos.

Os seguintes textos também mostram que o

Armagedom est
´

a próximo: 2 Timóteo 3:1-5 e

2 Pedro 3:3, 4.

Quando falou de fugir
no inverno, o que Jesus
queria ensinar?
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D
EUS colocou Adão e Eva no jardim do

´
Eden.

´
E verda-

de que eles se tornaram desobedientes e morreram, mas
Deus tornou possı́vel que os filhos deles, incluindo nós

hoje, vivessem para sempre no Paraı́so. A Bı́blia promete: “Os pró-
prios justos possuirão a terra e [viverão] sobre ela para todo o sem-
pre.” — Salmo 37:29.

A Bı́blia fala de “novos céus” e de “uma nova terra”. (Isaı́as
65:17; 2 Pedro 3:13) Os “céus” atuais são os governos humanos de
hoje, mas Jesus Cristo e aqueles que governarão com ele no céu
vão formar os “novos céus”. Como vai ser bom quando esses no-
vos céus, ou seja, o governo justo e pacı́fico de Deus, governarem
sobre a Terra inteira!

O que, então, é a “nova terra”? — A nova terra será formada
por todas as pessoas boas que amarem a Jeová.

´
E que, quando a Bı́-

blia fala de “terra”, às vezes ela quer dizer as pessoas da Terra, não
o planeta ou o chão. (Gênesis 11:1; Salmo 66:4; 96:1) Assim, as
pessoas que vão fazer parte da nova terra viverão aqui no nosso
planeta.

O mundo de pessoas más que existe hoje terá desaparecido.
Lembre-se que o Dilúvio no tempo de Noé acabou com o mundo,
quer dizer, com as pessoas ruins. E, como aprendemos, o mundo
mau de hoje vai ser destruı́do no Armagedom. Vamos ver agora
como será a vida no novo mundo de Deus depois do Armagedom.
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Se você ler Isaı́as 11:6-9 e Isaı́as 65:25,
verá que os animais vão viver em paz. Olhe
os desenhos. Veja a ovelhinha, o cabritinho,
o leopardo, o bezerro, o grande leão e as
crianças com eles. Sabe o nome dos outros
animais mencionados na Bı́blia que
aparecem aqui? — Olhe só aquele menino
brincando com a cobra! No novo mundo,
ninguém vai precisar ter medo. (Oseias
2:18) O que acha disso? —



Agora, veja só estas pessoas de várias raças
vivendo em paz. Todas elas estão unidas pelo amor,

como Jesus disse que aconteceria entre os seus
discı́pulos. (João 13:34, 35) As armas de guerra

estão sendo transformadas em ferramentas
para cultivar a terra. A Bı́blia fala que, no

novo mundo de Deus, as pessoas vão ter
paz e segurança. Podemos ler sobre isso

em textos como Salmo 72:7; Isaı́as
2:4; 32:16-18 e Ezequiel 34:25.



Veja as pessoas nesta página. Elas estão
cuidando da Terra e transformando-a num
lugar bonito. Veja só a linda casa que estão
construindo e todas as frutas e verduras
gostosas. As pessoas não estragam mais a
Terra, de modo que ela se tornou um paraı́so
como o jardim do

´
Eden. Podemos ler sobre

essas coisas maravilhosas em Salmo 67:6;
72:16; Isaı́as 25:6; 65:21-24 e
Ezequiel 36:35.



Como pode ver aqui, todos têm saúde e são
felizes. As pessoas podem correr e pular sem
dificuldades. Ninguém mais tem deficiências,
é cego ou doente. E veja só as pessoas que foram
ressuscitadas! A Bı́blia fala sobre essas coisas em
Isaı́as 25:8; 33:24; 35:5, 6; Atos 24:15 e Revelação
(Apocalipse) 21:3, 4.



Gostaria de viver para sempre no Paraı́so, no novo mundo pa-
cı́fico de Deus? — Não existe médico nem remédio na Terra que
nos faça viver para sempre. O único modo de conseguirmos isso é
nos achegando a Deus. E o Grande Instrutor explicou como po-
demos fazer isso.

Vamos abrir a Bı́blia em João, capı́tulo 17, versı́culo 3. Ali, en-
contramos as seguintes palavras do Grande Instrutor: “Isto signi-
fica vida eterna, que absorvam conhecimento de ti, o único Deus
verdadeiro, e daquele que enviaste, Jesus Cristo.”

Assim, segundo Jesus, o que precisamos fazer a fim de viver
para sempre? — Primeiro, precisamos obter conhecimento do
nosso Pai celestial, Jeová, e do seu Filho, que deu a vida por nós.
Isso quer dizer que devemos estudar a Bı́blia. Este livro, Aprenda
do Grande Instrutor, nos ajuda a fazer isso.

Mas como é que aprender sobre Jeová vai nos ajudar a viver
para sempre? — Bem, assim como precisamos de comida todos os
dias, também precisamos aprender sobre Jeová todo dia. A Bı́blia
diz: ‘O homem tem de viver, não só de pão, mas de todas as pala-
vras que saem da boca de Jeová.’ — Mateus 4:4.

Precisamos também obter conhecimento sobre Jesus Cristo,
porque Deus enviou seu Filho para acabar com o nosso pecado. A
Bı́blia diz: “Não há salvação em nenhum outro.” E também diz:
“Quem exerce fé no Filho tem vida eterna.” (Atos 4:12; João 3:36)
Mas o que significa ‘exercer fé’ em Jesus? — Significa que real-
mente acreditamos nele e sabemos que não podemos viver para
sempre sem ele. Acredita nisso? — Se acredita, continue apren-
dendo do Grande Instrutor todos os dias e faça o que ele diz.

Um excelente modo de aprender do Grande Instrutor é ler este
livro várias vezes, prestar atenção a todos os desenhos e pensar
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neles. Veja se consegue responder às perguntas que aparecem jun-
to com os desenhos. Também, leia o livro com seu pai ou sua mãe.
Se não der para fazer isso, leia com outro adulto ou com outras
crianças. Não seria ótimo ensinar a outros o que o Grande Instru-
tor diz que eles precisam fazer se quiserem viver para sempre no
novo mundo de Deus? —

A Bı́blia nos diz: “O mundo está passando.” Mas daı́, expli-
ca como podemos viver para sempre no novo mundo. Ela diz:
“Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.”
(1 João 2:17) Então, como podemos viver para sempre no novo
mundo de Deus? — Obtendo conhecimento de Jeová e de seu Fi-
lho querido, Jesus. Mas também precisamos fazer, ou praticar, o
que aprendemos. Esperamos que o estudo deste livro ajude você a
fazer isso!

APRENDA D O GRANDE INSTRUTOR

Gostaria de obter mais informações?
Contate as Testemunhas de Jeová pelo site www.jw.org/pt.


