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TESOUROS DA PALAVRA DE DEUS | NEEMIAS 5-8 
 
―NEEMIAS FOI UM SUPERINTENDENTE EXCELENTE‖: (10 MIN) 
 
Tisri 455 AEC 

Ne 8:1-18 
1. É provável que tenha sido Neemias quem incentivou o povo a se reunir para 

adorar a Jeová nessa ocasião. 
2. Essa foi uma ocasião muito feliz. 
3. Os chefes de família se reuniram para ver como poderiam cumprir melhor a 

Lei de Deus. 
4. O povo se preparou para a Festividade das Barracas, uma celebração muito 

alegre. 
 
Ne 5:1-7 — Neemias ouviu o povo e agiu (w06 1/2 9 § 2) 
 

Neemias 5:1-7 Tradução do Novo Mundo 
5 Entretanto, os homens e as suas esposas levantaram um grande clamor 
contra os seus irmãos judeus. 2 Alguns diziam: ―Nós, nossos filhos e nossas 
filhas somos muitos. Precisamos conseguir cereais para comer e continuar 
vivos.‖ 3 Outros diziam: ―Estamos dando nossos campos, nossos vinhedos e 
nossas casas como garantia para conseguir cereais por causa da falta de 
alimentos.‖ 4 Ainda outros diziam: ―Pegamos dinheiro emprestado para pagar 
o tributo do rei, dando nossos campos e nossos vinhedos como garantia. 
5 Ora, nós e nossos irmãos somos da mesma carne e do mesmo sangue, e 
nossos filhos são como os filhos deles, mas ainda assim temos de sujeitar 
nossos filhos e nossas filhas à escravidão, e algumas de nossas filhas já são 
escravas. E não podemos fazer nada para impedir isso, porque nossos 
campos e nossos vinhedos já pertencem a outros.‖ 
6 Ao ouvir seu clamor e essas palavras, fiquei muito irado. 7 Então refleti com 
cuidado sobre esse assunto e comecei a discutir com os nobres e os 
subgovernadores, dizendo: ―Todos vocês estão exigindo juros do seu próprio 
irmão.‖ 
Além disso, convoquei uma grande assembleia por causa deles.  

Destaques do livro de Neemias  
5:7 — Em que sentido Neemias começou a ―ralhar com os nobres e com 
os delegados governantes‖? Esses homens cobravam juros do dinheiro 
que emprestavam a seus companheiros judeus — uma clara violação da Lei 
mosaica. (Levítico 25:36; Deuteronômio 23:19) Além disso, os juros cobrados 
eram altos. Se fosse cobrado em base mensal, ―o centésimo‖ equivaleria a 
12% ao ano. (Neemias 5:11) Era maldade dos ricos fazer isso com um povo 
que já sofria com impostos e falta de alimentos. Neemias ralhou com eles no 
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sentido de que, usando a lei de Deus, ele os reprovou e os censurou, 
revelando assim o erro deles. 

 
Ne 5:14-19 — Neemias era humilde, sensato e se preocupava com os outros 
(w06 1/2 10 § 4) 
 

Neemias 5:14-19 Tradução do Novo Mundo 
14 Além disso, desde o dia em que ele me nomeou governador na terra de 
Judá, do vigésimo ano ao trigésimo segundo ano do rei Artaxerxes, isto é, por 
12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão a que o governador tem 
direito. 15 Mas os governadores antes de mim tinham sobrecarregado o 
povo, e todo dia exigiam deles 40 siclos de prata para comprar pão e vinho. 
Até seus ajudantes oprimiam o povo. Mas eu não agi assim por temor de 
Deus. 
16 Além do mais, participei na obra desta muralha, e nós não adquirimos 
nenhum campo; todos os meus ajudantes estavam reunidos ali para a obra. 
17 Havia 150 judeus e subgovernadores que comiam à minha mesa, além 
dos que vinham das nações vizinhas. 18 Todos os dias eram preparados 
para mim um touro, seis das melhores ovelhas, e aves; e a cada dez dias 
tínhamos todo tipo de vinho em abundância. Apesar de tudo isso, não exigi o 
pão a que o governador tem direito, porque o povo já estava sobrecarregado 
com o trabalho. 19 Lembra-te de mim com favor, ó meu Deus, por tudo o que 
fiz em favor deste povo. 

Destaques do livro de Neemias  
5:14-19. Para os superintendentes cristãos, o governador Neemias é um 
excelente exemplo de humildade, altruísmo e bom senso. Embora zeloso em 
fazer com que a lei de Deus fosse cumprida, ele não dominava outros por 
motivos egoístas. Antes, demonstrou preocupação com os pobres e 
oprimidos. Neemias foi um exemplo notável para todos os servos de Deus em 
demonstrar generosidade. 

 
Ne 8:8-12 — Neemias ajudou a ensinar a Palavra de Deus ao povo (w06 1/2 11 § 
4) 
 

Neemias 8:8-12 Tradução do Novo Mundo 
8 E liam em voz alta o livro, a Lei do verdadeiro Deus, explicando-a 
claramente e dando o sentido dela; assim ajudavam o povo a entender o que 
estava sendo lido. 
9 Neemias, que era então o governador, Esdras, o sacerdote e copista, e os 
levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos eles: ―O dia de hoje 
é santo para Jeová, seu Deus. Não lamentem nem chorem.‖ Pois todo o povo 
estava chorando ao ouvir as palavras da Lei. 10 Ele lhes disse: ―Vão, comam 
as melhores comidas e tomem bebidas doces, e enviem porções de alimento 
aos que não têm nada preparado; pois este dia é santo para o nosso Senhor. 
Não fiquem tristes, pois a alegria que vem de Jeová é a fortaleza de vocês.‖ 



4 

11 E os levitas acalmavam todo o povo, dizendo: ―Não chorem, pois este dia 
é santo; não fiquem tristes.‖ 12 Portanto, todo o povo foi embora para comer 
e beber; também enviaram porções de alimento a outros, e ficaram muito 
alegres, pois entenderam as palavras que lhes tinham sido declaradas. 

Destaques do livro de Neemias  
8:8. Visto que somos instrutores da Palavra de Deus, ‗damos o sentido‘ 
usando boa articulação e ênfase oral e também explicando corretamente as 
Escrituras, tornando clara sua aplicação. 

 
ENCONTRE JOIAS ESPIRITUAIS: (8 MIN) 
 
Ne 6:5 — Por que Sambalá enviou ―uma carta aberta‖ a Neemias? (w06 1/2 9 § 
3) 
 

Neemias 6:5 Tradução do Novo Mundo 
5 Então Sambalá me enviou seu ajudante com a mesma mensagem pela 
quinta vez, com uma carta aberta na mão.  

Destaques do livro de Neemias  
6:5 — Visto que cartas confidenciais eram normalmente colocadas num 
saco lacrado, por que Sambalá enviou ―uma carta aberta‖ a Neemias? 
Sambalá talvez tivesse a intenção de tornar públicas as acusações falsas 
levantadas por enviá-las numa carta aberta. Talvez tivesse esperança de que 
isso deixaria Neemias com tanta raiva que abandonaria seu trabalho de 
construção e iria se defender. Ou pode ser que Sambalá achasse que o 
conteúdo da carta causaria tanto alarme entre os judeus que eles desistiriam 
de seu trabalho como um todo. O fato é que Neemias se recusou a ser 
intimidado e continuou calmamente em sua designação dada por Deus. 

 
Ne 6:10-13 — Por que Neemias não aceitou o conselho de Semaías? (w07 1/7 30 
§ 15) 
 

Neemias 6:10-13 Tradução do Novo Mundo 
10 Então fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que 
estava confinado ali. Ele disse: ―Marquemos para nos encontrar na casa do 
verdadeiro Deus, dentro do templo, e fechemos as portas do templo, pois 
virão para matar você. Eles virão de noite para matá-lo.‖ 11 Mas eu disse: 
―Será que um homem como eu deve fugir? Pode um homem como eu entrar 
no templo e continuar vivo? Não entrarei!‖ 12 Então percebi que Deus não o 
tinha enviado, mas que Tobias e Sambalá o tinham contratado para falar 
essa profecia contra mim. 13 Ele tinha sido contratado para me amedrontar e 
me fazer pecar. Assim, eles teriam base para manchar a minha reputação e 
me humilhar. 

 ‗Persista em vencer o mal com o bem‘  
15. Que conselho um falso profeta deu a Neemias, e por que ele não o 
aceitou? 
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15 
Terceiro, os inimigos usaram um traidor, o israelita Semaías, para tentar 

fazer Neemias violar a Lei de Deus. Semaías disse a Neemias: ―Encontremo-
nos por combinação na casa do verdadeiro Deus, dentro do templo, e 
fechemos as portas do templo; pois entrarão para matar-te.‖ Semaías disse 
que Neemias estava prestes a ser assassinado, mas que poderia se salvar 
escondendo-se no templo. Neemias, porém, não era sacerdote. Se ele se 
escondesse na casa de Deus, estaria pecando. Será que ele violaria a Lei de 
Deus para tentar salvar a vida? Neemias respondeu: ―Quem como eu poderia 
entrar no templo e viver? Não entrarei!‖ Por que Neemias não caiu nessa 
armadilha? Porque sabia que, embora Semaías também fosse israelita, ―não 
fora Deus quem o enviara‖. Afinal, um verdadeiro profeta jamais o 
aconselharia a violar a Lei de Deus. Mais uma vez, Neemias não se deixou 
vencer por opositores perversos. Pouco depois, ele pôde dizer: ―Por fim ficou 
terminada a muralha, no vigésimo quinto dia de elul, em cinqüenta e dois 
dias.‖ — Neemias 6:10-15; Números 1:51; 18:7. 

 
O que a leitura da semana me ensinou sobre Jeová? 
 
 
Que pontos da leitura posso usar no ministério? 
 
 
LEITURA DA BÍBLIA: NE 6:14–7:7A (4 MIN OU MENOS) 
 

Neemias 6:14-7:7 Tradução do Novo Mundo 
14 Ó meu Deus, lembra-te de Tobias e de Sambalá, bem como das suas 
ações, e também de Noadias, a profetisa, e dos outros profetas que vez após 
vez tentaram me amedrontar. 
15 A muralha foi concluída em 52 dias, no dia 25 de elul. 
16 Quando os nossos inimigos souberam disso, e todas as nações ao redor 
viram isso, se sentiram muito humilhados e reconheceram que foi com a 
ajuda do nosso Deus que essa obra tinha sido feita. 17 Naqueles dias os 
nobres de Judá enviavam muitas cartas a Tobias, e Tobias as respondia. 
18 Muitos em Judá lhe haviam jurado fidelidade, pois ele era genro de 
Secanias, filho de Ará, e Jeoanã, filho de Tobias, tinha se casado com a filha 
de Mesulão, filho de Berequias. 19 Além disso, sempre falavam bem dele 
para mim e lhe relatavam o que eu falava. Então Tobias enviava cartas para 
me amedrontar. 
7 Assim que terminou a reconstrução da muralha, coloquei as portas no 
lugar; depois os porteiros, os cantores e os levitas receberam designações. 
2 Então deixei Hanani, meu irmão, responsável pela administração de 
Jerusalém, junto com Hananias, comandante da Fortaleza, pois Hananias era 
um homem digno de muita confiança e temia o verdadeiro Deus mais do que 
muitos outros. 3 Portanto, eu lhes disse: ―Os portões de Jerusalém não 
devem ser abertos antes de o sol esquentar, e os porteiros devem fechá-los e 
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trancá-los enquanto ainda estiverem de guarda. E designem os habitantes de 
Jerusalém como guardas, alguns em postos de guarda e outros em frente às 
suas próprias casas.‖ 4 A cidade era espaçosa e grande; havia poucas 
pessoas morando nela, e as casas não haviam sido reconstruídas. 
5 Assim, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os 
subgovernadores e o povo para que fossem registrados por família. Achei 
então o livro do registro genealógico com os nomes dos que tinham voltado 
primeiro, e nele achei escrito o seguinte: 
6 E estes foram os homens da província que saíram do cativeiro, dentre os 
exilados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para o exílio. Eles 
voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua própria cidade. 
7 Vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, 
Mordecai, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. 
O número dos homens israelitas incluía:  

 
FAÇA SEU MELHOR NO MINISTÉRIO 

 
Primeira visita: (2 min ou menos)  
Apresente a revista Despertai! mais recente destacando a matéria de capa. 
Deixe um assunto para considerar na revisita. 
 
 
Revisita: (4 min ou menos)  
Demonstre como revisitar alguém que se interessou pelo assunto de capa da 
Despertai! mais recente. Deixe um assunto para considerar na próxima visita. 
 
 
Estudo bíblico: (6 min ou menos)  
Demonstre um estudo bíblico. (bh 28-29 §§ 4-5) 
 

Qual é o propósito de Deus para a Terra?  
4, 5. (a) Quem na realidade falou com Eva por meio duma serpente? 
(b) Como é possível que alguém decente e honesto se torne ladrão? 
4 
O primeiro livro da Bíblia nos fala a respeito de um rival de Deus que se 

manifestou no jardim do Éden. Ele é chamado de ―serpente‖, mas não era um 
simples animal. O último livro da Bíblia identifica-o como ―Diabo e Satanás, 
que está enganando toda a terra habitada‖. Ele é também chamado de 
―serpente original”. (Gênesis 3:1; Apocalipse 12:9) Esse anjo poderoso, ou 
criatura espiritual invisível, usou uma serpente para falar com Eva, assim 
como uma pessoa bem treinada pode fazer com que sua voz pareça ser a de 
um boneco ao seu lado. Essa criatura espiritual sem dúvida estava presente 
quando Deus preparou a Terra para os humanos. — Jó 38:4, 7. 
5 
Mas, visto que todas as criações de Jeová são perfeitas, quem fez esse 

―Diabo‖ ou ―Satanás‖? Dito de maneira simples, um dos poderosos filhos 
espirituais de Deus fez de si mesmo o Diabo. Como isso foi possível? Bem, 
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até mesmo alguém decente e honesto pode tornar-se ladrão. Como é que 
isso pode acontecer? Essa pessoa talvez permita que um desejo errado se 
desenvolva no coração. Se continuar pensando nisso, esse desejo pode 
tornar-se muito forte. Daí, se surgir uma oportunidade, ela talvez acabe 
agindo segundo o seu desejo. — Leia Tiago 1:13-15. 

 
NOSSA VIDA CRISTÃ 

 
Você está procurando alcançar privilégios?:  
(15 min) Discurso por um ancião com base em A Sentinela de 15 de setembro 
de 2014, páginas 3-6. Mostre o vídeo Irmãos — Trabalhem para Jeová!, 
apresentado no JW Broadcasting de dezembro de 2015. Deixe claro o que deve 
motivar um irmão a buscar mais responsabilidades na congregação e como ele 
pode fazer isso. De modo bondoso, incentive os irmãos a se qualificarem para 
servir como servos ministeriais e anciãos. 
 

Você está procurando alcançar privilégios? 
FERNANDO está ansioso. Dois anciãos pediram para falar com ele em particular. 
Após as últimas visitas do superintendente de circuito, os anciãos lhe explicaram o 
que ele precisava fazer a fim de se qualificar para mais privilégios na congregação. 
Com o passar do tempo, Fernando começou a se perguntar se algum dia ele seria 
designado ancião. Agora faz pouco tempo que a congregação recebeu a visita do 
superintendente de circuito. O que os anciãos têm a dizer dessa vez? 
Fernando ouve com atenção enquanto um dos anciãos fala. O irmão menciona 
1 Timóteo 3:1 e diz que os anciãos da congregação receberam a confirmação de sua 
designação como ancião. Fernando se ajeita na cadeira e pergunta: ―O que você 
disse?‖ O irmão repete o que disse, e Fernando abre um sorriso. Depois, quando sua 
designação é anunciada à congregação, todos na assistência também sorriem. 
Será que é errado querer alcançar privilégios na congregação? De forma alguma. De 
acordo com 1 Timóteo 3:1, ―se algum homem procura alcançar o cargo de 
superintendente, está desejoso duma obra excelente‖. Muitos homens cristãos 
aceitam esse incentivo e fazem progresso espiritual para se qualificar para privilégios 
na congregação. Em resultado, o povo de Deus é abençoado com centenas de 
milhares de homens capacitados que servem como anciãos e servos ministeriais. 
Mas, em vista do aumento observado nas congregações, é preciso que mais irmãos 
procurem alcançar esses privilégios. Qual é a maneira correta de fazer isso? Será 
que aqueles que buscam um cargo de superintendência devem ficar ansiosos, assim 
como Fernando ficou? 
O QUE SIGNIFICA ―ALCANÇAR‖ PRIVILÉGIOS? 
O termo bíblico ―alcançar‖ vem de um verbo grego que transmite a ideia de desejar 
muito alguma coisa, esticar-se. Isso talvez faça você pensar numa pessoa que está 
se esticando para alcançar uma fruta bonita que está no alto de uma árvore. No 
entanto, no que se refere ao privilégio de ser um ―superintendente‖, esse alcançar 
não envolve ambição. Por que não? Porque o objetivo dos que sinceramente querem 
servir como anciãos é fazer uma ―obra excelente‖, não ocupar um cargo. 
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Muitos dos requisitos relacionados a essa obra excelente estão alistados em 
1 Timóteo 3:2-7 e Tito 1:5-9. Sobre esses altos padrões, um ancião veterano 
chamado Raymond explica: ―Para mim, o que mais importa é quem somos no íntimo. 
A oratória e o ensino são importantes, mas essas habilidades não anulam a 
necessidade de ser irrepreensível, moderado nos hábitos, ajuizado, ordeiro, 
hospitaleiro e razoável.‖ 
Um irmão que está realmente procurando alcançar privilégios mostra que é 
irrepreensível por evitar qualquer tipo de desonestidade e impureza. Ele é moderado 
nos hábitos, ajuizado, ordeiro e razoável; por isso, os outros irmãos confiam nele para 
tomar a dianteira e para ajudá-los com seus problemas. Por ser hospitaleiro, ele é 
uma fonte de encorajamento para os jovens e os novos na verdade. Ele dá consolo e 
ajuda aos doentes e idosos, porque ama a bondade. Ele desenvolve essas 
qualidades para beneficiar outros, não para aumentar suas chances de ser 
designado. 
O corpo de anciãos tem prazer em dar conselhos e encorajamento a alguém que está 
procurando alcançar privilégios, mas a principal responsabilidade para satisfazer os 
requisitos bíblicos é da própria pessoa. Henry, um ancião experiente, diz: ―Se você 
está buscando privilégios, esforce-se bastante para provar que está qualificado.‖ Ele 
cita Eclesiastes 9:10 e faz uma observação: ―‗Tudo o que a tua mão achar para fazer, 
faze-o com o próprio poder que tens.‘ Dê o seu melhor em qualquer designação que 
receber dos anciãos. Faça com carinho toda tarefa que lhe for confiada na 
congregação, incluindo varrer o chão. Com o tempo, seus esforços serão 
reconhecidos.‖ Se quiser servir como ancião algum dia, seja trabalhador e de 
confiança em todos os aspectos de seu serviço sagrado. A humildade, não a ambição 
e o orgulho, deve caracterizar sua vida. — Mat. 23:8-12. 

REJEITE PENSAMENTOS E AÇÕES ERRADAS 
Alguns que querem alcançar privilégios na congregação se sentem tentados a dar 
indiretas ou tentam influenciar o corpo de anciãos. Outros se incomodam quando os 
anciãos lhes dão conselhos. Eles deveriam se perguntar: ‗Será que estou querendo 
me autopromover ou quero cuidar das ovelhas de Jeová sem chamar atenção para 
mim mesmo?‘ 
Os irmãos que procuram alcançar o privilégio de ancião não devem se esquecer de 
outro requisito, o de ‗se tornar exemplos para o rebanho‘. (1 Ped. 5:1-3) Quando um 
homem é exemplar na congregação, ele evita pensar e agir de modo enganoso e 
desonesto. Ele desenvolve perseverança e paciência, quer já esteja designado, quer 
não. Tornar-se ancião não elimina de modo milagroso os defeitos de alguém. (Núm. 
12:3; Sal. 106:32, 33) Além disso, um irmão talvez ‗não esteja cônscio de nada contra 
si mesmo‘, mas outros, por algum motivo, têm uma opinião não muito favorável sobre 
ele. (1 Cor. 4:4) Assim, se os anciãos lhe derem conselhos sinceros e baseados na 
Bíblia, esforce-se para escutá-los sem se irritar. Daí, tente colocar em prática esses 
conselhos. 

E SE A ESPERA FOR LONGA? 
Alguns irmãos têm a impressão de que estão esperando muito tempo para ser 
designados. Se já faz alguns anos que você está procurando ―alcançar o cargo de 
superintendente‖, fica às vezes ansioso? Se esse for o caso, pense nestas palavras 
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inspiradas: ―A expectativa adiada faz adoecer o coração, mas a coisa desejada, 
quando vem, é árvore de vida.‖ — Pro. 13:12.  
Quando um alvo muito desejado parece impossível de ser atingido, a pessoa pode 
sentir que seu coração adoeceu. Abraão se sentiu assim. Jeová lhe prometeu um 
filho, mas depois de anos ele e Sara ainda não tinham nenhum filho. (Gên. 12:1-3, 7) 
Já idoso, Abraão perguntou: ―Soberano Senhor Jeová, o que me darás, visto que me 
vou sem filhos . . . ?‖ Daí, acrescentou: ―Eis que não me tens dado descendente.‖ 
Jeová garantiu a ele que Sua promessa sobre um filho se cumpriria. No entanto, 
ainda se passariam pelo menos 14 anos até Deus cumprir essa promessa. — Gên. 
15:2-4; 16:16; 21:5. 
Enquanto esperava, será que Abraão perdeu a alegria de servir a Jeová? Não. Ele 
nunca duvidou da promessa de Deus, mas continuou aguardando um desfecho feliz. 
O apóstolo Paulo escreveu: ―Depois de Abraão ter mostrado paciência, ele obteve 
esta promessa.‖ (Heb. 6:15) No fim das contas, o Deus Todo-Poderoso abençoou 
aquele homem fiel muito além de suas expectativas. O que você pode aprender de 
Abraão? 
Se você gostaria de servir como ancião, mas depois de anos isso ainda não 
aconteceu, continue a confiar em Jeová. Não perca a alegria de servir a ele. Warren, 
que já ajudou muitos irmãos a progredir em sentido espiritual, explica: ―O processo de 
se qualificar para uma designação não ocorre da noite para o dia. Com o tempo, as 
habilidades de um irmão e sua atitude vão sendo reveladas pelo seu comportamento 
e pelo modo como ele cuida de suas designações. Alguns acham que são bem-
sucedidos apenas se conseguem algum privilégio ou designação. Pensar assim está 
errado e pode se tornar uma obsessão. Se você está servindo a Jeová fielmente não 
importa onde esteja e não importa o que faça, então é bem-sucedido.‖ 
Certo irmão esperou mais de uma década para ser designado ancião. Referindo-se a 
uma descrição bem conhecida no capítulo 1 do livro de Ezequiel, ele conta a lição 
que aprendeu: ―Jeová conduz seu carro, sua organização, na velocidade que ele 
quer. O que é importante não é o nosso tempo, mas o de Jeová. Quanto a querer 
servir como ancião, o que importa não é a minha pessoa — o que eu quero ou o que 
eu gostaria de ser. Afinal, o que eu quero pode não ser o que Jeová sabe que eu 
preciso.‖ 
Se você deseja fazer a obra excelente de um superintendente cristão algum dia, 
procure alcançar esse privilégio por contribuir para a alegria da congregação. Se 
parecer que o tempo está passando devagar, combata a ansiedade e a impaciência. 
Raymond, já mencionado, comenta: ―A ambição é inimiga do contentamento. Aqueles 
que estão sempre ansiosos deixam de ter a grande alegria que vem de servir a 
Jeová.‖ Cultive mais plenamente o fruto do espírito de Deus, principalmente a 
longanimidade, ou paciência. Esforce-se para melhorar sua espiritualidade por meio 
de seu estudo das Escrituras. Aumente sua participação na pregação das boas novas 
e em dirigir estudos bíblicos a pessoas interessadas. Tome a dianteira em ajudar sua 
família a participar de atividades espirituais e mantenha um bom programa de 
adoração em família. Aproveite cada oportunidade de estar com os irmãos. Enquanto 
procurar alcançar seu alvo, sentirá alegria em servir a Jeová. 
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Esforçar-se para se qualificar para privilégios na congregação é uma oportunidade 
maravilhosa que Jeová nos dá; nem ele nem sua organização querem que os que 
buscam alcançar privilégios fiquem tristes e frustrados em seu serviço. Todos os que 
servem a Deus com uma motivação pura recebem seu apoio e sua bênção. E assim 
como se dá com todas as suas bênçãos, ―ele não lhe acrescenta dor alguma‖. — Pro. 
10:22. 
Mesmo que esteja tentando alcançar privilégios já por um bom tempo, você ainda 
pode fazer um excelente progresso espiritual. À medida que se esforçar para 
desenvolver as qualidades necessárias e apoiar a congregação, sem negligenciar sua 
família, você criará um histórico de serviço que não será esquecido. Continue 
sentindo alegria em servir a Jeová, não importa que designações você receba. 
Os nomes neste artigo foram mudados. 
Os princípios contidos neste artigo também se aplicam àqueles que querem servir 
como servos ministeriais. Os requisitos que eles precisam satisfazer estão em 
1 Timóteo 3:8-10, 12, 13. 

O valor de acatar conselhos 
Um irmão que procura ―alcançar o cargo de superintendente‖ ou ter outros privilégios 
na organização de Jeová aprecia elogios. (1 Tim. 3:1) Quando anciãos amorosos dão 
conselhos e correção de modo claro e bondoso, suas palavras podem ‗alegrar o 
coração‘ desse irmão. Ele, por sua vez, perceberá um tom de ―doçura‖ nas palavras 
desses anciãos e estará mais propenso a reagir bem à ajuda espiritual recebida. —
 Pro. 27:9. 
Às vezes, porém, outros podem hesitar em dar um conselho bíblico por causa da 
atitude da pessoa. Philip se lembra de que, por alguns anos, seu comportamento 
passava a ideia de que ele não queria mais responsabilidades. Quando mudou seu 
modo de pensar, ele ‗procurou achar conhecimento‘ e pediu ajuda aos anciãos. Ele 
conta: ―Os irmãos me deram conselhos úteis e práticos.‖ Philip colocou em prática 
esses conselhos. Hoje, ele serve como ancião. — Pro. 18:15. 
 
ESTUDO BÍBLICO DE CONGREGAÇÃO:  
ia cap. 8 §§ 17-27, recapitulação na p. 75 (30 min) 
 

CAPÍTULO OITO 
Ele perseverou apesar de desapontamentos 

     parágrafo 17 1 Sam. 8:5, 6 Eles disseram: “Veja, o senhor já está idoso, e 
os seus filhos não andam nos seus caminhos. Agora, designe um rei para nos 
julgar, como todas as outras nações.” 

6 
Mas, quando disseram: “Dê-nos um rei 

para nos julgar”, isso desagradou a Samuel. Então ele orou a Jeová, 
Lit.: ―foi mau aos olhos de‖. 

     parágrafo 19 1 Sam. 10:1 Samuel pegou então o frasco de óleo e o 
derramou sobre a cabeça de Saul. Ele o beijou e disse: “Jeová o ungiu como 
líder sobre a herança dele. 
     parágrafo 19 1 Sam. 10:24 Samuel disse a todo o povo: “Vejam aquele que 
Jeová escolheu! Não há ninguém igual a ele entre todo o povo.” E todo o povo 
começou a gritar: “Viva o rei!” 
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     parágrafo 20 1 Sam. 12:1-4 Por fim, Samuel disse a todo o Israel: “Fiz tudo 
o que vocês me pediram, e designei um rei sobre vocês. 

2 
Agora, aqui está o rei 

que os guiará! Quanto a mim, já estou velho e de cabelos brancos, e meus 
filhos estão com vocês. Guiei vocês desde a minha juventude até hoje. 

3 
Aqui 

estou. Testemunhem contra mim diante de Jeová e do seu ungido: De quem foi 
que tomei um touro ou um jumento? A quem defraudei ou oprimi? Aceitei 
suborno de alguém para fazer vista grossa ao que ele fez? Se fiz isso, eu lhes 
farei restituição.” 

4 
Eles disseram: “O senhor não nos defraudou nem nos 

oprimiu, e não aceitou coisa alguma das mãos de ninguém.” 
Lit.: ―Escutei sua voz com respeito a‖. 
Ou: ―que andará diante de vocês‖. 

     parágrafo 20 1 Sam. 12:21-24 Não se desviem para seguir coisas vãs, que 
não são de nenhum proveito e que não podem salvar, porque são vãs. 

22 
Jeová 

não abandonará seu povo, por causa do seu grande nome, pois Jeová decidiu 
fazer de vocês o seu povo.

23 
Quanto a mim, eu jamais pecaria contra Jeová por 

deixar de orar por vocês. E eu continuarei a instruí-los no caminho bom e 
certo. 

24 
Só peço que temam a Jeová e o sirvam fielmente, de todo o coração; 

lembrem-se das coisas grandiosas que ele fez por vocês. 
Ou: ―irrealidades‖. 
Ou: ―irrealidades‖. 
Ou: ―em verdade‖. 

     parágrafo 21 Pro. 14:30 O coração calmo é vida para o corpo, Mas o ciúme 
é podridão para os ossos. 

Ou: ―saúde‖. 
     parágrafo 22 1 Sam. 10:22, 23 Por isso consultaram a Jeová: “O homem já 
está aqui?” Jeová respondeu: “Ele está ali, escondido no meio da 
bagagem.” 

23 
Assim, foram correndo e o tiraram dali. Quando ele ficou em pé 

no meio do povo, era o mais alto de todos; os outros chegavam apenas aos 
seus ombros. 
     parágrafo 22 1 Sam. 10:27 Mas alguns homens imprestáveis disseram: 
“Como é que esse homem nos salvará?” Assim, eles o desprezaram e não lhe 
deram nenhum presente. Mas ele não disse nada. 

Lit.: ―E ele era como alguém sem fala.‖ 
     parágrafo 22 Deu. 30:19 Tomo hoje os céus e a terra como testemunhas 
contra vocês de que pus diante de você a vida e a morte, a bênção e a 
maldição. Escolha a vida para continuar vivo, você e seus descendentes, 
     parágrafo 23 1 Sam. 13:8, 9 Ele ficou esperando sete dias, até terminar o 
prazo estabelecido por Samuel, mas Samuel não chegava a Gilgal, e os que 
estavam com Saul começaram a se espalhar. 

9 
Por fim, Saul disse: “Tragam-

me o sacrifício queimado e os sacrifícios de participação em comum.” E ele 
ofereceu o sacrifício queimado. 
     parágrafo 23 1 Sam. 13:13, 14 Samuel disse então a Saul: “Você agiu de 
modo insensato. Não obedeceu à ordem que Jeová, seu Deus, lhe deu. Se 
tivesse obedecido, Jeová teria estabelecido o seu reino sobre Israel para 
sempre. 

14 
Mas agora seu reino não durará. Jeová encontrará um homem que 
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agrade ao seu coração, e Jeová o designará como líder do seu povo, porque 
você não obedeceu à ordem que Jeová lhe deu.” 
     parágrafo 25 1 Sam. 15:34, 35 Depois Samuel foi para Ramá, e Saul foi 
para a sua casa em Gibeá de Saul. 

35 
Samuel não viu mais Saul até o dia da 

sua morte, pois Samuel ficou muito triste por causa de Saul. E Jeová lamentou 
ter feito Saul rei de Israel. 
     parágrafo 25 1 Sam. 16:1 Por fim, Jeová disse a Samuel: “Até quando você 
ficará triste por causa de Saul, ao passo que eu o rejeitei como rei de Israel? 
Encha um chifre com óleo e vá. Eu o enviarei a Jessé, o belemita, porque 
escolhi um dos filhos dele para ser rei.” 
     parágrafo 26 1 Sam. 16:7 Mas Jeová disse a Samuel: “Não olhe para a sua 
aparência nem para a sua altura, pois o rejeitei. Porque Deus não vê como o 
homem vê; o homem vê a aparência, mas Jeová vê o coração.” 

 
PARA VOCÊ PENSAR . . . 

 Como Samuel lidou com as tragédias que aconteceram em Silo? 

 O que ajudou Samuel a perseverar apesar da rebeldia de seus filhos? 

 Como Samuel se recuperou dos desapontamentos relacionados ao Rei Saul? 

 De que maneiras você gostaria de imitar a fé de Samuel 
 
Recapitulação da reunião e visão geral da próxima semana (3 min) 
 
 

ESTUDO DE "A SENTINELA"  | SEMANA DEL 8-14 DE FEVEREIRO DE 2016 
Uma tradução da Bíblia que toca o coração 

 
TEXTOS BÍBLICOS PARA O ESTUDO 
 
w15 15/12 pp. 1-2 - A Sentinela (2015)  
8-14 DE FEVEREIRO DE 2016 
PÁGINA 9 
 

Uma tradução da Bíblia que toca o coração 
―A palavra de Deus é viva.‖ — HEB. 4:12. 
CÂNTICOS: 37, 116 
COMO RESPONDERIA? 

 Por que uma tradução da Bíblia deve conter o nome de Deus? 

 Por que a Tradução do Novo Mundo foi revisada? 

 Como a Tradução do Novo Mundo tem ajudado o povo de Deus? 
 

     Heb. 4:12 Porque a palavra de Deus é viva e exerce poder, e é mais afiada 
do que qualquer espada de dois gumes, e penetra a ponto de fazer divisão 
entre a alma e o espírito, e entre as juntas e a medula, e é capaz de discernir 
os pensamentos e as intenções do coração. 
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     parágrafo 1 Gên. 2:19, 20 Jeová Deus tinha formado do solo todo animal 
selvagem e toda criatura voadora dos céus, e ele começou a levá-los ao 
homem para ver como este chamaria a cada um deles; e como o homem 
chamava a cada criatura vivente, esse se tornava o seu nome. 

20 
Assim o 

homem deu nome a todos os animais domésticos, às criaturas voadoras dos 
céus e a todo animal selvagem; mas, para o homem, não havia nenhuma 
ajudadora para o complementar. 
     parágrafo 2 Mat. 6:9 “Portanto, orem do seguinte modo: “„Pai nosso, que 
estás nos céus, santificado seja o teu nome. 
     parágrafo 2 Nee. 8:8 E liam em voz alta o livro, a Lei do verdadeiro Deus, 
explicando-a claramente e dando o sentido dela; assim ajudavam o povo a 
entender o que estava sendo lido. 
     parágrafo 2 Nee. 8:12 Portanto, todo o povo foi embora para comer e beber; 
também enviaram porções de alimento a outros, e ficaram muito alegres, pois 
entenderam as palavras que lhes tinham sido declaradas. 
     parágrafo 5 Êxo. 3:15 Então Deus disse mais uma vez a Moisés: “Isto é o 
que você deve dizer aos israelitas: „Jeová, o Deus dos seus antepassados, o 
Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vocês.‟ Esse 
é o meu nome para sempre, e é assim que serei lembrado de geração em 
geração. 
     parágrafo 5 Sal. 83:18 Que as pessoas saibam que tu, cujo nome é Jeová, 
Somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. 
     parágrafo 5 Sal. 148:13 Que eles louvem o nome de Jeová, Pois somente o 
seu nome é sublime. Sua majestade está acima da terra e do céu. 
     parágrafo 5 Isa. 42:8 Eu sou Jeová. Esse é o meu nome; Não dou a minha 
glória a nenhum outro, Nem o meu louvor a imagens esculpidas. 
     parágrafo 5 Isa. 43:10 “Vocês são as minhas testemunhas”, diz Jeová, “Sim, 
meu servo a quem escolhi, Para que vocês me conheçam e tenham fé em mim, 
E entendam que eu sou o mesmo. Antes de mim não foi formado nenhum Deus 
E depois de mim continuou a não haver nenhum. 
     parágrafo 5 João 17:6 “Tornei o teu nome conhecido aos homens que me 
deste do mundo. Eles eram teus, e tu os deste a mim, e eles obedeceram à tua 
palavra. 
     parágrafo 5 João 17:26 Eu tornei o teu nome conhecido a eles, e o tornarei 
conhecido, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu em união 
com eles.” 
     parágrafo 5 Atos 15:14 Simeão relatou em detalhes como Deus, pela 
primeira vez, voltou sua atenção para as nações, a fim de tirar delas um povo 
para o Seu nome. 
     parágrafo 5 Eze. 38:23 Eu certamente me magnificarei, me santificarei e me 
darei a conhecer diante dos olhos de muitas nações; e terão de saber que eu 
sou Jeová.‟ 
     parágrafo 6 1 Sam. 2:25 Se um homem pecar contra outro homem, alguém 
pode apelar a Jeová em favor dele; mas se um homem pecar contra Jeová, 
quem poderá orar por ele?” Mas eles não queriam escutar o seu pai, pois 
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Jeová tinha decidido entregá-los à morte. 
     parágrafo 6 1 Sam. 6:3 Eles responderam: “Quando enviarem a Arca do 
Pacto de Jeová, o Deus de Israel, não a mandem de volta sem uma oferta. 
Vocês devem sem falta lhe enviar uma oferta pela culpa. Só então serão 
curados e ficarão sabendo por que a mão dele não se retirava de vocês.” 
     parágrafo 6 1 Sam. 10:26 Saul também foi para a sua casa em Gibeá, 
acompanhado por guerreiros cujo coração Jeová havia tocado. 
     parágrafo 6 1 Sam. 23:14 Davi permaneceu em lugares de difícil acesso na 
região montanhosa do deserto de Zife. Saul estava sempre à procura de Davi, 
mas Jeová não o entregou nas suas mãos. 
     parágrafo 6 1 Sam. 23:16 Então Jonatã, filho de Saul, foi se encontrar com 
Davi em Horesa, e o ajudou a encontrar forças em Jeová. 
     parágrafo 6 Juí. 19:18 Ele respondeu: “Estamos viajando de Belém de Judá 
para uma parte remota da região montanhosa de Efraim; eu sou de lá. Fui a 
Belém de Judá e estou indo para a casa de Jeová, mas ninguém me acolheu 
em casa. 
     parágrafo 7 Êxo. 3:14 Deus disse então a Moisés: “Eu Me Tornarei O Que 
Eu Decidir Me Tornar.” E acrescentou: “Isto é o que você deve dizer aos 
israelitas: „“Eu Me Tornarei” me enviou a vocês.‟” 
     parágrafo 9 Mal. 3:16 Então os que temiam a Jeová falavam uns com os 
outros, cada um com o seu próximo, e Jeová prestava atenção e escutava. E 
diante dele foi escrito um livro de recordação para os que temiam a Jeová e 
para os que meditavam no seu nome. 
     parágrafo 10 Ecl. 9:10 Tudo o que a sua mão achar para fazer, faça-o com 
toda a sua força, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, 
nem sabedoria na Sepultura, o lugar para onde você vai. 
     parágrafo 12 Pro. 27:17 Assim como o ferro afia o ferro, Assim o homem 
afia o seu amigo. 
     parágrafo 16 Isa. 30:21 E, caso vocês se desviem para a direita ou para a 
esquerda, seus ouvidos ouvirão atrás de vocês uma palavra, dizendo: “Este é o 
caminho. Andem nele.” 
     parágrafo 16 Isa. 11:9 Não se causará dano Nem ruína em todo o meu 
santo monte, Porque a terra certamente ficará cheia do conhecimento de 
Jeová, Assim como as águas cobrem o mar. 
     parágrafo 17 João 17:3 Isto significa vida eterna: que conheçam a ti, o 
único Deus verdadeiro, e àquele que tu enviaste, Jesus Cristo. 
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