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ESDRAS 1-5 | TESOUROS DA PALAVRA DE DEUS: SEMANA DE 18-24 DE 
JANEIRO 

 
NOSSA VIDA E MINISTÉRIO CRISTÃO — TEXTOS BÍBLICOS E REFERÊNCIAS  

 
TESOUROS DA PALAVRA DE DEUS 

 
―JEOVÁ CUMPRE SUAS PROMESSAS‖: (10 MIN) [APRESENTE O VÍDEO 
INTRODUÇÃO A ESDRAS.] 
 
Jeová cumpre suas promessas  
TESOUROS DA PALAVRA DE DEUS | ESDRAS 1-5 

Jeová cumpre suas promessas 
Jeová prometeu que a adoração verdadeira no templo em Jerusalém seria 
restabelecida. Mas, depois que voltaram de Babilônia, os exilados 
enfrentaram muitos obstáculos, incluindo uma ordem do rei proibindo a 
construção. Muitos achavam que o trabalho nunca seria terminado. 

Por volta de 537 AEC 
Ciro ordena que o templo seja reconstruído 

Esd 3:3 
Sétimo mês 
Altar é construído; sacrifícios são oferecidos 

Esd 3:10, 11 
536 AEC 
Alicerce é lançado 

Esd 4:23, 24 
522 AEC 
Rei Artaxerxes proíbe a construção 

Esd 5:1, 2 
520 AEC 
Zacarias e Ageu incentivam o povo a retomar a construção 

Esd 6:15 
515 AEC 
Construção do templo termina 

 
Esd 3:1-6 — As profecias de Jeová nunca falham (w06 15/1 19 § 2) 
 

Esdras 3:1-6 Tradução do Novo Mundo 
3 Quando chegou o sétimo mês e os israelitas já estavam nas suas cidades, 
eles se reuniram de comum acordo em Jerusalém. 2 Jesua, filho de 
Jeozadaque, e seus companheiros de sacerdócio, bem como Zorobabel, filho 
de Sealtiel, e seus irmãos, começaram a construir o altar do Deus de Israel, 
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para que pudessem oferecer nele sacrifícios queimados, conforme está escrito 
na Lei de Moisés, o homem do verdadeiro Deus. 
3 Embora estivessem com medo dos povos das terras ao redor, eles 
construíram o altar no seu lugar original e começaram a oferecer nele 
sacrifícios queimados a Jeová, os sacrifícios queimados da manhã e do 
anoitecer. 4 Celebraram então a Festividade das Barracas conforme o que está 
escrito, e ofereceram todos os dias o número determinado de sacrifícios 
queimados que era exigido para cada dia. 5 Depois ofereceram as ofertas 
queimadas regulares e as ofertas das luas novas e de todas as festividades 
sagradas de Jeová, bem como as trazidas por todos os que espontaneamente 
faziam ofertas voluntárias a Jeová. 6 A partir do primeiro dia do sétimo mês 
começaram a oferecer sacrifícios queimados a Jeová, embora o alicerce do 
templo de Jeová ainda não tivesse sido lançado. 

 Destaques do livro de Esdras  
3:1-6. No sétimo mês de 537 AEC (tisri, que corresponde a 
setembro/outubro), os fiéis que voltaram ofereceram seu primeiro sacrifício. O 
Rei Nabucodonosor havia entrado em Jerusalém no quinto mês (ab, que 
corresponde a julho/agosto) de 607 AEC e dois meses depois a cidade 
estava completamente destruída. (2 Reis 25:8-17, 22-26) Conforme predito, a 
desolação de Jerusalém, de 70 anos, terminou no tempo certo. (Jeremias 
25:11; 29:10) Tudo o que a Palavra de Jeová prediz sempre se cumpre. 

 
Esd 5:1-7 — Jeová pode manobrar as coisas para o bem de seu povo (w06 15/1 
19 § 4; w86 15/1 9 § 2; w87 1/8 29 quadro) 
 

Esdras 5:1-7 Tradução do Novo Mundo 
5 Depois o profeta Ageu e o profeta Zacarias, neto de Ido, profetizaram aos 
judeus que estavam em Judá e em Jerusalém em nome do Deus de Israel, que 
estava sobre eles. 2 Foi então que Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de 
Jeozadaque, retomaram a reconstrução da casa de Deus em Jerusalém; e os 
profetas de Deus estavam com eles e os apoiavam. 3 Naquele tempo Tatenai, 
governador da região ao oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai e os colegas 
deles foram lhes perguntar: “Quem lhes deu ordem para construir essa casa e 
terminar essa estrutura?” 4 Também perguntaram: “Quais são os nomes dos 
homens que estão trabalhando nessa construção?” 5 Mas Deus estava 
vigiando sobre os anciãos dos judeus, e ninguém os fez parar enquanto Dario 
não recebesse o relatório, e se enviasse de volta um documento oficial a 
respeito desse assunto. 
6 Esta é uma cópia da carta que Tatenai, governador da região ao oeste do rio 
Eufrates, e Setar-Bozenai e os colegas dele, os subgovernadores da região ao 
oeste do rio Eufrates, enviaram ao rei Dario. 7 Enviaram-lhe um relatório nos 
seguintes termos: 
“Ao rei Dario: 
“Que toda a paz esteja com o senhor.  
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Destaques do livro de Esdras  
5:1-7; 6:1-12. Jeová pode manobrar as coisas para o êxito de seu povo. 

 
ENCONTRE JOIAS ESPIRITUAIS: (8 MIN) 
 
Esd 1:3-6 — Será que os israelitas que não retornaram a Jerusalém tinham falta 
de fé? Explique. (w06 15/1 17 § 5; 19 § 1) 
 

Esdras 1:3-6 Tradução do Novo Mundo 
3 Quem entre vocês pertence ao povo dele? Que o seu Deus esteja com ele. 
Portanto, que ele suba a Jerusalém, em Judá, e reconstrua a casa que ficava 
em Jerusalém, a casa de Jeová, o Deus de Israel, o verdadeiro Deus. 4 Que 
todo aquele que reside como estrangeiro, seja qual for o lugar em que esteja 
morando, receba dos seus vizinhos prata, ouro, bens e rebanhos, junto com a 
oferta voluntária para a casa do verdadeiro Deus, que ficava em Jerusalém.’” 
5 Então os cabeças das casas paternas de Judá e de Benjamim, bem como os 
sacerdotes e os levitas — todos aqueles cujo espírito tinha sido despertado 
pelo verdadeiro Deus —, se prepararam para ir e reconstruir a casa de Jeová, 
que ficava em Jerusalém. 6 Todos os seus vizinhos os ajudaram, fornecendo-
lhes utensílios de prata, de ouro, bens, rebanhos e coisas valiosas, além de 
todas as ofertas voluntárias. 

Destaques do livro de Esdras  
1:3-6 — Será que os israelitas que não se ofereceram para retornar à 
sua terra tinham fé fraca? Alguns talvez não tenham voltado a Jerusalém 
porque eram materialistas ou não tinham apreço pela adoração verdadeira, 
mas isso não era verdade em todos os casos. Para começar, a viagem de 
cerca de 1.600 quilômetros até Jerusalém demorava quatro ou cinco meses. 
Além disso, estabelecer-se num país que havia ficado desolado por 70 anos 
e fazer o trabalho de reconstrução exigia muita resistência física. Portanto, 
circunstâncias desfavoráveis, como doenças, idade avançada e obrigações 
familiares sem dúvida impediram alguns de voltar. 

Destaques do livro de Esdras  
1:3-6. Assim como alguns dos israelitas que ficaram em Babilônia, muitas 
Testemunhas de Jeová hoje não podem ingressar no serviço de tempo 
integral ou servir onde a necessidade é maior. No entanto, elas apóiam e 
incentivam as que podem, e fazem donativos para promover a obra de 
pregação do Reino e de fazer discípulos. 

 
Esd 4:1-3 — Por que os que voltaram não aceitaram uma oferta de ajuda? (w06 
15/1 19 § 3) 
 

Esdras 4:1-3 Tradução do Novo Mundo 
4 Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os que tinham 
voltado do exílio estavam construindo um templo para Jeová, o Deus de Israel, 
2 dirigiram-se imediatamente a Zorobabel e aos cabeças das casas paternas, e 
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lhes disseram: “Deixem-nos construir com vocês; pois, assim como vocês, 
adoramos o seu Deus e a ele temos oferecido sacrifícios desde os dias de 
Esar-Hadom, rei da Assíria, que nos trouxe para cá.” 3 No entanto, Zorobabel e 
Jesua, e os outros cabeças das casas paternas de Israel, lhes disseram: 
“Vocês não participarão conosco em construir uma casa para o nosso Deus, 
pois nós construiremos sozinhos uma casa para Jeová, o Deus de Israel, assim 
como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia.” 

 Destaques do livro de Esdras  
4:1-3. O fiel restante rejeitou uma oferta que significaria formar aliança 
religiosa com falsos adoradores. (Êxodo 20:5; 34:12) Da mesma forma, as 
Testemunhas de Jeová hoje não participam de nenhum movimento 
ecumênico. 

 
O que a leitura da semana me ensinou sobre Jeová? 
 
 
Que pontos da leitura posso usar no ministério? 
 
 
LEITURA DA BÍBLIA: ESD 3:10–4:7 (4 MIN OU MENOS) 
 

Esdras 3:10-4:7 Tradução do Novo Mundo 
10 Quando os construtores lançaram o alicerce do templo de Jeová, os 
sacerdotes, com as vestes oficiais e as trombetas, e os levitas, filhos de Asafe, 
com os címbalos, puseram-se de pé para louvar a Jeová segundo as 
orientações de Davi, rei de Israel. 11 E começaram a louvar e a agradecer a 
Jeová, cantando alternadamente o refrão: “Pois ele é bom; o seu amor leal por 
Israel dura para sempre.” Então todo o povo gritou bem alto em louvor a Jeová 
porque o alicerce da casa de Jeová havia sido lançado. 12 Muitos dos 
sacerdotes, dos levitas e dos cabeças das casas paternas, os idosos que 
tinham visto a casa anterior, choraram alto quando viram o alicerce desta casa 
ser lançado, ao passo que muitos outros gritavam de alegria ao máximo de sua 
voz. 13 Assim, ninguém conseguia distinguir o som dos gritos de alegria do 
som do choro, e o povo gritava tão alto que o som deles era ouvido a grande 
distância. 
4 Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os que tinham 
voltado do exílio estavam construindo um templo para Jeová, o Deus de Israel, 
2 dirigiram-se imediatamente a Zorobabel e aos cabeças das casas paternas, e 
lhes disseram: “Deixem-nos construir com vocês; pois, assim como vocês, 
adoramos o seu Deus e a ele temos oferecido sacrifícios desde os dias de 
Esar-Hadom, rei da Assíria, que nos trouxe para cá.” 3 No entanto, Zorobabel e 
Jesua, e os outros cabeças das casas paternas de Israel, lhes disseram: 
“Vocês não participarão conosco em construir uma casa para o nosso Deus, 
pois nós construiremos sozinhos uma casa para Jeová, o Deus de Israel, assim 
como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia.” 



6 

4 Em vista disso, os povos das terras ao redor desanimavam constantemente o 
povo de Judá e tentavam fazê-los desistir da construção. 5 Eles contratavam 
conselheiros para frustrar seus planos durante todos os dias de Ciro, rei da 
Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. 6 No início do reinado de Assuero, 
escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. 7 E, 
nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, foi escrita uma carta por Bislão, 
Mitredate, Tabeel e o restante dos seus colegas, dirigida ao rei Artaxerxes. 
Eles traduziram a carta para o aramaico, usando caracteres aramaicos. 

 
FAÇA SEU MELHOR NO MINISTÉRIO 

 
Primeira visita: (2 min ou menos) Apresente o artigo na última página da revista 
A Sentinela. Deixe um assunto para considerar na revisita. 
 
 
Revisita: (4 min ou menos) Demonstre como revisitar alguém que se interessou 
pelo artigo na última página da revista A Sentinela. Deixe um assunto para 
considerar na próxima visita. 
 
 
Estudo bíblico: (6 min ou menos) Demonstre um estudo bíblico. (bh 20 §§ 6-8) 
 

A Bíblia — um livro de Deus  
6, 7. Por que é especialmente notável a harmonia do conteúdo da Bíblia? 
6 
A Bíblia foi escrita num período de mais de 1.600 anos. Seus escritores 

viveram em épocas diferentes e procediam de muitas rodas da vida. Alguns 
eram agricultores, pescadores ou pastores. Outros eram profetas, juízes ou 
reis. O escritor do Evangelho de Lucas era médico. Apesar das diferentes 
formações de seus escritores, a Bíblia é harmoniosa do começo ao fim. 
7 
O primeiro livro da Bíblia nos diz como surgiram os problemas da 

humanidade. O último livro revela que a Terra inteira se tornará um paraíso, ou 
jardim. O conteúdo da Bíblia abrange milhares de anos de História e todas as 
partes têm algo a ver com a realização do propósito de Deus. A harmonia da 
Bíblia é impressionante, mas isso é o que se esperaria de um livro de Deus. 
8. Cite exemplos da exatidão científica da Bíblia. 
8 
A Bíblia é cientificamente exata. Ela contém até mesmo informações que 

estavam muito à frente de seu tempo. Por exemplo, o livro de Levítico contém 
leis sobre quarentena e higiene dadas ao Israel antigo numa época em que as 
nações vizinhas nada sabiam a respeito desses assuntos. Num tempo em que 
havia ideias erradas sobre o formato da Terra, a Bíblia referia-se a ela como 
círculo, ou esfera. (Isaías 40:22) A Bíblia dizia com precisão que a Terra está 
suspensa “sobre o nada”. (Jó 26:7) Evidentemente, a Bíblia não é um livro de 
ciências. Mas, quando se trata de assuntos científicos, ela é exata. Não é isso 
o que esperaríamos de um livro de Deus? 
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NOSSA VIDA CRISTÃ 
 
―Todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas‖: (5 min) Discurso 
baseado em Mateus 6:33 e Lucas 12:22-24. Pergunte aos publicadores: 
Lembram-se de uma ocasião em que Jeová cumpriu essa promessa e cuidou de 
suas necessidades materiais quando colocaram o Reino em primeiro lugar? 
 

Mateus 6:33 Tradução do Novo Mundo 
33 “Persistam, então, em buscar primeiro o Reino e a justiça de Deus, e todas 
essas outras coisas lhes serão acrescentadas.  

Lucas 12:22-24 Tradução do Novo Mundo 
22 Ele disse então aos seus discípulos: ―É por isso que eu lhes digo: Parem 
de se preocupar tanto com a sua vida, quanto ao que comer, e com o seu 
corpo, quanto ao que vestir. 23 Pois a vida vale mais do que o alimento, e o 
corpo mais do que a roupa. 24 Vejam os corvos: eles não semeiam nem 
colhem, não têm nem celeiro nem depósito; contudo, Deus os alimenta. Será 
que vocês não valem muito mais do que as aves?  

 
O seu Sim às vezes é Não?: (10 min) Consideração. (w14 15/3 30-32) 
 

O seu Sim às vezes é Não?  
O seu Sim às vezes é Não? 
Pense nesta situação: um ancião que é membro de uma Comissão de 
Ligação com Hospitais combinou de trabalhar com um jovem no serviço 
de campo no domingo de manhã. Naquela manhã, o ancião recebe uma 
ligação urgente de um irmão cuja esposa acabou de sofrer um acidente de 
carro e foi levada às pressas para o hospital. Esse irmão pede a ajuda do 
ancião para encontrar um médico que é colaborador na questão do sangue. 
Por isso, o ancião avisa o jovem que não poderá sair com ele na pregação 
porque precisará dar apoio àquela família que enfrenta uma emergência. 
Imagine outra situação: uma mãe que cria sozinha duas filhas é convidada 
para jantar na casa de um casal de sua congregação. Quando ela conta isso 
às suas filhas, os olhos delas brilham. Elas não veem a hora de ir àquele 
jantar. Mas, um dia antes, o casal avisa a irmã convidada que surgiu um 
imprevisto e precisam cancelar o jantar. Mais tarde, ela fica sabendo do 
motivo do cancelamento. Depois de convidá-la para o jantar, o casal recebeu 
um convite para ir à casa de alguns amigos na mesma noite, e eles 
aceitaram. 
Como cristãos, não há dúvida de que devemos manter nossa palavra. Nunca 
deveríamos agir de um modo como se disséssemos ‗sim, e ainda assim não‘. 
(2 Cor. 1:18) Mas, como as duas situações ilustram, nem todo caso é igual. 
Pode haver ocasiões em que parece que a única saída é cancelar um 
compromisso. Certa vez, o apóstolo Paulo se encontrou numa situação 
assim. 
PAULO É ACUSADO DE INCONSTANTE 
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Em 55 EC, enquanto Paulo estava em Éfeso durante sua terceira viagem 
missionária, ele planejou cruzar o mar Egeu para ir a Corinto e dali viajar para 
a Macedônia. Depois, no caminho de volta a Jerusalém, ele pretendia visitar 
de novo a congregação em Corinto, aparentemente para buscar as amorosas 
contribuições que eles tinham feito para os irmãos em Jerusalém. (1 Cor. 
16:3) Isso fica claro em 2 Coríntios 1:15, 16, que diz: ―Com esta confiança, 
pretendi já antes ir ter convosco, para que tivésseis uma segunda ocasião 
para alegria, e, depois de uma demora convosco, ir à Macedônia, e da 
Macedônia retornar a vós e ser acompanhado por vós parte do caminho para 
a Judeia.‖ 
Parece que Paulo, numa carta anterior, havia informado os irmãos coríntios 
de seus planos. (1 Cor. 5:9) Mas, pouco depois de escrever aquela carta, 
Paulo ficou sabendo por meio da casa de Cloe que havia graves discórdias 
na congregação. (1 Cor. 1:10, 11) Paulo decidiu mudar seus planos 
e escreveu a carta que hoje conhecemos como 1 Coríntios. Nela, deu 
conselhos e correções de forma amorosa. Ele também mencionou que havia 
mudado seu roteiro, informando aos irmãos que passaria primeiro na 
Macedônia antes de ir a Corinto. — 1 Cor. 16:5, 6. 
Quando os irmãos em Corinto receberam a carta de Paulo, parece que 
alguns dos ―superfinos apóstolos‖ naquela congregação o acusaram de ser 
inconstante, de não cumprir suas promessas. Em sua defesa, Paulo 
perguntou se havia usado de ―leviandade‖ ao fazer seus planos, e daí 
acrescentou: ―Ou, será que as coisas que eu me proponho, proponho 
segundo a carne, para que haja comigo ‗sim, sim‘ e ‗não, não‘?‖ — 2 Cor. 
1:17; 11:5. 
Podemos perguntar: nessas circunstâncias, será que o apóstolo Paulo 
realmente agiu de modo leviano, sem pensar? É evidente que não! A palavra 
traduzida ―leviandade‖ tem o sentido de inconstância, como se a pessoa não 
fosse confiável, como se não cumprisse suas promessas. Quando Paulo 
perguntou retoricamente se ele ‗propunha as coisas segundo a carne‘, isso 
deve ter deixado claro para os cristãos em Corinto que o fato de ele ter 
mudado seus planos não significava que ele não era confiável. 
Paulo refutou enfaticamente essa acusação, escrevendo: ―Mas, pode-se 
confiar em Deus, que a nossa palavra dirigida a vós não é Sim, e ainda assim 
Não.‖ (2 Cor. 1:18) Sem dúvida, Paulo tinha em mente os melhores 
interesses de seus irmãos em Corinto quando mudou seus planos. Em 
2 Coríntios 1:23, lemos que ‗foi para poupá-los‘ que ele mudou seu plano 
original de ir a Corinto. De fato, ele tinha dado a eles uma oportunidade de 
endireitar as coisas antes de estar com eles pessoalmente. Enquanto estava 
na Macedônia, Paulo ouviu de Tito o que ele esperava, ou seja, que sua carta 
tinha levado os coríntios à tristeza e ao arrependimento, o que lhe deu grande 
alegria. — 2 Cor. 6:11; 7:5-7. 
O ―AMÉM‖ DITO A DEUS 
A acusação que haviam feito de Paulo ser inconstante pode ter dado a 
entender que, se ele não era de confiança para cumprir sua palavra em 
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assuntos do dia a dia, também não era de confiança para cumprir sua obra 
de pregação. Mas Paulo lembrou aos coríntios que ele havia pregado Jesus 
Cristo a eles quando escreveu: ―O Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi 
pregado entre vós por nosso intermédio, isto é, por intermédio de mim, e de 
Silvano, e de Timóteo, não se tornou Sim, e ainda assim Não, mas o Sim 
tornou-se Sim no caso dele.‖ (2 Cor. 1:19) Será que Jesus Cristo, o exemplo 
que Paulo seguia, não era totalmente confiável? Não! Em toda a sua vida e 
ministério, Jesus sempre falou a verdade. (João 14:6; 18:37) Se o que Jesus 
pregou era completamente verdadeiro e confiável e Paulo pregava a mesma 
mensagem, então a pregação do apóstolo também era confiável. 
Não há dúvida de que Jeová é o ―Deus da verdade‖. (Sal. 31:5) Vemos isso 
no que Paulo disse a seguir: ―Não importa quantas sejam as promessas de 
Deus, elas se tornaram Sim por meio dele‖, ou seja, por meio de Cristo. A 
integridade inquebrantável de Jesus na Terra não deixou nenhuma margem 
para alguém duvidar das promessas de Jeová. Paulo continua: ―Portanto, 
também por intermédio dele [Jesus] se diz o ‗amém‘ a Deus, para glória por 
nosso intermédio.‖ (2 Cor. 1:20) Jesus é a garantia pessoal de Jeová, ou o 
―Amém‖, de que tudo que Jeová Deus promete se tornará realidade. 
Assim como Jeová e Jesus sempre falam a verdade, Paulo sempre levava a 
sério o que dizia. (2 Cor. 1:19) Ele não era uma pessoa inconstante, alguém 
que prometia coisas ―segundo a carne‖. (2 Cor. 1:17) Ao contrário, ele 
‗andava por espírito‘. (Gál. 5:16) Nos seus tratos com outros, ele sempre 
queria o que era melhor para eles. Seu Sim significava Sim. 
SEU SIM É REALMENTE SIM? 
Hoje em dia, é comum pessoas que não seguem os princípios bíblicos não 
cumprirem o que prometem quando surge um pequeno imprevisto ou algo 
mais interessante. Em assuntos comerciais, o ―sim‖ nem sempre significa 
―sim‖, mesmo quando os acordos são colocados por escrito. Muitas pessoas 
não veem mais o casamento, que é um acordo entre duas partes, como um 
compromisso para a vida toda. O número de divórcios, que aumenta 
vertiginosamente, mostra que muitos encaram o casamento como uma união 
casual que pode ser facilmente desfeita. — 2 Tim. 3:1, 2. 
Que dizer de você? Seu Sim realmente significa Sim? Conforme mencionado 
no início do artigo, é verdade que às vezes você talvez precise cancelar 
algum compromisso, não porque você seja inconstante, mas por causa de 
circunstâncias que estão fora do seu controle. Mas se você, como cristão, 
prometer algo ou marcar um compromisso, faça tudo ao seu alcance para 
cumprir sua palavra. (Sal. 15:4; Mat. 5:37) Se agir assim, ficará conhecido 
como alguém confiável, que cumpre a palavra, que sempre fala a verdade. 
(Efé. 4:15, 25; Tia. 5:12) Quando as pessoas veem que podem confiar em 
você em assuntos do dia a dia, é mais provável que o escutem quando lhes 
falar sobre a verdade do Reino de Deus. Portanto, estejamos decididos a 
deixar que o nosso Sim signifique realmente Sim! 
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Pouco depois de escrever 1 Coríntios, Paulo viajou mesmo até a Macedônia, 
onde escreveu 2 Coríntios, passando antes por Trôade. (2 Cor. 2:12; 7:5) 
Depois, ele realmente visitou Corinto. 

 
ESTUDO BÍBLICO DE CONGREGAÇÃO: IA CAP. 7 §§ 1-14 (30 MIN) 
 
CAPÍTULO SETE 
Ele ―continuava a crescer com Jeová‖ 

 parágrafo 3 1 Sam. 11:14, 15 Depois Samuel disse ao povo: “Vamos a Gilgal 
para confirmar o reinado.” 

15 
Portanto, todo o povo foi a Gilgal, e ali fizeram 

Saul rei perante Jeová. Ofereceram então sacrifícios de participação em 
comum perante Jeová, e Saul e todos os homens de Israel comemoraram com 
grande alegria. 
 parágrafo 3 1 Sam. 12:2 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. 

Ou: ―que andará diante de vocês‖. 
 parágrafo 4 Luc. 18:8 Eu lhes digo: Ele providenciará que seja feita justiça a 
eles rapidamente. Contudo, quando o Filho do Homem chegar, achará 
realmente essa fé na terra?” 

Ou: ―esse tipo de fé‖. Lit.: ―a fé‖. 
 parágrafo 6 Êxo. 38:8 Fez então a bacia de cobre com um suporte de cobre, 
usando os espelhos das mulheres que haviam sido organizadas para servir à 
entrada da tenda de reunião. 

Isto é, espelhos de metal com alto polimento. 
 parágrafo 6 Juí. 11:34-40 Finalmente, Jefté chegou à sua casa em Mispá, e lá 
vinha sua filha ao seu encontro, tocando pandeiro e dançando! Ela era sua filha 
única; além dela, ele não tinha nem filho nem filha. 

35 
Quando ele a viu, rasgou 

suas roupas e disse: “Ai, minha filha! Você partiu meu coração, pois se tornou 
aquela que eu bani. Fiz um voto a Jeová e não posso voltar atrás.” 

36 
Mas ela 

lhe disse: “Meu pai, se o senhor fez um voto a Jeová, faça comigo conforme 
prometeu, visto que Jeová executou para o senhor vingança sobre os seus 
inimigos, os amonitas.” 

37 
Ela disse então ao seu pai: “Só peço uma coisa: 

deixe-me ir aos montes por dois meses para chorar a minha virgindade, apenas 
eu e as minhas amigas.” 

38 
Então ele disse: “Vá!” Assim, deixou-a ir por dois 

meses; e ela foi para os montes junto com as suas amigas para chorar a sua 
virgindade. 

39 
Passados os dois meses, ela voltou ao seu pai, e ele cumpriu o 

voto que havia feito com respeito a ela. Ela nunca teve relações sexuais com 
nenhum homem. E surgiu o seguinte costume em Israel: 

40 
de ano em ano, 

durante quatro dias no ano, as jovens de Israel iam visitar a filha de Jefté, o 
gileadita, para elogiá-la. 

Lit.: ―Você me deixou prostrado‖. 
Lit.: ―Abri a minha boca‖. 
Ou: ―chorar com as minhas amigas porque nunca me casarei‖. 
Ou: ―regulamento‖. 
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 parágrafo 8 Pro. 22:6 Eduque a criança no caminho em que ela deve andar; 
Mesmo quando ela envelhecer, não se desviará dele. 

Ou: ―o menino; o jovem‖. 
 parágrafo 10 1 Sam. 2:18 Mas Samuel prestava serviço perante Jeová 
vestindo um éfode de linho, embora fosse apenas um menino. 

Lit.: ―cingido com‖. 
 parágrafo 11 1 Sam. 2:12 Os filhos de Eli eram maus; não respeitavam a 
Jeová. 
 parágrafo 13 1 Sam. 2:22 Eli era muito idoso e tinha ouvido falar de tudo o que 
seus filhos estavam fazendo a todo o Israel, e que eles se deitavam com as 
mulheres que prestavam serviço à entrada da tenda de reunião. 
 parágrafo 14 1 Sam. 2:23-25 Ele lhes dizia: “Por que vocês continuam a fazer 
essas coisas? As coisas que ouço o povo falar sobre vocês são más. 

24 
Não, 

meus filhos, o que ouço falar entre o povo de Jeová não é bom. 
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 Jeová tinha decidido entregá-los à morte. 

Ou, possivelmente: ―Deus arbitrará por ele‖. 
 
Recapitulação da reunião e visão geral da próxima semana (3 min) 
 
 

ESTUDO DE "A SENTINELA"  | SEMANA DEL 18-24 DE JANEIRO DE 2016 
Você ‗ama o seu próximo como a si mesmo‘? 

 
TEXTOS BÍBLICOS PARA O ESTUDO 
 
w15 15/11 pp. 1-2 - A Sentinela (2015)  
18-24 DE JANEIRO DE 2016 
PÁGINA 21 
 

(1 João 4:16)  E nós conhecemos o amor que Deus tem por nós e acreditamos nesse 
amor. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em união com Deus, e 
Deus permanece em união com ele. 
(Colossenses 1:15)  Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a 
criação; 

- 2 - 

(Mateus 22:37-39)  Ele lhe disse: ―‗Ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, 
de toda a sua alma e de toda a sua mente.‘ 

38 
 Esse é o maior e primeiro 

mandamento. 
39 

 O segundo, semelhante a esse, é: ‗Ame o seu próximo como a si 
mesmo.‘ 

- 4 - 

(Gênesis 1:27, 28)  E Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus o 
criou; homem e mulher os criou. 

28 
 Além disso, Deus os abençoou e Deus lhes disse: 
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―Tenham filhos e tornem-se muitos; encham e dominem a terra; tenham domínio 
sobre os peixes do mar, sobre as criaturas voadoras dos céus e sobre toda criatura 
vivente que se move sobre a terra.‖  
(Romanos 5:12)  É por isso que, assim como por meio de um só homem o pecado 
entrou no mundo, e a morte por meio do pecado, e desse modo a morte se espalhou 
por toda a humanidade, porque todos haviam pecado . . . 
(2 Timóteo 3:16, 17)  Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para 
ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, 

17 
 a 

fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado 
para toda boa obra. 

- 5 - 

(1 Coríntios 13:4-8)  O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento. Não se 
gaba, não é orgulhoso, 

5 
 não se comporta indecentemente, não procura os seus 

próprios interesses, não se irrita com facilidade. Não leva em conta o dano. 
6 
 Não 

se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. 
7 
 Suporta todas as coisas, 

acredita em todas as coisas, espera todas as coisas, persevera em todas as coisas. 
8 
 O amor nunca acaba. Mas, quer haja dom de profecia, será eliminado; quer haja 

dom de línguas, cessará; quer haja dom de conhecimento, será eliminado. 

- 6 - 

(1 Coríntios 11:3)  Mas quero que saibam que o cabeça de todo homem é o Cristo; o 
cabeça da mulher é o homem; e o cabeça do Cristo é Deus. 
(João 14:31)  Mas, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, faço assim como o 
Pai me ordenou. Levantem-se, vamos embora daqui. 

- 7 - 

(1 Pedro 3:7)  Da mesma maneira, você, marido, continue a morar com a sua esposa 
segundo o conhecimento. Dê-lhe honra como a um vaso mais frágil, o feminino, visto 
que ela também é herdeira com você do favor imerecido da vida, a fim de que as 
suas orações não sejam impedidas.  
(Efésios 5:25)  Marido, continue a amar a sua esposa, assim como também o Cristo 
amou a congregação e se entregou por ela 
(Tito 2:3-5)  Igualmente, as mulheres idosas devem ser reverentes no 
comportamento, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, instrutoras do que 
é bom, 

4 
 para que aconselhem as mulheres mais jovens a amar o marido, a amar os 

filhos, 
5 
 a ser sensatas, castas, diligentes nos afazeres domésticos, bondosas, 

sujeitas ao marido, a fim de que não se fale mal da palavra de Deus.  

- 8 - 

(Gálatas 6:10)  Então, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas 
especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé.  
(Romanos 12:10)  Com amor fraternal, tenham ternos sentimentos uns pelos outros. 
Tomem a iniciativa em honrar uns aos outros. 
(1 Pedro 1:22)  Agora que vocês se purificaram pela sua obediência à verdade, tendo 
como resultado o amor fraternal sem hipocrisia, amem uns aos outros intensamente, 
de coração. 



13 

(1 Pedro 4:8)  Acima de tudo, tenham intenso amor uns pelos outros, porque o amor 
cobre uma multidão de pecados. 

- 9 - 

(1 João 4:20, 21)  Se alguém diz: ―Eu amo a Deus‖, e ainda assim odeia o seu irmão, 
é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a 
quem não vê. 

21 
 E recebemos dele este mandamento: aquele que ama a Deus deve 

amar também o seu irmão. 

- 10 - 

(Colossenses 3:12-14)  Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, 
revistam-se de terna compaixão, bondade, humildade, brandura e paciência. 
13 

 Continuem a suportar uns aos outros e a perdoar uns aos outros liberalmente, 
mesmo que alguém tenha razão para queixa contra outro. Assim como Jeová os 
perdoou liberalmente, vocês devem fazer o mesmo. 

14 
 Mas, além de todas essas 

coisas, revistam-se de amor, pois é o perfeito vínculo de união.  

- 11 - 

(João 13:34, 35)  Eu lhes dou um novo mandamento: Amem uns aos outros; assim 
como eu amei vocês, amem também uns aos outros. 

35 
 Por meio disto todos saberão 

que vocês são meus discípulos: se tiverem amor entre si.‖  
(1 João 3:10, 11)  Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os 
filhos do Diabo: aquele que não pratica a justiça não se origina de Deus, nem aquele 
que não ama o seu irmão. 

11 
 Porque esta é a mensagem que vocês ouviram desde o 

princípio: devemos amar uns aos outros; 
(Mateus 24:14)  E estas boas novas do Reino serão pregadas em toda a terra 
habitada, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim.  

- 12 - 

(Apocalipse 7:9)  Depois disso eu vi uma grande multidão, que nenhum homem era 
capaz de contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e 
diante do Cordeiro, vestidos de compridas vestes brancas, e havia folhas de 
palmeiras nas suas mãos. 
(Apocalipse 7:14, 15)  Assim, eu lhe disse imediatamente: ―Meu senhor, é o senhor 
quem sabe.‖ Ele me disse: ―Esses são os que saem da grande tribulação; eles 
lavaram suas vestes compridas e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. 

15 
 É 

por isso que estão diante do trono de Deus, e lhe prestam serviço sagrado dia e noite 
no seu templo; Aquele que está sentado no trono estenderá a sua tenda sobre eles. 

- 13 - 

(Mateus 24:21)  pois então haverá grande tribulação, como nunca ocorreu desde o 
princípio do mundo até agora, não, nem ocorrerá de novo. 
(Jeremias 25:32, 33)  Assim diz Jeová dos exércitos: ‗Vejam! Uma calamidade está 
se espalhando de nação em nação, E uma grande tempestade será solta desde as 
partes mais distantes da terra. 

33 
 ―‗E naquele dia os mortos por Jeová ficarão 

espalhados de uma extremidade da terra à outra extremidade da terra. Não serão 
lamentados, nem recolhidos, nem enterrados. Eles se tornarão como estrume sobre o 
solo.‘  
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(Apocalipse 21:4)  Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais 
morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores já 
passaram.‖  

- 16 - 

(1 Tessalonicenses 2:13)  De fato, é por isso que também agradecemos a Deus 
incessantemente, porque, quando receberam a palavra de Deus, que ouviram de nós, 
vocês a aceitaram não como a palavra de homens, mas pelo que ela realmente é, a 
palavra de Deus, que também atua em vocês, crentes. 
(2 Coríntios 4:4)  entre os quais o deus deste mundo cegou a mente dos descrentes, 
para que não brilhe sobre eles a luz das gloriosas boas novas a respeito do Cristo, 
que é a imagem de Deus. 

- 17 - 

(Colossenses 4:6)  Que as suas palavras sejam sempre agradáveis, temperadas 
com sal, de modo que saibam como responder a cada pessoa.  
(1 Pedro 3:15)  Mas santifiquem o Cristo como Senhor no seu coração, sempre 
prontos para fazer uma defesa perante todo aquele que lhes exigir uma razão para a 
esperança que vocês têm, fazendo isso, porém, com brandura e profundo respeito.  

- 18 - 

(1 Pedro 2:23)  Quando estava sendo insultado, não respondia com insultos. Quando 
estava sofrendo, não ameaçava, mas confiava-se Àquele que julga com justiça. 
(1 Pedro 3:8, 9)  Por fim, sejam todos unidos na mente, tenham empatia, amor 
fraternal, terna compaixão e humildade. 

9 
 Não paguem mal com mal, nem insulto com 

insulto. Em vez disso, retribuam com uma bênção, pois vocês foram chamados para 
esse proceder, a fim de herdar uma bênção.  

- 19 - 

(Mateus 5:43-45)  ―Vocês ouviram que se disse: ‗Ame o seu próximo e odeie o seu 
inimigo.‘ 

44 
 No entanto, eu lhes digo: Continuem a amar os seus inimigos e a orar 

pelos que perseguem vocês, 
45 

 para que vocês mostrem ser filhos de seu Pai, que 
está nos céus, visto que ele faz o seu sol se levantar sobre os maus e sobre os bons, 
e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. 

- 20 - 

(Romanos 13:8-10)  Não devam nada a ninguém, a não ser amar uns aos outros, 
pois quem ama o seu próximo cumpre a Lei. 

9 
 Pois os mandamentos — ―não cometa 

adultério, não assassine, não furte, não cobice‖, e qualquer outro mandamento que 
exista — se resumem nestas palavras: ―Ame o seu próximo como a si mesmo.‖ 

10 
 O 

amor não faz o mal contra o próximo; portanto, o amor é o cumprimento da lei.  
(1 João 5:19)  Sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no 
poder do Maligno. 
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