LIÇÕES PARA AS REUNIÕES DE CRIANÇAS

O CHAMAMENTO DE DEUS NA ERA ATUAL
8

Watchman Nee – Profeta da Revelação Divina
LEITURA BÍBLICA: Salmos 73:25; 2 Timóteo 2:15: Salmos 119:11a; Colossenses 3:16; 1
Tessalonicenses 5:17; Mateus 7:7-8; 1 Coríntios 2:9; Filipenses 1:19-21; Mateus 16:18; 18:17

OBJETIVO: Inspirar as crianças, por meio da vida de Watchman Nee, a conhecerem a palavra de Deus e
estarem dispostas a serem treinadas e serem ousadas pelo Senhor.

VERSÍCULOS PARA MEMORIZAR: Salmos 73:25 (Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem
eu me compraza na terra.); Salmos 119:11 (Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra
ti.); 1 Tessalonicenses 5:17 (Orai sem cessar.)
SUGESTÃO DE TRABALHO MANUAL: Faça um diário de oração no qual as crianças possam colocar e
acompanhar os amigos, familiares, vizinhos, etc. por quem podem orar.

CONTEXTO: Este contexto é principalmente para os que servem, mas pode ser usado para crianças
maiores. Durante o Levante dos Boxers em 1899-1901, muitos cristãos foram martirizados. O Levante
dos Boxers foi uma revolta muito violenta na China contra os estrangeiros e o colonialismo, e também
contra os cristãos. Muitos missionários americanos e europeus na China foram mortos. Mas sob a
soberania de Deus foram levantados alguns evangelistas, que eram prevalecentes em falar aos outros
sobre Deus. Por volta de 1920 as boas novas chegaram a muitas escolas, e muitos estudantes do ensino
médio e superior foram ganhos pelo Senhor, os quais se tornariam fundamentais na propagação do
evangelho. Foi entre esses alunos que Watchman Nee foi chamado.
Nota para os que servem: Orem e tenham comunhão sobre quais detalhes abordar com as crianças. Para
as crianças menores pode ser apropriado encurtar ou pular certos detalhes, ou usar um vocabulário mais
simples.

CONTEÚDO: Nee Shu Tsu (Henry Nee, mais tarde conhecido como Watchman Nee) nasceu em Foochow,
China, em 1903, dois anos antes da morte de Hudson Taylor. O avô de Watchman Nee foi a primeira
pessoa a ser salva em sua família. Ele criou seus filhos, incluindo o pai de Watchman Nee, como cristãos.
Mas a mãe de Watchman Nee, Peace Lin, não havia entregado seu coração completamente para Cristo,
apesar de ter tido uma educação cristã. Depois de dar à luz duas meninas, ficou desesperada para ter um
menino. Assim como Ana, ela orou a Deus por um filho e Lhe disse: “Se eu tiver um filho, eu o darei a Ti.”
Deus ouviu sua oração e abençoou a família com seu primeiro filho, Henry, mais conhecido como
Watchman.

Watchman Nee era muito inteligente e tinha uma memória excepcional. Ele estava sempre entre os
melhores da classe. Também era orgulhoso e ambicioso, e zombava dos cristãos. Quando ele tinha 17
anos de idade, sua mãe entregou o coração ao Senhor. Watchman Nee foi tão afetado pela mudança em
sua mãe que foi ouvir Dora Yu, a mulher cujas palavras convenceram sua mãe a se arrepender de seus
pecados. Quando ouviu o evangelho, viu que era um pecador e se entregou ao Senhor. Também
abandonou seus velhos costumes, como colar nas provas, querer ficar rico e zombar dos cristãos. Sua
mãe foi uma influência valiosa em sua vida após sua conversão. Depois de estudarem o relato das
Escrituras, Watchman e sua mãe foram batizados por imersão em um rio.
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Como cristão recém-salvo ele mudou seu nome inglês para Watchman Nee, e seu nome em chinês para
Nee To-sheng, que significa o som do chocalho de um vigia. Ele se considerava um vigia, levantado para
emitir um aviso na noite escura.

Watchman Nee amava uma bela jovem chamada Charity Chang, que era incrédula. Na verdade, ele a
amava mais do que qualquer outra coisa ou alguém. Charity tinha o primeiro lugar em seu coração. Ele
pregou o evangelho a ela e orou muito para que fosse salva, pois sabia em seu coração que, como cristão,
não poderia se casar com uma incrédula. Mas Charity não creu. Ele logo percebeu que Deus queria ser
seu primeiro amor e seu melhor amor. O amor de Deus acabou conquistando o coração de Watchman e
ele, de bom grado, deixou de lado seu amor por Charity. Agora Deus poderia usá-lo para levar muitas
pessoas à salvação. Mais de dez anos depois que ele a deixou, Deus deu-lhe Charity de volta - agora
cristã por meio da pregação de outra pessoa - para ser sua esposa, assim como Abraão recebeu de volta
Isaque, a quem havia oferecido a Deus.

Quando começou a servir ao Senhor, Watchman Nee foi colocado sob a autoridade de outro irmão,
Leland Wang. Isso foi importante para ele, porque era muito forte em sua opinião e confiante em suas
próprias ideias. Ele e o irmão Wang, que era cinco anos mais velho que ele, brigavam com frequência
para ver quem tinha a melhor maneira. Watchman Nee estava sob o treinamento da irmã Margaret
Barber, que lhe disse que ele deveria se submeter ao irmão mais velho. Ela era rigorosa, e muitas vezes
repreendia Watchman Nee e outros irmãos e irmãs mais novos que a procuravam. Alguns não
conseguiam suportar sua rigorosa repreensão e paravam de procurá-la, mas Watchman Nee continuou
indo e estava disposto a estar sob seu treinamento. Ele aprendeu a depender do Senhor e a estar sob a
autoridade e o arranjo do Senhor em vez de sempre procurar ganhar ou ser bem-sucedido. Ele aprendeu
a amar e obedecer a Cristo acima de qualquer coisa e de qualquer pessoa.

Watchman Nee amava a Palavra de Deus e lia a Bíblia constantemente, buscando a verdade. Seu quarto
era cheio de livros espirituais sobre Deus e sobre a Bíblia, cerca de 3.000. Com o tempo ele viu que Deus
havia usado diferentes cristãos para recuperar partes da verdade. Por estar repleto da Palavra de Deus,
quando ele falava suas palavras eram as verdades mais bíblicas e puras. Ele aprendeu a orar com muita
fé. Orou para que seus amigos fossem salvos e manteve um diário de oração para registrar cada vez que
suas orações eram atendidas. Por fim todos os seus amigos foram salvos e creram no Senhor Jesus.
Através da oração ele aprendeu a depender do Senhor para suprir todas as suas necessidades.

Por meio de seu estudo da Bíblia, Watchman Nee viu claramente o propósito eterno de Deus para o
homem, por que Deus criou o homem, e que era errado ter tantas divisões na igreja, com tantos grupos
diferentes de cristãos. Watchman Nee publicou panfletos, folhetos, livros e revistas para compartilhar as
verdades que Deus estava recuperando. Deu conferências e treinamentos a seus cooperadores e deu
mensagens para incentivar os que tinham um coração de busca a estudar a Palavra de Deus. Watchman
Nee deu sua vida para servir ao Senhor e falar as verdades da Bíblia que Deus lhe havia revelado,
incluindo assuntos práticos relacionados à igreja. Ele viajou por toda a China, frequentemente sem
dinheiro, para propagar o evangelho e levantar igrejas locais. Com frequência ficava longe de sua amada
Charity quando viajava para lugares distantes.

Por meio do ministério de Watchman Nee milhares de pessoas foram salvas e centenas de igrejas locais
foram levantadas na China. Na época da Segunda Guerra Mundial Watchman Nee e seu principal
cooperador, Witness Lee, estavam trabalhando lado a lado para pastorear as igrejas que haviam sido
levantadas. Esses dois irmãos trabalharam para edificar a prática adequada da vida da igreja na China.

A vida de Watchman Nee de servir ao Senhor não era livre de perseguições. Outros obreiros e grupos
cristãos ficaram com ciúmes e se opuseram à sua obra. Ele enfrentou críticas e rejeição de seus próprios
cooperadores. Uma vez a igreja em Xangai pediu que ele não pregasse entre eles, porque ele decidiu se
juntar a seu irmão em uma empresa farmacêutica, apesar de ter feito isso para angariar fundos para a
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obra. Em todas essas coisas, ele nunca se defendeu. Desde seus primeiros dias de treinamento ele havia
aprendido a se render à vontade de Deus em vez de se defender.

No início dos anos 50 os comunistas começaram a dominar a China. Eles eram contra Deus e perseguiam
os cristãos. Watchman Nee sabia que as igrejas estavam em perigo, por isso enviou Witness Lee para
continuar a obra de restauração em Taiwan. Apesar do perigo, ele permaneceu na China para poder
cuidar dos irmãos e irmãs nas igrejas locais. Em 1952, quando estava com 50 anos, o governo comunista
prendeu Watchman Nee, acusando-o falsamente de vários crimes graves, e o colocou na prisão. Eles
também tentaram quebrar sua fé no Senhor Jesus, mas Watchman Nee se recusou a negar o Senhor.
Aquele governo injusto o condenou a quinze anos de prisão para reforma por meio do trabalho. Os
prisioneiros tinham que trabalhar, e eram tão mal alimentados que suas costelas apareciam debaixo da
pele. Ele tinha permissão para enviar apenas uma carta por mês, que era fortemente censurada. Os
prisioneiros libertados relataram que Watchman Nee se recusou a ceder aos comunistas, e cantava
hinos em sua cela.

Embora tivesse sido condenado a quinze longos anos, o governo o manteve na prisão por ainda mais
tempo – um total de vinte anos. Durante seu tempo na prisão, Watchman Nee ficou muito doente com
um problema cardíaco. Embora não tivesse permissão para ter uma Bíblia ou livros espirituais, pelo fato
de conhecer a Palavra de Deus tão profundamente, foi capaz de compartilhar o evangelho com outros
prisioneiros e até com seus carcereiros, como fez o apóstolo Paulo. Mesmo atrás das grades, Deus foi
capaz de usá-lo para salvar outros. Watchman Nee morreu na prisão em 1 de junho de 1972.
A seguinte nota foi encontrada debaixo do seu travesseiro após sua morte: “Cristo é o Filho de Deus que
morreu pela redenção dos pecadores e ressuscitou depois de três dias. Esta é a maior verdade do universo.
Eu morro por causa da minha fé em Cristo.”

Hoje cristãos de todo o mundo leem os escritos de Watchman Nee. Ele também escreveu vários hinos
que refletem sua profunda experiência do Senhor, mesmo através de intenso sofrimento. Em vários
desses hinos podemos sentir que Watchman Nee voltava os olhos para Jesus, independentemente da
situação externa, e ansiava pela segunda vinda do Senhor. Muitos cristãos se beneficiam desses ricos
hinos hoje. Alguns deles incluem:
279
578
626
767
958
960
965
1003
1020

Antes da unção, o sangue
Frágil e falho é meu querer
Sem premir-se a azeitona
Oh! Nos ensina a orar, Senhor
Desde Betânia, ao nos separarmos
Mui breve voltará meu Rei
Ao retornar o meu Senhor
Por que temer ou duvidar?
Quem nos pode libertar? Só Jesus!

A vida de Watchman Nee era para o Senhor. Há igrejas locais em todo o mundo que se beneficiaram do
que Deus revelou a Watchman Nee sobre a igreja, incluindo a igreja na cidade onde nos reunimos.

APLICAÇÕES SUGERIDAS: Ore e tenha comunhão para decidir quais aplicações deve usar. Não tente usar
todas elas. É suficiente usar apenas uma ou duas aplicações apropriadas para a idade das crianças que
você está servindo.
•

Devemos orar para que o Senhor tenha o primeiro lugar em nosso coração. Depois que decidiu
seguir o Senhor, Watchman Nee tentou colocar o Senhor em primeiro lugar no seu coração. Por
exemplo, mesmo amando uma mulher chamada Charity, ele se dispôs a esperar muitos anos porque
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•

•

•

•

ela ainda não era cristã. Finalmente, no tempo do Senhor, Charity se tornou a esposa de Watchman
Nee. Devemos ser cuidadosos para não amar nada mais do que o Senhor. Talvez amemos muito os
esportes, vídeo games, livros ou filmes. O Senhor nos ama ao máximo e deu Sua vida por nós. Ele
deve ter o primeiro lugar em nosso coração e em todas as coisas.

Devemos valorizar a Palavra de Deus. Devemos ler a palavra de Deus, memorizar nossos
versículos e guardá-los em nosso coração. Watchman Nee não tinha permissão para ter uma Bíblia
durante os 20 anos em que esteve na prisão; contudo, porque tinha guardado a palavra de Deus em
seu coração, ainda pôde falar do Senhor aos outros. Um dia, talvez num momento inesperado, Deus
pode nos pedir para compartilhar algo com outra pessoa. Sempre devemos estar prontos, e ter a
Palavra de Deus armazenada em nosso coração de modo preciso nos proporcionará um rico
depósito de versículos para usar quando compartilharmos do Senhor com outros.
Devemos estar dispostos a ser treinados A irmã Margaret Barber, que era mais velha, era
rigorosa com Watchman Nee, mas ele ainda estava disposto a se submeter ao treinamento dela,
mesmo que fosse severo. Pode não ser fácil aceitar a correção que recebemos de nossos pais ou
professores, mas devemos estar dispostos a ser treinados, para que um dia possamos ser úteis ao
Senhor. Se formos negligentes e descuidados, e não nos dispormos a sermos treinados, isso trará
dificuldades para nós no futuro, tanto no aspecto humano como no espiritual.

Devemos orar para que nossos parentes e amigos conheçam o Senhor. Devemos orar por
nossos amigos e parentes incessantemente, especialmente por aqueles que ainda não creram no
Senhor Jesus.

Devemos ser ousados para falar pelo Senhor. Devemos nos preocupar mais com a vontade de
Deus do que com nossos desejos. Watchman Nee disse: “Não quero nada para mim. Quero tudo para
o Senhor.” Devemos falar por Deus, mesmo que os outros zombem de nós. Devemos confiar que
Deus honrará nosso coração. Ele se recusou a negar o Senhor ou a parar de falar a verdade da Bíblia,
mesmo colocando sua liberdade e sua vida em risco. Manteve sua alegria, até mesmo cantando hinos
na prisão.
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an Open Vessel. (pp. 14-17).
Lee, W. (1991). Watchman Nee—A Seer of the Divine Revelation in the Present Age. Anaheim: Living Stream Ministry
Watchman Nee’s Testimony, A Unique Public Testimony, (1st ed.) compiled by K.H. Weigh (1974): Kowloon, Hong Kong:
Hong Kong Church Bookroom LTD.
Hymns by Witness Lee and Watchman Nee (http://www.witness-lee-hymns.org/hymns/categories.html)
Material adaptado das Lições para Reuniões de Crianças da Igreja em Nova Iorque. Uso permitido.
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ANEXO – HINÁRIO – HINO 626
1 Sem premir-se a azeitona,
Óleo não dará;
Não se espremendo as uvas,
Vinho nunca fluirá.
Nardos, só quando esmagados,
A fragrância têm;
Fugirei dos sofrimentos
Que do Teu amor provêm?
Os sofrimentos
Ganho são pra mim.
Em lugar do que me tomas,
Tu, Senhor, Te dás a mim.

2 Tu precisas compungir-me
Para obter louvor?
Para tal será preciso
O tratar do Teu amor?
Privação, Senhor, não temo,
Se a Ti me levar.
Plenamente eu me rendo
Para Teu amor provar.

3 Envergonho-me do esforço
De me resguardar;
Teu amor tem-me despido,
Mas resisto ao Teu tratar.
Como queres, ó Senhor, vem
Trabalhar em mim;
Não segundo meus desejos,
Faz o que Te agrada enfim.

4 Apesar do que eu penso,
Cumpre Teu querer;
Se Teu gozo traz-me dores,
Inda vou “amém” dizer.
Mesmo ao sofrer, almejo
Sempre Te agradar;
Mesmo que Teu gozo e glória
Façam-me a cruz tomar.

5 Mesmo em lágrimas, Te louvo,
Tenho em Ti prazer;
Cada dia és mais doce,
Graças, pois, vou Te render.
És a mim o mais precioso,
Que mais tem valor?
Que Tu cresças e eu decresça,
Rogo hoje a Ti, Senhor.
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