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A Doutrina da Salvação e as Testemunhas de Jeová
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 1, Número 1, Julho‐Setembro/1996 – Páginas 25‐27

“Um errado entendimento sobre quem é Jesus e o que ele veio fazer na terra, faz com que
alguém não entenda o caminho da salvação”
Por Wagner Santos Cunha
“Senhores, o que tenho de fazer para ser Salvo?” Atos 16:30. Foi a pergunta que um carcereiro de Filipos,
na Macedônia, fez ao apóstolo Paulo e a Silas. A resposta foi: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo" (v. 31). Esta
resposta tem sido o ponto central da mensagem do evangelho e do cristianismo histórico. Mas, qual é a resposta
que uma Testemunha de Jeová dá a esta pergunta cruciante? O que significa salvação para as Testemunhas de
Jeová?
De acordo as Testemunhas de Jeová, o primeiro propósito ele Jesus vir à terra não foi o de morrer pelos
nossos pecados (1º Timóteo 1:15), mas, sim, o de “prover uma defesa ao nome de Jeová” e, em segundo lugar, o de
pregar o Reino de Deus, pois segundo o livro Poderá Viver Para Sempre no Paraíso na Terra, páginas 60‐61, diz: "é
esse reino que destruirá toda a iniqüidade e livrará o nome de Jeová de todo o vitupério lançado sobre ele". Assim
sendo, segundo as Testemunhas de Jeová, Satanás desafiou a Jeová dizendo que nenhuma criatura no universo
seria fiel a Ele se sofresse todos os tipos de provações e tentações. Nenhuma criatura seria fiel até a morte, assim
como Adão não se manteve fiel e foi desencaminhado.
Diante de tal desafio, Jeová teria de fazer alguma coisa para vindicar o Seu nome diante de todas as suas
criaturas. Então, entra em cena o Arcanjo Miguel (a primeira criação de Jeová). Ele se ofereceu voluntariamente, e
Jeová o enviou à terra para suportar todos os tipos de tentações possíveis, para provar que é possível manter‐se
fiel a Jeová até a morte, demonstrando assim que o desafio ele Satanás era infundado; de modo que, por
permanecer fiel, Miguel (que para as Testemunhas de Jeová é o ressuscitado Jesus Cristo), capacitou‐se para ser o
rei do Reino de Deus (que vindicaria a soberania Universal de Jeová). Tornou‐se assim a principal Testemunha de
Jeová.
Mas, e quanto à salvação do pecador? Bem, esta estaria em segundo plano. Veja: “Assim, um motivo
importante de Jesus vir à terra foi o de morrer por nos”. (Poderá Viver Para Sempre no Paraíso na Terra, página
61, parágrafo 12 ‐ O grifo é nosso). Noutra publicação das Testemunhas de Jeová lemos: "A nossa salvação não é a
justificativa principal para a vida e a morte de Jesus na Terra". (Nota 1: Conhecimento Que Conduz à Vida Eterna,
página 691, parágrafo 20). Segundo a doutrina do resgate (Expiação) difundida pelas Testemunhas de Jeová, Adão,
ao pecar, perdeu para si e seus filhos a vida humana perfeita na terra paradisíaca. Era necessário, então, que
outra vida humana perfeita fosse dada em troca daquela que Adão perdeu. Diz o livro supracitado na página 62,
parágrafo 16: "Nenhum outro humano, além de Jesus, poderia ter provido o resgate. Isto se dá porque Jesus é o
único homem que já viveu que era equivalente a Adão como filho humano perfeito de Deus". Assim, Adão perdeu a
vida humana, e Jesus deu a dele em troca. Quando? Quarenta dias após a sua ressurreição, quando ele retornou ao
céu. Ali, ele levou perante Deus a sua vida humana perfeita e a ofereceu como resgate, abrindo assim o caminho
paia a libertação da humanidade.
O sacrifício de Jesus no calvário (na ótica da Testemunhas de Jeová), apenas removeu os efeitos do pecado
de Adão, mas não os efeitos dos nossos pecados individuais. A completa obra de expiação ocorrerá depois que os
sobreviventes do Armagedom (Nota 2: A guerra que Deus vai travar contra a humanidade, destruindo todos sobre
a terra, exceto as Testemunhas de Jeová) retornarem a Jeová por vontade própria, procurando fazer a vontade dele
e sujeitando‐se ao Seu governo teocrático.
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O "Jesus" das Testemunhas de Jeová não consegue salvar sozinho o homem do pecado e
da morte!

Algo bastante interessante de
mencionar é que as Testemunhas de Jeová
crêem que durante o milênio os 144.000 (os
únicos que irão para o céu) terão o direito
de perdoar os pecados e elimina as
imperfeições dos seus súditos que viverem
na terra. (Nota 3: A Verdade Que Conduz à
Vida Eterna, STV, página 106, parágrafo 12).

Pergunta‐se: Será que o "Jesus" das
Testemunhas de Jeová não consegue salvar
sozinho o homem do pecado e da morte?
Recapitulando: Segundo as Testemunhas de Jeová, Jesus veio à terra para:
• Vindicar o nome de Jeová das acusações lançadas por Satanás;
• Sofrer as piores tentações e mostrar‐se fiel diante delas, para provar que é possível a um humano em
condições perfeitas manter‐se fiel até à morte, demonstrando assim que Satanás é mentiroso;
• Dar a sua vida humana perfeita como sacrifício, em troca de resgate, para salvar a humanidade do pecado
e da imperfeição.

Insuficiência de Jesus
A salvação do gênero humano ‐ para as Testemunhas de Jeová ‐ não depende somente de Deus; a
responsabilidade recai também sobre o próprio homem. Então, que precisa o homem fazer a fim de se salvar, de
acordo com as Testemunhas de Jeová? As Testemunhas de Jeová ensinam que o caminho para a vida terrestre ou
celestial envolve muito mais do que crer em Jesus e aceitá‐lo pela fé como seu único e suficiente salvador. (Nota 4:
Em A Sentinela de 15 de setembro de 1989, páginas 5, 6, lemos: "Sim, crer em Jesus é fundamental para a nossa
salvação, mas é necessário mais. (...) Alguns dizem que basta crer em Jesus. (...) Assim, muitos crêem que passar por
uma conversão repentina o emocional é tudo o que precisa para garantir a vida eterna. Contudo, concentrar‐se em
apenas um único requisito essencial para a salvação e excluir os outros é como ler uma cláusula fundamental num
contrato e desconsiderar as demais". Vale comentar que a salvação não é um contrato, mas um dom gratuito de
Deus ‐ Efésios 2:08, 09). É necessário uma série de obrigações. No último capítulo do livro Poderá Viver Para
Sempre no Paraíso na Terra, intitulado: O que você precisa fazer a fim de viver para sempre, encontramos as
seguintes obrigações.
• Ter fé em Jeová e nas suas promessas (página 250);
• Deve haver obras (página 250, parágrafo 2);
• Dizer em oração a Deus que deseja ser servo dele, que deseja pertencer‐lhe (página 251, parágrafo 3);
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• Batizar‐se (página 251, parágrafo 6);
• Pregar e ensinar de casa em casa: "Jeová não se esquecerá de seu trabalho, mas o recompensará
ricamente" (página 253, parágrafo 9‐11). Quanto mais se dedicar a esta atividade, mais preeminente será a
posição que se terá no futuro paraíso.
• "Você precisa pertencer a organização de Jeová e fazer a vontade de Deus, a fim de receber Sua benção de
vida eterna" (página 255, parágrafo 14).

Trilhando o caminho errado
É interessante que seis requisitos foram alistados para conduzir o homem no caminho da salvação, menos
um, aliás, o Único requisito necessário: crer em Jesus, recebê‐lo como Senhor e Salvador pessoal (Atos 16:30, 31;
João 1:12 com Colossenses 2:06; Romanos 10:09, 10).
Internamente, na organização, bombardeiam‐se as Testemunhas de Jeová com as seguintes informações:
• É preciso pertencei à única organização que Deus usa para comunicar suas verdades aos homens, que é a
Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados.
• Proclamar o Reino de Deus que começou no céu em 1914, com a expulsão de Satanás.
• Ser fiel a Jeová durante toda a vida: agora, até o Armagedom; depois, durante o milênio e na prova final,
quando Satanás for solto.
Quão triste é este quadro de salvação condicional!
Ajude as Testemunhas de Jeová a ver que somente crendo em Jesus é que seremos salvos (Atos 16:30, 31).
Somente o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado (1º João 1:07; Apocalipse 5:09 ; 12:11 ; Hebreus 9:22; 1º
Pedro 1:19; Romanos 3:25; 5:09 e Colossenses 1:14, 20). Somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, e não
por obras (Efésios 2:08, 09).
Quando falar com uma Testemunha de Jeová, guarde em mente que ela crê na morte de Cristo, mas que
ela nada mais foi do que um sacrifício perfeito do Seu corpo. De acordo com isso, Deus não estava em Cristo
reconciliando consigo o mundo (2º Coríntios 5:20; 1º Timóteo 3:16); porém, segundo as Escrituras, Jesus, na
condição de homem, pagou o preço de nossos pecados tomando‐os sobre si na cruz e morrendo por eles. Na
condição de Deus, contudo, seu sacrifício tem eficácia no tempo, e por toda a eternidade. Só Deus pode resistir ao
pecado, e Cristo resistiu porque era Deus sem deixar de ser homem. Identificou‐se com a natureza humana sem
deixar a divina. Ao ensinar que a morte de Jesus foi simplesmente o resgate pelo pecado de Adão, as Testemunhas
de Jeová “diminuem”, por assim dizer, o valor do sangue Resgatador de Jesus.
Em vez de nos "purificar de todo o pecado" (1º João 1:07), é limitado, pois limpa apenas os efeitos dos
pecados de Adão. Em harmonia com essa crença, as Testemunhas de Jeová em sua versão distorcida das Escrituras
(Tradução do Novo Mundo) verteram a palavra grega Antilytron (= "resgate") que aparece unicamente no Novo
Testamento, em 1º Timóteo 2:06 por "resgate correspondente", querendo dizer que a morte de Cristo tinha a
intenção de ser meramente o sacrifício de um ser humano perfeito para compensar o pecado de um só homem,
Adão; mas essa posição é refutada em Marcos 10:45, que diz: “...mas para ministrar e dar a sua alma como resgate
em troca (lutron anti) de muitos”.

Morrendo em favor de Milhões
Cristo, portanto, não era meramente um homem que morria em favor de um só outro homem; estava
morrendo em favor de milhões de homens, mulheres, crianças. Cristo é chamado o "ultimo Adão" e contrastado
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com Adão (Romanos 5:12‐21; 1º Coríntios 15:21‐22, 45). Isso porém, não comprova que Ele era "nada mais" do
que Adão. Durante os dez anos em que fui Testemunha de Jeová, sempre aprendi a ver Jesus como "o maior
homem que já viveu", um exemplo, o resgatador, mestre, instrutor, "o mestre de obras de Jeová", mas nunca
aprendi a necessidade de ter Jesus como meu Salvador pessoal. Como foi dito anteriormente, o "Jesus" das
Testemunhas de Jeová não salva, apenas abre o caminho para que o indivíduo alcance a salvação através de sua
fidelidade à organização.
Não permitamos portanto que estas pessoas que batem à nossa porta continuem no erro. Tomemos com
seriedade as palavras de Paulo em 2º Timóteo 2:24, 26 e 2º Coríntios 10:03‐06. Que o Senhor nos abençoe. Amém!

Notas
1. Conhecimento Que Conduz à Vida Eterna, página 691, parágrafo 20.
2. A guerra que Deus vai travar contra a humanidade, destruindo todos sobre a terra, exceto as
Testemunhas de Jeová.
3. Confira na obra: A Verdade Que Conduz à Vida Eterna, página 106, parágrafo 12 ‐ editado pela Sociedade
Torre de Vigia de Bíblias e Tratados.
4. Em A Sentinela de 15 de setembro de 1989, páginas 5, 6, lemos: "Sim, crer em Jesus é fundamental para a
nossa salvação, mas é necessário mais. (...) Alguns dizem que basta crer em Jesus. (...) Assim, muitos crêem que
passar por uma conversão repentina o emocional é tudo o que precisa para garantir a vida eterna. Contudo,
concentrar‐se em apenas um único requisito essencial para a salvação e excluir os outros é como ler uma cláusula
fundamental num contrato e desconsiderar as demais". Vale comentar que a salvação não é um contrato, mas um
dom gratuito de Deus (Efésios 2:08, 09).

Wagner S. Cunha ‐ É pesquisador e conferencista do
ICP. Atuou como missionário na Espanha (antes de ser
enviado ao campo missionário, trabalhou durante dois anos
no ICP). Lecionou várias matérias no Seminário Teológico
Batista de São Miguel Paulista.
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É o Natal uma Festa Pagã?
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 1, Número 1, Julho‐Setembro/1996 – Páginas 28‐29

Durante os catorze anos em que vivi entre as Testemunhas de Jeová, aprendi a odiar o
Natal, literalmente. Minha família não podia se reunir e celebrar o nascimento de Jesus. As
razões apresentadas eram diversas: o Natal é uma festa pagã; o 25 de dezembro era uma
data dedicada ao deus sol, Mitra; foi Satanás quem instituiu o Natal a fim de desviar os
cristãos da adoração pura e verdadeira etc.
Por Aldo dos Santos Menezes
Na literatura jeovista havia profusa citação
de enciclopédias (religiosas e seculares) que
apontavam para a origem pagã do Natal. Assim, eu
tinha todas as razões para descartar totalmente a
data de 25 de dezembro do meu calendário.
Causa‐me tristeza, todavia, ao ver que no
meio evangélico muitos irmãos estão se levantando
contra a observância do Natal, apresentando as
mesmas razões que eu, como Testemunha de
Jeová, apresentava. Diante disso surgiu a pergunta inevitável: É pecado celebrar o Natal de Jesus em 25 de
dezembro? Antes de responder a esta pergunta, vamos conhecer um pouco a história do Natal.

A origem do Natal
É verdade que a data de 25 de dezembro marcava a celebração de uma festa pagã conhecida
como Natalis Solis Invicti (Nascimento do Sol invencível), em homenagem ao deus Mitra (da religião
persa), (Nota 1: Enciclopédia Barsa, Volume 9, São Paulo, 1968, páginas 437, 438), e que esta festa era
estimulada com orgias sexuais e embriaguez. No ano 440 d.C., porém, a data foi fixada para marcar o
nascimento de Jesus, já que ninguém sabia a data de seu nascimento.
A questão fundamental é: Esta origem pagã depõe contra os cristãos que hoje celebram o 25 de
dezembro em homenagem a Jesus? Necessariamente, não! O Natal (mesmo tendo uma origem pagã) é
um evento que deveria ser celebrado por todos os cristãos ao redor do mundo (sem dogmatizar). Mas,
por quê? Ora, havia uma festa dedicada a um deus falso, Mitra, considerado o Sol Invencível. As atencões
eram voltadas para ele (e isto, sim, servia aos propósitos de Satanás). Surge, porém, a igreja com uma
mensagem inovadora aos pagãos: O Sol Invencível existe, e não é Mitra (uma entidade mitoIógica); seu
nome é JESUS! Ele foi visto e tocado, pois era real (1º João 1:01). Dele falou o profeta Malaquias: “Mas
para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas”
(4:02). A festa mitraica oferecia prazeres terrenos e momentâneos (portanto, efêmeros); ao passo que
Jesus oferecia a salvação, a libertação do pecado e a vida eterna (valores perenes). “Pois o reino de Deus
não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo” (Romanos 14:17).
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Foi o cristianismo paganizado? Nunca! Jamais!
Que nome lhe vem à mente quando mencionamos a data 25 de dezembro: Mitra ou Jesus? Mitra
já foi esquecido, há muito tempo. O Sol da justiça veio e venceu, provando que Ele, sim é
verdadeiramente o Invencível! Assim, o nome de jesus foi mais uma vez engrandecido. Onde havia trevas,
resplandeceu a luz.
Para entender melhor esta questão, veja os seguintes exemplos:

No princípio era o Logos ...
Muito antes de João escrever que "no princípio era o Verbo (do grego logos) e o Logos estava com
Deus e o Logos era Deus" (João 1:01), já havia no mundo greco‐romano uma concepção particular do que
era o logos (o termo, portanto, não era desconhecido para os leitores do apóstolo). Uma das idéias que se
propagava entre alguns filósofos da época era a de que o Deus Supremo era inatingível: nenhuma criatura
poderia manter contato com ele, mas apenas com seres intermediários conhecidos como aeons. O logos,
então, seria um dentre muitos aeons. (Nota 2: CHAMPLIN, Russell Norman & BENTES, João Maques,
Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, Gnosticismo. Vokume 2, São Paulo, Candéia, 1991).
Ainda concernente ao logos, acreditavam que por ser de constituição espiritual, ele não poderia
assumir um corpo humano (para tais filósofos, a matéria era inerentemente má).
Tudo isso era um empecilho para que as pessoas não buscassem ter um relacionamento íntimo
com Deus, nem aceitassem a idéia de que o logos se encarnou, assumindo a natureza humana (sem
pecado).
O apóstolo João dá então um golpe mortal nas concepções errôneas dos filósofos de sua época.
Ele diz: "No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. E o Logos se fez carne, e
habitou entre nós. Vimos a sua glória..." (1:01, 14). João não negou a existência do Logos, mas corrigiu o
conceito errado que havia sobre ele. Era possível ter comunhão direta com Deus através do Logos, e o
Logos não apenas estava com Deus, mas o próprio Logos era Deus (ou seja, tinha a natureza divina); e
para espanto de todos, João disse que o Logos (que era Deus) se fez carne (tornou‐se humano) e habitou
entre nós. Quem ainda poderia duvidar de que era possível ter comunhão com Deus, se o próprio Deus
andou entre nós na pessoa de Jesus de Nazaré, buscando reconciliar o homem com si mesmo?
Do mesmo modo como a mensagem de João sobre o Logos veio para corrigir um conceito errado
sobre a pessoa de Deus e da própria natureza humana, assim também a igreja agiu no ano 440 d.C.,
desviando a atenção das pessoas da adoração errônea que se prestava a Mitra, guiando‐as ao único que é
digno de receber "poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor... para todo o sempre"
(Apocalipse 5:12, 13).

Ao Deus desconhecido
Este é outro exemplo que nos mostra que onde havia trevas, resplandeceu a luz.
O apóstolo Paulo passeava por Atenas, e diz a Bíblia que o seu "espírito se revoltava em si mesmo,
vendo a cidade tão entregue à idolatria" (Atos 17:16). Apesar de sua revolta, ele não saiu pela cidade
chutando ídolos, amarrando demônios ou dizendo que tudo aquilo era de Satã. A atitude de Paulo foi
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sensata e inteligente. Ele disse aos atenienses: "Homens atenienses, em tudo vejo que sois muito
religiosos. Pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito:
AO DEUS DESCONHECIDO. Ora, esse que vôs honrais sem conhecer é o que eu vos anuncio" (versículos 22,
23). Paulo usou o ídolo como ponte a fim de transmitir a mensagem do evangelho. Onde havia trevas,
resplandeceu a luz, pois diz a Escritura que "aderiram alguns homens a ele, e creram, entre os quais
estava Dionísio, o areopagita, e tinha mulher por nome Dâmaris, e com ele outros" (versículo 23).

Evitando os extremos
Antes de tudo, é preciso esclarecer o seguinte: O Natal não é um artigo de fé; não faz parte do
corpo doutrinário da igreja; é questão de ordem pessoal. É preciso que haja espírito de tolerância para
com os que não pensam como nós em aspectos secundários de nossa fé (Romanos 14). Os extremos
devem ser evitados. Não se deve dizer a respeito de quem comemora o Natal: "Está em pecado;
enganado por Satanás". Por outro lado, quem não celebra o 25 de dezembro não deve ser crucificado por
causa disso. Creio, porém, que quem se fecha para essa data, perde uma grande oportunidade, pois nesse
dia a maioria das pessoas está sensível a ouvir algo sobre Jesus. Pergunte‐lhes o que acham de Jesus ou o
que acham do Natal; qual o seu real significado; será que Natal significa comer e beber, cantar e dançar?
Diga que o mundo precisa do Pai da Eternidade (Isaías 9:06) e não do "papai Noel". Anuncie para o
mundo o que um anjo disse aos pastores ao nascer Jesus: "Eu vos trago novas de grande alegria, que o
será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor" (Lucas 2:10,
11).

Feliz Natal
Notas
1. Enciclopédia Barsa, Volume 9, São Paulo, 1968, páginas 437, 438.
2. CHAMPLIN, Russell Norman & BENTES, João Maques, Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia,
Gnosticismo. Vokume 2, São Paulo, Candéia, 1991.
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Evangelização das Testemunhas de Jeová
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 1, Número 1, Julho‐Setembro/1996 – Página 14

“Elas fazem parte dos grupos não alcançados pelo evangelho de Jesus Cristo e
precisam ser evangelizadas”
Por Esequias Soares da Silva
Muitos líderes de igrejas têm perguntado qual deve ser a atitude dos crentes ao receber em casa uma
Testemunha de Jeová. Muitas vezes, esses irmãos não estão devidamente preparados para dialogar com elas. Visto
que as Testemunhas de Jeová fazem parte dos grupos não alcançados pelo evangelho de Jesus Cristo, precisam ser
evangelizadas.
A maneira mais simples de realizar tal tarefa é através de folhetos específicos. Temos três tipos: Ensino
Divino, O Temor Piedoso e Louvadores Alegres.
Ensino Divino foi o tema do Congresso de Distrito das Testemunhas de Jeová realizado em 1993. O folheto
foi escrito em linguagem simples, usando o estilo da Torre de Vigia, com a impressão no padrão da organização,
uma vez que as Testemunhas de Jeová são proibidas de receber outras publicações. O tema tratado no referido
folheto são as falsas profecias, e no final traz um convite para as Testemunhas de Jeová a aceitarem a Jesus Cristo
como Salvador pessoal.
O folheto O Temor Piedoso foi preparado para evangelização das Testemunhas de Jeová durante o
Congresso de Distrito “Temor Piedoso”, realizado por elas em I994. Segue o mesmo padrão do folheto anterior.
Aborda dois temas: a adoração de Jesus e a ressurreição dos habitantes de Sodoma. As Testemunhas de Jeová
adoraram a Jesus até 1954, depois a Sociedade Torre de Vigia resolveu mudar essa crença. Agora as Testemunhas
de Jeová são proibidas de adorar a Jesus, considerando pagã tal prática. Assim, como fica a situação das
Testemunhas de Jeová que morreram adorando a Jesus até a data da proibição?
Outro ponto que abala as Testemunhas de Jeová relaciona‐se aos habitantes de Sodoma. A STV declara ser
o único canal de comunicação entre Deus e o homem, alegando receber orientação teocrática e ser também o
profeta de Jeová, entretanto, cerca de oito vezes mudaram o destino dos habitantes de Sodoma. Numa publicação
afirma que eles serão ressuscitados, e em outras não. O erro, portanto, é de Jeová ou da organização? Isso
perturba as Testemunhas de Jeová. É sobre isso que trata o referido folheto, terminando com um convite para
aceitarem a Jesus.
Louvadores Alegres é o título do novo folheto específico para a evangelização das Testemunhas de Jeová.
Ele aborda as três últimas mudanças das Testemunhas de Jeová: A geração de 1914, o julgamento das nações e o
serviço militar alternativo. A leitura desse e dos outros folhetos parece nada significar para os evangélicos, mas
abala profundamente as Testemunhas de Jeová.
Esses folhetos são muito úteis tanto para evangelizar as Testemunhas de Jeová como para prevenir a igreja.
Temos recebido muitas cartas de todos os cantos do país, assim como ligações telefônicas, perguntando como
orientar os crentes ao serem visitados por uma Testemunha de Jeová.
Cada crente deve levar consigo alguns folhetos dentro da Bíblia. Quando uma Testemunha de Jeová bater a
sua porta, a pessoa que for atender deve oferecer tal folheto. A Testemunha de Jeová, sem dúvida, vai receber,
pensando que se trata de sua própria literatura. Então será um candidato a servir ao Senhor Jesus. Se ela
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desconfiar ou se já conhece o tal folheto, certamente o recusará; então o crente pode perguntar‐lhe, dizendo:
"Você quer distribuir a sua literatura, recusando receber a minha? Se você bater à porta do meu vizinho, eu irei em
seguida oferecer‐lhe o folheio que você está recusando". Para adquirir esses folhetos, entre em contato com o ICP.
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Eu Fui Testemunha de Jeová
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 1, Número 2, Outubro‐Dezembro/1998 – Páginas 58‐61

Apresentamos o testemunho de Sérgio Inácio Santos, que durante 10 anos pertenceu a
seita Testemunhas de Jeová (1986 ‐ 1996). Nasceu em Recife, em 1969. Converteu‐se ao
Senhor Jesus em abril de 1996. Atualmente é membro da Igreja Batista Canaã, em Recife,
PE. É casado com Betânia, que também foi Testemunha de Jeová (após o depoimento de
Sérgio, leia a carta na qual ela pediu sua exclusão da seita).
O testemunho de Sérgio é prova viva de que "Deus não faz
acepção de pessoas, mas de que, em qualquer nação, quem o
teme e pratica a justiça lhe é agradável" (Atos 10:34, 35).
Desde tenra idade meu interesse em assuntos espirituais
era evidente. Aos oito anos de idade fui a uma igreja evangélica, e
ali ouvi as palavras do pregador sobre o amor de Cristo para com
as criancinhas. Minha presença naquele recinto sagrado era
constante; mas talvez pelo fato de ser apenas uma criança,
parece‐me que ninguém levava a sério minha decisão por Jesus.
Além de não ser visitado, também não havia discipulado para o
fortalecimento da fé e o aprimoramento espiritual.
Por volta dos 14 anos recebi em casa a visita de duas
moças que falavam sobre um paraíso que cobriria a Terra inteira.
Fui convidado para estudar a Bíblia, mas recusei, pois tive medo
de me envolver com outra religião. Este foi meu primeiro contato
com a seita das Testemunhas de Jeová.
Com o passar do tempo, um casal de "estudantes" (assim
são chamadas as pessoas que estudam regularmente com as
Testemunhas de Jeová) fez amizade com minha mãe, que decidiu assistir a um desses "estudos", e gostou
muito. Na palestra seguinte, lá estava eu, sem me dar conta do que aconteceria comigo. O "estudo" era
conduzido por meio de perguntas já formuladas no próprio livro. Tal reunião cativou‐me.
Depois de alguns encontros, no entanto, resolvi parar. Minha mãe, todavia, continuou. Certa
ocasião, porém, folheei o livro que ela estudava, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, e li que
Satanás foi expulso do Céu em 1914 (página 22). Decidi que voltaria a estudar com as Testemunhas de
Jeová, pois somente elas sabiam até mesmo o ano em que o Diabo foi expulso do Céu. Queria tornar‐me
Testemunha de Jeová. Desejava saber a verdade; queria fazer a vontade de Deus. As Testemunha de Jeová
tinham respostas aparentemente lógicas para todas as perguntas que eu fazia, respostas em minha
própria Bíblia.
Mais tarde recebi uma nova “Bíblia”, a Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas,
considerada pelas Testemunha de Jeová a única tradução confiável da Bíblia, uma vez que filosofias
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mundanas, sectarismo e erros teriam supostamente se infiltrado nas demais versões. O progresso nos
estudos era constante.

Progredindo na organização
Chegou o tempo de visitar o Salão do Reino (local onde as Testemunha de Jeová reúnem‐se para
"estudar a Bíblia"). Recepção fantástica! Como as pessoas eram simpáticas e amigáveis! Parecia que já me
conheciam há anos. Eram bem diferentes dos crentes da igreja que visitei quando era criança. Era
evidente: ali encontrava‐se a verdade! Quão enganado estava!
Mais tarde comecei a participar de seu trabalho proselitista, de casa em casa. A primeira
residência visitada por mim e pelo meu instruror foi a de um cristão. Como foi agressivo! Aquilo serviu
para que o "instrutor" inculcasse em mim a idéia de que todos os evangélicos agiriam exatamente assim.
Diante disso, tornei‐me "caçador de crentes". Decorava por horas a fio argumentos e textos bíblicos para
refutar a mesma fé que professara. Batizei‐me como Testemunha de Jeová em julho de 1986. Logo após
ingressei no ministério, dedicando‐lhe tempo integral, e cheguei a trabalhar cerca de 90 horas mensais,
pregando de casa em casa. Atuei como "servo‐ministerial" (= diácono) e "anciào‐substituto" (= pastor),
numa congregação de deficientes auditivos.

Mudança de rumo
Tudo começou em uma livraria evangélica. Procurando uma Bíblia, deparei‐me com um “livro
apóstata”: Testemunhas de Jeová – Comentário Exegético e Explicativo ‐ Volume 2. As Testemunha de
Jeová são proibidas de ler qualquer livro que não seja impresso por sua organização. As coisas ficam ainda
piores quando tal literatura faz comentários depreciativos da referida seita. Tais obras são denominadas
“literaturas apóstatas”. Desconsiderando a orientação, folheei‐o, e lá estava no capitulo 4 o tema:
CRONOLOGIA. "Ora", pensei, "até a cronologia da organização eles querem refutar!". A cronologia
jeovista foi o principal motivo que me levou à organização e ali me mantive. Achava que ninguém sabia
mais das coisas do que os membros do Corpo Governante. Baseado nisso, comprei aquele livro , certo de
que o refutaria, pois conhecia muito bem o assunto Cronologia.
Felizmente, as coisas não eram como
pensava. As teses da organização foram vencidas;
contudo, não me rendi. Escrevi para o autor, na
tentativa de refutá‐lo. Escrevi também para a sede
da organização, achando que poderia ela me suprir
de contra‐argumentos. Escrevi ainda para o Instituto
Cristão de Pesquisas (ICP). Enquanto aguardava as
respostas, passei a estudar com afinco toda a
literatura da organização que tratasse do assunto.
Chegou a carta do autor do livro, pastor
Esequias Soares da Silva, e para minha surpresa sua
atitude era bem diferente da que eu esperava. O referido escritor foi muito amigável e manso. Naquela
carta havia provas adicionais de que a cronologia da organização era inexata. Senti a sensação de estar
15

sendo enganado, mas não queria crer no que os fatos demonstravam. Dediquei muito tempo àquela
organização. "Eu é que estou enganado", pensei comigo.

Revendo outros conceitos
Depois recebi a resposta do lCP, que se tornou complemento de tudo que eu começava a ver.
Poucos dias depois recebi uma carta de um certo jovem evangélico que tinha lido minha correspondência
no ICP. Ele me incentivou a orar bastante e também a ler a Bíblia.
Aquela era a fórmula de encontrar a verdade! Nunca tinha pensado nisso. O Corpo Governante
somente incentiva as pessoas à leitura da Bíblia (i. e., a Tradução do Novo Mundo), se esta for
acompanhada de livros e revistas escritos por ele.
Nem tudo, porém, estava perdido. Ainda restava receber a carta da Torre de Vigia, e com certeza
tudo estaria explicado. Para minha decepção, porém, aquela correspondência já estava refutada pela
própria pesquisa que eu tinha desenvolvido usando os próprios livros da organização. Precisei ler a carta
várias vezes, para me conformar com o fato de que era realmente isso que estava acontecendo.
Que dizer, porém, dos outros pontos doutrinários da organização? A doutrina da Santíssima
Trindade, da imortalidade da alma, do castigo eterno, do Céu para todos os salvos em Cristo? Estariam
também as Testemunha de Jeová enganadas, como na sua cronologia?
Foram precisos uns dois anos de estudo para que todas essas doutrinas defendidas pela Igreja
evangélica ao longo dos séculos pudessem ser compreendidas por alguém sedento pela verdade. A
"verdade" para as Testemunha de Jeová está em sua organização. Como, porém, isto se contrasta com a
mensagem exposta no evangelho de João 14:06! Descobri que Jesus deveria ser meu "único Dono e
Senhor" (Judas 4) e não líderes religiosos que agiam como donos de minha fé (2º Coríntios 1:24). Comecei
a ter sentimentos antagônicos. Sentia medo e coragem, tristeza e alegria, insegurança e ao mesmo tempo
firmeza. Estes sentimentos, tão opostos entre si, eram o efeito da obra poderosa do Espírito Santo em
minha vida. Ao ler Romanos 8:01, 02, veio o refrigério: "Portanto, os em união com Cristo Jesus não têm
nenhuma condenação. Pois a lei desse Espírito que dá vida em união com Cristo Jesus libertou‐te da lei do
pecado e da morte".
Ao sair para pregar com as Testemunha de Jeová, não deixaria de falar desse amor, dessa
libertação que eu encontrei através do Senhor Jesus. Precisava mostrar, ao pregar nos "salões do reino", o
Espírito Santo, não como uma força impessoal, mas o "outro Ajudador" (João 14:16). Mas como? Seria
expulso!

“Reuniões de julgamento”
Durante esse tempo de incerteza, de angústia, de instabilidade emocional e espiritual, alguém
descobriu algumas cartas que mostravam meu contato com pessoas alheias à organização. Aquelas
correspondências, juntamente com a pesquisa que tinha desenvolvido sobre a cronologia da organização,
foram as causas da convocação de uma "Comissão Judicativa".
Foram realizadas quatro sessões de julgamento. Em nenhuma delas foram analisadas as questões
que deram origem àquela reunião. Como eles foram agressivos! Como tudo estava diferente daquela
16

primeira visita que fiz ao Salão do Reino! Com que autoridade poderiam me chamar de
"endemoninhado"? Como poderiam chamar de "lixo" a pesquisa que fiz, se nem ao menos a leram? A
pesquisa estava totalmente baseada na literatura da própria organização. Com que autoridade podiam
dizer que minhas lágrimas eram uma "expressão de falsidade"? É verdade que é difícil crer que
expressões tão duras sejam ditas nessas reuniões de julgamento, mas é a realidade, principalmente
quando o assunto é a “autoridade do Corpo Governante”; a ninguém é permitido colocá‐lo em "xeque".
Assim, fui excluído e acusado de “apostata” (desvio da fé).
Essa mesma comissão aconselhou minha noiva a terminar o compromisso comigo. Visto que
recusou, recebeu também um julgamento, perdendo todos os “privilégios” que tinha alcançado com
esforço e dedicação. Esse incidente ajudou‐a a ver que tipo de religião são as Testemunhas de Jeová, a
quem ela serviu desde que nascéu; que tipo de líderes dirigem as Testemunhas de Jeová, as quais
desprezam os sentimentos das pessoas por desvios pseudoteológicos.

Descobrindo o caminho
Visto que nem a organização nem os anciãos deram‐me as respostas que precisava a fim de
decidir para onde ir e em quem acreditar, teria de fazer isso sozinho. Ironicamente, segui a orientação do
livro Poderá Viver Para Sempre no Paraíso na Terra, página 32, parágrafo 20, que diz: "Qual deve ser
sua reação caso se lhe apresente prova de que aquilo em que crê é errado? (...) Será que o orgulho ou a
obstinação lhe impediriam admitir que está na estrada errada? Pois bem, se ficar sabendo, pelo exame de
sua própria Bíblia, que está seguindo o caminho religioso errado, esteja disposto a mudar". Como, porém,
era difícil tomar essa decisão!
O Senhor Jesus recompensou‐me ricamente, levando‐me a compreender e aceitar a verdade
exarada na Bíblia. A mensagem era simples: "Só Jesus Cristo Salva". Esta, sim, é uma verdade muito
diferente daquela que por 10 anos vinha defendendo. Este "evangelho simples" é o verdadeiro, o da
salvação. (Gálatas 1:08). O Espírito Santo conduziu‐me à Primeira Igreja Batista do Recife. Ali manifestei
minha conversão ao meu único Senhor, Jesus Cristo, o Salvador.
"Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. As
minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem; eu lhes dou a vida eterna, e elas
jamais perecerão, e ninguém as
arrebatará de minha mão" (João 10:05,
27, 28 ‐ A Bíblia de Jerusalém).

Notas
1. Testemunhas de Jeová ‐
Comentário Exegético e Explicativo,
Volume 2, 1ª edição, São Paulo, Editora
Candeia, 1993. Esequias Soares da
Silva.
2. Liderança máxima das
Testemunhas de Jeová. O grupo é
formado por mais de 10 homens. Vivem
nos Estados Unidos. [Nota do redator].
17

Aceitei a Cristo como meu Salvador
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 1, Número 3, Janeiro‐Março/1997 – Páginas 82‐85

Desde que eu me entendi por gente já
pertencia à seita Testemunhas de Jeová.
Minha mãe estava grávida de mim quando
aceitou um estudo bíblico com as Testemunhas de
Jeová, meu pai é imigrante italiano e um pouco
depois de chegar ao Brasil conheceu minha mãe.
Mais tarde ele voltou à Itália e minha mãe seguiu‐o
logo depois. Por um período de quatro anos ele
trabalhou na Suíça, e por conta disso estabeleceu
residência naquele país, nação onde nasci.
Certo dia, um senhor visitou‐o em casa, e
disse‐lhe que pertencia à Sociedade de Bíblias e
Tratados que pesquisava as Escrituras Sagradas, e
ofereceu a meu pai um estudo bíblico. Ele não se
interessou, mas lhe indicou minha mãe, que lia
muito a Palavra de Deus. Como ela não entendia
muito bem o italiano, meu pai serviu‐lhe de
intérprete. Ela estava no quarto mês de minha
gestação.
Em nove meses de estudo bíblico meu pai
batizou‐se em um congresso das Testemunhas de
Jeová em Berna, no ano de 1966. Minha mãe
batizou‐se uns três anos depois, aqui no Brasil. Mas
desde o começo, meu pai envolveu‐se com a organização muito mais do que ela.
A primeira missão de meu pai foi a de "publicador", ou seja, participar do "serviço de campo",
como pregador de porta em porta.
Depois de "publicador", para o homem há o cargo de "servo ministerial" que correspende à função
de diácono nas igrejas evangélicas, e o de "ancião" que equivale ao cargo de pastor. As mulheres só
podem almejar o serviço de "pioneiro". Há três tipos deles : o "auxiliar" que trabalha 60 horas por mês na
visitação de casa em casa ou nas praças públicas; o "regular" que cumpre 90 horas no trabalho de
pregação nas casas, praças, etc.; o "especial", um tipo de missionário que executa 120 horas de trabalho
por mês. É interessante notar que se a pessoa não cumpre as horas determinadas, ela não é considerada
oficialmente "pioneiro", e sim mero "publicador". As Testemunhas de Jeová esforçam‐se muito na
realização deste serviço.
A Testemunha de Jeová precisa demonstrar que é zelosa e "teocrática", ou seja, mostrar muito
amor e interesse pela obra de Jeová.
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A obra não podia ser feita do jeito que eu queria
Meu pai está como "publicador" e minha mãe desligou‐se da organização que a considera
"afastada", o que não é a mesma coisa de "desassociada".
Permaneci como Testemunha de Jeová durante 24 anos, e saí porque a obra não podia ser feita do
jeito que eu queria.
Não existe imposição declarada, mas no fundo criamos uma expectativa de "colocar" (vender) o
maior número possível de revistas principalmente os que são "pioneiros". Acho mesmo que sem nos
darmos conta, a "colocação" dos periódicos faz dos mesmos mais importantes que a própria pregação.
As pessoas não comemoram alguma data festiva com seus familiares, principalmente o dia de seu
nascimento. A organização ensina que os únicos aniversários que a Bíblia cita foram marcados pela
violência (morte do padeiro de Faraó revelada pelo sonho de José no Egito e decapitaçào de João Batista
no aniversário de Herodes). Portanto, é errado comemorá‐lo, principalmente por ter o objetivo de
idolatrar o aniversariante. Só se pode comparecer a festas nupciais e comemorar aniversário de
casamento, pois neste caso a honra é dada a um “arranjo de Jeová”.
Quando comecei a trabalhar fora, conheci uma colega que era da Igreja Batista. Eu a convidei
várias vezes para ir ao Salão do Reino, (local aonde as Testemunhas de Jeová se reúnem) mas ela sempre
se recusava. De tanto eu insistir, ela foi. Durante a reunião eu não entendia porque ela se levantava do
lugar várias vezes e demorava a voltar. Mais tarde ela me contou que em nenhum momento durante a
reunião sentiu‐se bem; por isso saiu várias vezes. Fiquei surpresa quando ela me disse fraternalmente que
achou tudo aquilo "um absurdo". Entristeci‐me muito, pois achava que ela desprezava algo tão bom. Mas
mesmo assim não fiquei com medo de me aprofundar e entender porque ela se sentia assim. Creio que o
Espírito Santo já trabalhava em minha vida. Sentia‐me incomodada e precisava de uma resposta.
Certo dia comentei a respeito de meu desejo de compreender melhor a questão dos 144.000 com
um "superintendente de circuito" (ancião que visita as congregações de seis em seis meses enviado por
Betel). Ele me disse que os tais eram especiais e pertenciam exclusivamente a Jeová. Mas isto não me
satisfez e continuava cada vez mais angustiada. Outra questão que me fazia pensar muito era com
respeito à vida eterna em nosso planeta. Havia aprendido na escola que o Sol é uma estrela e um dia
deixaria de bilhar, como todo luminar. Então, se o astro‐rei, que sustenta toda a vida na Terra, seria
extinto, como seria possível a vida eterna na Terra?
Junto a estas questões, cresceu em mim a convicção de que não havia mais sentido pertencer a
uma organização que não me dava respostas convincentes e não mais me satisfazia plenamente.
Eu estava acostumada ao convívio com as Testemunhas de Jeová e a participar de todas as
atividades que lhes eram propostas. Mas a paz e a alegria que Jesus Cristo concede‐nos e torna‐nos
realmente felizes, nunca experimentei dentro da organização, embora achasse que lá se encontrava a
verdade. Eu estava acostumada a um ambiente de pessoas que procuram ser honestas, fazer as coisas
corretas, mas infelizmente não têm EXPERIÊNCIA COM DEUS, o qual está próximo de nós e pode realizar
milagres em nossa vida.
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As Testemunhas de Jeová apresentam‐se como o único canal visível de Jeová na Terra. Por isso,
nós achamos que servir à organização é agradável a Deus.
A Testemunha de Jeová sente‐se privilegiada de ter conhecido a "verdade". As outras igrejas não
têm o menor valor para ela, pois lhe é ensinado que todas fazem parte da "Babilônia, a Grande", termo
bíblico que a organização afirma referir‐se ao "Império Mundial da Religião Falsa".
A Testemunha de Jeová tem a convicção de que a Tradução do Novo Mundo é a “Bíblia” "mais
próxima dos originais" e as outras traduções contêm muitos erros que foram achados pela Sociedade
Torre de Vigia.
A vasta maioria dos Testemunhas de Jeová não conhece a história de sua própria organização e,
infelizmente, não tem interesse em conhecê‐la; creio que isto se dá porque não lhe é incutida está
necessidade, uma vez que lhe é ensinado como muito natural as mudanças de explicação sobre as
doutrinas, apresentadas como "ajustes necessários", em cumprimento do texto de Provérbios 4:18.
Através desta estratégia as pessoas nem sempre estão preparadas para aceitar com naturalidade as
mudanças doutrinárias.
Eu saía de casa em casa ainda bem pequena, aos oito anos de idade, falava com as pessoas e
oferecia‐lhes as nossas publicações.
Eu achava que realizava uma obra muito importante, pois falava da Nova Ordem prometida por
Jeová para as pessoas semelhantes a ovelhas que, ao aceitarem a mensagem, sobreviveriam ao
Armagedom e viveriam para sempre em um paraíso terrestre. Mas no fundo faltava‐me algo, e eu não
sabia que era o Espírito Santo o qual dirigia os meus passos.
Eu achava a organização extremamente correta. Portanto, não havia motivo para questionar, até
quando desejei entender melhor a questão dos 144.000 e a vida para sempre na Terra.
Às vezes eu não sentia vontade de sair de casa para o trabalho de visitação, mas me sentia na
obrigação de cumprir este dever, pois afinal de contas muitas vidas dependiam daquela palavra. Achava
normal oferecer revistas, pois elas continham a mensagem da salvação.
Muitas vezes tinha vontade de usar só a Bíblia para falar com as pessoas e de entregar folhetos
graciosamente.
A Testemunha de Jeová entende que apenas 144.000 pessoas, de dentro da organização, reinarão
com Cristo no Céu. As demais pertencem à grande multidão e têm esperança terrena. Não há base
exegética nem metodológica para esta crença. Ela é aceita porque a organização diz ser a certa.
O único que não foi contra à minha saída da organização foi o meu pai. Sou grata a ele por isso. Ele
entende que eu tenho o direito de escolher e um dia verei que estou errada e então voltarei à
organização. Meus irmãos deixaram de falar comigo um certo tempo e minha cunhada evitava‐me. Minha
mãe achava‐se no direito de me criticar, sem contar que um dia para outro foi me tirado o convívio de
anos com os irmãos do Salão do Reino. Tinha amigos muito queridos que, de repente, não podiam mais
falar comigo. Não foi fácil passar por isso, mas minha convicção de não querer mais pertencer à
organização era maior que o desprezo que me deram. Afirmo mais uma vez que Deus já trabalhava em
minha vida, pois só Ele poderia dar‐me as forças para enfrentar aquela situação que me foi imposta.
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Eu conheci Jesus através de uma amiga na faculdade. Ela se converteu em 1993 e em 1994 levou‐
me a uma igreja evangélica. Resisti um pouco a freqüentá‐la, pois era difícil para mim ter a humildade de
pertencer a uma denominação cristã e deixar de pensar que ela poderia pertencer à "Babilônia, a
Grande". Sou grata, muito grata a Deus por me ter trazido aos seus caminhos, definitivamente, em 1996.
Hoje pertenço à Igreja Evangélica Assembléia de Deus.
Nada em nossa vida acontece por acaso.
Sinto‐me atualmente com a responsabilidade de evangelizar as Testemunhas de Jeová. Gostaria de
me juntar a outros crentes com este propósito especifico. É preciso conhecermos bem nossas próprias
crenças e, sempre que tivermos oportunidade, mostrar isto dentro da Bíblia à Testemunha de Jeová que
vem à nossa porta ou manter contato conosco de outra maneira (2º Timóteo 2:15).
Sempre me lembro do desafio lançado em um artigo da revista Defesa da Fé: Estamos dispostos a
fazer pela verdade o que as seitas realizam pela mentira?
Oremos para que as Testemunhas de Jeová compreendam que Jesus é o caminho, a verdade e a
vida, e não uma mera organização, e é em Cristo que todos devem depositar a sua confiança.

Paulina Mercúrio
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Perguntas que as Testemunhas de
Jeová precisam responder!
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 1, Número 04, Abril‐Junho/1997 – Página 109
1.

Em nome de quem devemos nos reunir? (Mateus 18:20; 1º

Coríntios 5:04).

2. Os

demônios são submetidos em nome de quem? (Lucas

10:17; Atos 16:18).

Arrependimento e remissão dos pecados devem ser
pregados em nome de quem? (Lucas 24:47).
3.

Em nome de quem devemos crer e receber o perdão
dos pecados? (João 1:12; 3:16; Atos 10:43; 1º João 3:23; 5:13).
4.

Por qual nome, e em nenhum outro, podemos obter
salvação? (Atos 4:12).
5.

6.

Que nome que, invocado, traz resposta à nossa

oração? (João 14:13, 14; 15:16; 16:23, 24).
7.

Em nome de quem o Espírito Santo é enviado?

(João

14:26).

Que nome e autoridade foram invocados pelos
discípulos na cura de doentes e paralíticos? (Atos 3:16; 4:07‐10, 30).
8.

9. Que nome deve ser invocado, na palavra de Paulo? (1º
Coríntios 1:02).

10.

Que nome está acima de qualquer outro nome?

(Efésios 1:21; Filipenses 2:09‐11).

De acordo com Atos 1:08, de quem devemos ser
testemunhas?
11.

Com a ênfase colocada sobre Jeová, podem as
Testemunhas dizer honestamente que são obedientes a Atos
12.
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1:08?
Desde que as Testemunhas de Jeová concluem que
Jesus representa um papel secundário no criar o universo,
porque é dito da criação que 'por intermédio (dia, no grego) de
Cristo (João 1:03) passou ela existir'. Temos então de concluir
acerca de Jeová, quando Romanos 11:36; Hebreus 2:10 diz que
a criação veio por intermédio dele, (Jeová) que também Ele é a
primeira criação? (Apocalipse 21:06).
13.

Se a mesma palavra usada para descrever o trabalho
de Jeová na criação é usada para descrever o mesmo trabalho de Cristo na criação, tal
situação não é contra o argumento da Torre de Vigia, ao afirmar que Cristo teve uma
participação secundária?
14.

Jeová diz em Isaías 44:24, (TNM) 'Eu, Jeová, faço tudo, estendendo o céus por
mim mesmo, estirando a terra. Quem estava comigo?' Como pode você conciliar essa
declaração com o ensino da Torre de Vigia, que declara ter Jeová primeiro criado Cristo que
criou todas as demais coisas?
15.

Os eruditos gregos, unanimemente concordam com a declaração de que
CoIossenses 2:09 ensina a deidade absoluta de Jesus. Pode você indicar o nome de um
erudito grego ao lado de J. H. Thayer que concorde com a forma da Tradução do Novo
Mundo neste versículo?
16.

17. O

que você pensa que isto significa sobre a natureza de Cristo, quando se declara
que a 'plena medida', 'completamente', 'totalmente' e 'absoluta' deidade habita nele
(CoIossenses 2:09)?
Você admite que é importante usar os mais confiáveis manuscritos quando se
traduz a Bíblia?
18.

Por que a Tradução do Novo Mundo se coloca contra a maioria dos melhores e
confiáveis manuscritos hebraicos para sustentar sua tradução de Zacarias 12:10?
19.

De acordo com os mais respeitáveis manuscritos hebraicos, quem é Jesus em
Zacarias 12:10?
20.
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Perguntas que as Testemunhas de
Jeová precisam responder!
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 1, Número 04, Abril‐Junho/1997 – Página 123

1. Por

que a Torre de Vigia acrescenta a palavra 'filho' em
Atos 20:28, quando nenhum manuscrito grego contém essa
palavra?
Se só Deus pode salvar ‐ e não há nenhum outro
Salvador, senão Deus (Isaías 43:11), ‐ então significa isto que as
referências do Novo Testamento a Jesus, como Salvador,
confirma sua deidade absoluta? (Atos 4:12; 2º Timóteo 1:10).
2.

Se a interpretação não está correta, como explicar a
participação de Jesus como Salvador, em Isaías 43:11?
3.

Considerando que Jesus colocou‐se a si mesmo em
igualdade com o Pai, como objeto de inteira confiança (João
14:01), não seria considerado blasfêmia, a menos que Jesus
mesmo fosse verdadeiro Deus e Salvador? (1º João 5:20).
4.

Se o propósito de Hebreus 1:05; 2:18 é demonstrar a
superioridade de Jesus sobre os anjos, então como pode a Torre
de Vigia demonstrar essa superioridade que Hebreus 1:08
aponta?
5.

Como pode conciliar a declaração de Jeová‐Deus, em
Deuteronômio 32:39, de que "E não há outros deuses comigo", (assim com, a declaração
de Isaías 45:05 de que "Além de mim não há Deus") com o ensino da Torre de Vigia que
existe um "Deus todo‐poderoso" e um "Deus poderoso"?
6.

Se a palavra grega para Deus (Theos) pode ser usada para Jeová, sem o artigo
definido no Novo Testamento, como em Lucas 20:38 não significa isso que o argumento da
Torre de Vigia é inconsistente, quando afirma que Jesus é um deus menor, porque o artigo
definido não é usado com Theos em João 1:01?
7.
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Se Theos (Deus) com o artigo definido o (ho) é usado no Novo Testamento para
Jesus Cristo da forma como é usada para Jeová‐Deus, não significa isso que Jesus é
exatamente o que Deus, o Pai, é? (João 20:28).
9. Considerando que a Septuaginta (Tradução do Velho Testamento) anterior ao
nascimento de Cristo, e traduz a frase EU SOU, em Êxodo 3:14, como EGO EIMI, uma vez
que a mesma expressão é usada por Jesus em João 8:58, não é claro que existe uma
ligação entre os dois versículos: Êxodo 3:14 e João 8:58? (João 10:30, 33; 5:18).
8.

Não imagina você que os judeus do primeiro século, que estavam familiarizados
com a Septuaginta, teriam visto essa ligação entre os dois versículos: Êxodo 3:14 e João
8:58?
10.

Em vista do que você tem aprendido, deseja realmente continuar confiando na
Tradução do Novo Mundo, para orientar você e sua família em seu destino eterno?
11.

(Apocalipse 22:18, 19).

Jeová diz em Isaías 44:24: 'Eu, Jeová, faço tudo, estendendo os céus por mim
mesmo, estirando a terra. Quem comigo estava?'. Como pode você conciliar essa
declaração com o ensino da Torre de Vigia de que Cristo foi primeiro criado e então Cristo
criou as demais coisas? (João 1:01‐03).
12.

Se a 'sabedoria' em Provérbios 8 está se referindo a Cristo, e se a mesma
'Sabedoria' como mencionada em Provérbios 1 a 9 (como o texto claramente indica),
então quem é a 'prudência' com 'quem Jesus convive? (Provérbios 8:12).
13.

14. Você crê que Cristo é uma mulher que clama nas ruas (Provérbios 1:20, 21)?

Se a 'sabedoria' de Provérbios 8 teve um princípio, então isso não significa que
Deus esteve sem sabedoria até que Ele a adquirisse? Que tipo de Deus é esse que esteve
um tempo sem sabedoria?
15.
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A Liberdade Religiosa Versus o Domínio da Torre de
Vigia das Testemunhas de Jeová
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 1, Número 5, Julho‐Setembro/1997 – Páginas 140‐141

“Mais de trezentos mil brasileiros se uniram às Testemunhas de Jeová e acabaram
descobrindo que têm perdido sua preciosa liberdade”
Por David Reed
Os "servos de congregação" que estão encarregados do Salão do Reino dar‐lhe‐ão boas vindas com rostos
sorridentes e braços abertos. Eles falarão do amor que é encontrado na "Organização de Deus" ‐ a Sociedade Torre
de Vigia, a religião das Testemunhas de Jeová.
Agora, uma vez que você seja convertido em Testemunha de Jeová, eles mesmos governarão sua vida com
mão de ferro, eles hão de indicar o que você deve falar, ler, pensar e ainda a forma como você deve pentear seus
cabelos! (Nota 1: A Sentinela, 15/07/1983, página 22).
“Evite idéias independentes... Como se manifestam tais idéias independentes? Um modo comum é
questionar o conselho provido pela organização visível de Deus [i.e., a Sociedade Torre de Vigia]”. (Nota 2: A
Sentinela, 15/07/1983, página 22). O verdadeiro cristianismo, entretanto, é caracterizado pela liberdade. A Bíblia
fala de "espreitar a liberdade, que temos em Cristo Jesus, a fim de que nos escravizassem completamente" (Gálatas
2:04), mas as seitas pseudo‐cristãs, como as Testemunhas de Jeová, levam seus seguidores à escravidão.
Muitas pessoas, inocentemente, unem‐se às Testemunhas de Jeová pensando que acharam o caminho que
leva a Deus, mas somente quando é tarde demais é que descobrem que perderam a liberdade de expressão. Não
podem exprimir qualquer opinião contrária às "linhas mestras" da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados.
"As mulheres entre as Testemunhas de Jeová não devem
exprimir discordância alguma com relação às decisões judiciais dos
‘servos’ ‐ nem mesmo por suas expressões faciais". (Nota 3: Extraído
de A Sujeição Teocrática, discurso da Assembléia de Circuito das
Testemunhas de Jeová, EUA, 1981). A Sociedade Torre de Vigia muda
seus ensinamentos mais do que qualquer outra religião, e quando as
"novas verdades" são introduzidas, aplica‐se certa pressão para fazer
que cada Testemunha de Jeová se adapte a elas e lhes obedeça, sem
se importar se crê na "nova verdade".
Uma vez dentro da organização da Torre de Vigia, não há um
caminho honroso para sair. Se você ousar emitir um juízo a respeito do
que a Torre de Vigia ensina, os "servos" o levarão a julgamento,
repreendendo‐o durante horas, em pé, e denunciando‐o perante seus
escravizados ouvintes, e aos amigos da organização proibirão que o
visitem e até mesmo que lhe falem um simples "oi" na rua.
“Por que é sábio evitar falar com alguém que foi expulso?...
um simples "oi" dito a alguém pode ser o primeiro passo para uma
conversa ou mesmo amizade. Queremos dar este primeiro passo em
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relação a alguém desassociado?” (Nota 4: A Sentinela, 15/12/1982, páginas 20‐21).
Esta disciplina organizacional vai mais longe: chega a separar as famílias, de determinado membro que se
opuser aos ensinamentos da Sociedade. Muitos pais se acham separados de seus filhos, netos e outros parentes,
que obedecem cegamente às determinações da Sociedade Torre de Vigia nesse particular.
"Parentes desassociados... cristãos aparentados com um desassociado, que não vive na mesma casa,
devem se esforçar por evitar a associação desnecessária, mantendo até mesmo os negócios reduzidos ao
mínimo". (Nota 5: A Sentinela, 15/12/1981, páginas 25).
Este medo de perder a família faz que muitas pessoas que discordam da Sociedade não a abandonem,
ainda que deixem de acreditar nela.
Estas pessoas seguem a Sociedade Torre de Vigia, presas ao medo. De sua sede no Brooklyn, Nova lorque,
os líderes anônimos da Sociedade governam sobre um "reino" que se estende pelo mundo todo. Cerca de seis
milhões de Testemunhas ao redor do mundo lhes prestam obediência hierárquica. O "reino" da Sociedade possui
leis próprias, tribunais próprios, escolas próprias e sem liberdade.
Os dormitórios das fábricas abrigam milhares de operários, que moram separados de suas famílias. Eles
produzem mais de um milhão de obras literárias por dia, incluindo "Bíblias" com as palavras‐chave, mudadas e
acomodadas conforme o ensino peculiar da Sociedade Torre de Vigia. Armadas com essa literatura enganosa, cada
Testemunha de Jeová é obrigada a ir de porta em porta pregando as "boas‐novas" – que não é o evangelho de
Cristo, mas a proclamação falsa de que Cristo voltou à terra em 1914 e colocou a responsabilidade do reino de
Deus nas mãos dos líderes das Testemunhas.
A proposta das Testemunhas de "realizar um estudo bíblico em seu lar" abre muitas portas. O estudo da
Bíblia é prontamente desviado para um dos livros da Sociedade Torre de Vigia, e aí começa o processo de lavagem
cerebral. As pessoas sem profunda convicção religiosa não são problema para uma Testemunha bem doutrinada.
Como resultado, muitas milhares de pessoas são levadas todo o ano para esta organização. As pessoas enganadas e
presas pela Torre de Vigia necessitam de ajuda, e não de atitudes grosseiras. É‐lhes difícil escapar da armadilha em
que têm se metido. Se você tem parentes e amigos na Sociedade Torre de Vigia, e deseja ajudá‐los, o melhor que
pode fazer é procurar o conselho e assistência de um pastor.
A verdadeira liberdade vai além de apenas evitar organizações opressoras religiosas ou políticas, e delas
escapar. A verdadeira liberdade é também libertação do pecado, da culpa, do medo e de qualquer condenação.
Esta liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Ele sofreu por nós e morreu na cruz para que os homens ficassem
verdadeiramente livres (João 8:32; 14:06). Jesus ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. Vá diretamente a Ele e
reconheça‐o como Salvador e Senhor ‐ hoje mesmo!
David Reed foi Testemunha ativa por 15 anos e também 'servo de distrito', de tempo integral, por dois anos;
além disso, passou 8 anos como ancião (dirigente de uma congregação) na seita. E‐mail:
jwreformers@nymsever.com ‐ Site: http://www.visiworld.com/starter/newlight/home1.htm
NOTAS
1. A Sentinela, 15/07/1983, página 22.
2. A Sentinela, 15/07/1983, página 22.
3. Extraído de A Sujeição Teocrática, discurso da Assembléia de Circuito das Testemunhas de Jeová, EUA,
1981.
4. A Sentinela, 15/12/1982, páginas 20‐21.
5. A Sentinela, 15/12/1981, páginas 25.
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Castas Religiosas entre as Testemunhas de Jeová
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 2, Número 6, Maio‐Junho/1998 – Páginas 198‐202

Com o título "Os Cristãos e as Castas" a revista Despertai!, de 08 de março de
1998, página 22, faz a seguinte indagação. "O que diria se soubesse que o
sistema de castas é praticado até por religiões que afirmam ser cristãs?" A
revista naturalmente, está criticando o sistema de castas no Hinduísmo,
adiantando que o governo indiano está tentando eliminar esse sistema de
submissão social incorporado à religião.
Como sabemos, o hinduísmo admite a doutrina da reencarnação, segundo a qual o retorno a esta
vida, dentro da lei do carma, efetiva‐se pelo que a pessoa fez em vida anterior. É a conhecida lei de ‘causa
e efeito’. Todas as ações têm reações positivas ou negativas para a vida seguinte da alma transmigrada.
Assim, dentro da sociedade indiana, existem quatro castas, ou classes sociais, resultantes do
ensino religioso predominante. As castas, ou classes sociais, são: a mais elevada ‐ a casta dos brâmanes ‐
que pertence ao nível sacerdotal. A segunda casta é a dos xátrias ‐ a classe dos profissionais, governantes
e guerreiros. O terceiro grupo é a dos vaicias ‐ a casta dos mercadores e fazendeiros, e a quarta classe ‐ a
dos sudras ‐ à que pertencem os trabalhadores. É a mais baixa das quatro castas, e poderíamos dizer que
existe uma última casta, que nem deve ser considerada casta: é a dos intocáveis. Se pudesse ser
considerada casta, seria ela a pior das castas. Os intocáveis vivem à margem da sociedade, precisando
separar a água suja da limpa para poder saciar a sede. O trabalho dessas pessoas inclui cuidar das
carcaças dos animais, pescar nos aguapés e realizar serviços pesados, diz o jornal: "A Tribuna" de 08 de
fevereiro de 1998, página B7, acrescentando a notícia, "Índia enfrenta lutas violentas para pôr fim a
castas sociais". Prossegue o jornal: "Mais de 300 pessoas já morreram nos últimos dois anos na guerra
das castas". Essas lutas surgiram a partir de 1947, quando foi promulgada a Constituição na Índia. Na
Constituição foi abolida a divisão de classes, tornando‐se crime propagar e manter essa discriminação de
castas.

As duas castas da STV ‐ "Os Ungidos" e as "Outras Ovelhas"
Enquanto o governo indiano procura abolir o sistema de castas sociais, mesmo que a abolição do
sistema gere até lutas que resultem em mortes, surge uma religião que afirma ser o autêntico
cristianismo e, indo mais longe: coloca‐se como única religião verdadeira, procura ressaltar a distinção de
classes ou castas dentro do seu ensino religioso.
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O amigo leitor já perguntou às Testemunhas de Jeová, que batem à sua porta, se têm esperança
celestial? Obtêm delas uma resposta enfática: "Eu, ir para o céu?", e continuam: "Quem sou eu?" E vai
mais além, afirmando, "O céu é um lugar exclusivo para 144.000, que são ‘Os Ungidos’, eu sou de uma
classe que não vai viver no céu, mas vai viver no paraíso terrestre". Quem é o responsável por este
absurdo alegando apoiar‐se na Bíblia? Afirmar que ela aponta duas classes, cristãos de primeira classe (os
Ungidos) e cristãos de segunda classe (os da "Grande Multidão" ou "Outras Ovelhas") com esperanças
distintas? É o corpo governante das Testemunhas de Jeová, sediado nos Estados Unidos.
Dizem eles que receberam orientação e direção teocráticas na sua sede em Nova lorque, Estados
Unidos.

Quando tudo começou
"Até meados do primeiro semestre de 1935, as testemunhas dedicadas e batizadas de Jeová de
boa fé haviam tido a ‘uma só esperança’ que lhes é apresentada em Efésios 4:04‐06, como segue: ‘Há um
só corpo e um só espírito, assim como também fostes chamados em uma só esperança e que fostes
chamados; um só Senhor, uma só fé, um só batismo; um só Deus e Pai de todos’ Mas naquele ano
memorável de 1935, no congresso realizado em Washington, D.C., identificou‐se a ‘Grande Multidão’,
conforme visualizada em Revelação 7:09‐17, como estando composta das ‘Outras Ovelhas’ do Pastor
Excelente, mencionadas em João 10:16" (A Sentinela, 15/03/1983, página 19, parágrafo 7). Imagine a
autoridade desse corpo governante: altera a Bíblia a partir de 1935 porque o seu presidente de então –
Joseph Franklin Rutherford, 2º presidente, teve a "revelação" de que, ao invés de haver uma só
esperança, havia duas esperanças: uma celestial e outra terrena.
Quando alguém erroneamente orientado alega não querer ir para o céu, mas deseja viver na
terra, que se tornará futuramente um paraíso, não é ainda o problema principal. Costuma‐se dizer:
"Gosto não se discute".

Não pertencem a Cristo
E é na verdade: "Gosto não se discute", mas quando alguém perde não só o céu (Mateus 23:13),
e tem nenhum relacionamento com Cristo, por pertencer a uma classe terrena, então esse ensino deve
ser considerado Herético, ensino de perdição (2º Pedro 2:01). Separados de Cristo estão cerca de cinco
milhões de Testemunhas de Jeová na terra, que pertencem à casta das "Outras Ovelhas". Estão
completamente perdidas. É o que diz Paulo, "Examinai‐vos a vós mesmos se permaneceis na fé; provai‐
vos a vós mesmos, ou não sabeis, quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já
estais reprovados" (2º Coríntios 13:05).
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Quem são os que pertencem a Cristo?
Pergunte às Testemunhas de Jeová: "Quem são os que pertencem a Cristo?", e elas responderão:
"Os que pertencem a Cristo são os 144.000 discípulos fiéis escolhidos para dominarem com ele no Reino".
(Poderá Viver Para Sempre no Paraíso na Terra, página 172, parágrafo 20). Isso é repetido
freqüentemente pelas Testemunhas de Jeová, para que nunca venham pretender ocupar cargos de
liderança na sede mundial, em Nova lorque. Ali impera o abuso de poder e ainda agora repetem: "Esta
grande multidão foi reconhecida em 1935, e hoje ascende a mais de cinco milhões" (A Sentinela de
01/02/1998, página 18, parágrafo 2).

Estão sem mediador
É incrível como alguém que
manuseia uma Bíblia, e se diga cristão,
possa aceitar um ensino que o coloca
sem mediador a salvação, por ser Jesus o
mediador exclusivo de 144.000 ungidos!
É o que se lê no ensino das Testemunhas
de Jeová, na Coluna dos Leitores da
revista A Sentinela. (A Sentinela,
15/09/1979, página 32).

Pergunta: "Será que Jesus é 'mediador' só dos cristãos ungidos?"
Resposta: "De modo que, em estrito sentido bíblico, Jesus é o 'mediador' apenas dos cristãos
ungidos".
Para que não paire dúvida sobre essa situação, da casta das "Outras Ovelhas", que estão sem
mediador, tem o Corpo Governante, que publica a literatura da sociedade, o desplante de alterar o texto
bíblico de 1º Timóteo 2:05. Vejamos como está redigido o texto: "Então, qual é o papel de Cristo neste
programa de salvação? Paulo passou a dizer: 'Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens
[não todos os homens], um homem, Cristo Jesus, o qual se entregou como resgate correspondente por
todos." (A Sentinela, 15/06/1980, página 26 ‐ grifo nosso).
Por que não todos os homens? Porque só 144.000 ocupam esse lugar de mediadores entre Jesus
e as outras ovelhas. Jesus é o mediador dos 144.000 e os 144.000 por sua vez são substitutos de Cristo
para as outras ovelhas (2º Coríntios 5:20 ‐ TNM – “Somos, portanto, embaixadores, substituindo a Cristo,
como se Deus instasse por nosso intermédio. Rogamos, como substitutos de Cristo: ‘Sede reconciliados
com Deus’” ‐ grifo nosso). Sendo assim, nenhum dos cinco milhões tem qualquer relacionamento com
Cristo, mas apenas com os ungidos.
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Não participam da refeição
noturna (Santa Ceia do Senhor)
Ora, não tendo Jesus como mediador, e,
dado que Jesus é o mediador do novo pacto selado
com seu sangue (Mateus 26:26‐28; 1º Coríntios
11:23‐26), a casta das "Outras Ovelhas" não
participam da refeição noturna (Ceia do Senhor),
sendo apenas observadores, que repetem para si
mesmos, cada vez que se lhes passam, os
emblemas (“pão e vinho”) da refeição noturna:
"Não sou digno" e, passando os emblemas aos
demais, repetem também, automaticamente, a
mesma frase, decorada e ensinada pela casta
superior dos "Ungidos".
Ensinam as Testemunhas: "Apenas os
144.000 membros do Israel de Deus têm
corretamente participação dos emblemas durante
a Comemoração da morte de Jesus, e foi somente
com eles que Jesus fez o seu pacto para um Reino...
Os membros da grande multidão não participam
neste novo pacto" (A Sentinela 01/02/1998,
página 19, parágrafo 3).

Na sociedade hindu, existem quatro castas, ou classes sociais.

Não são filhos espirituais de Deus
Que tipo de cristianismo é esse, que rouba até a condição de sermos filhos de Deus pela fé em
Jesus Cristo? É tão óbvio esse fato de se tornar filho de Deus pela aceitação de Jesus como Salvador, que
qualquer cristão menos informado não ignora a realidade, de que se torna filho de Deus quem aceita a
Jesus como Salvador pessoal (João 1:12; 1º João 3:01‐03; 5:01).
As Testemunhas lêem tudo isso na Bíblia e apregoam que todas essas promessas são exclusivas
para a casta dos "Ungidos". Isso é o que se lê na literatura publicada pela Torre da Vigia.
Dizem: "Antes de adotá‐los como seus filhos por meio de Jesus Cristo, Jeová sujeitará todos esses
humanos aperfeiçoados a uma última prova cabal" (Unidos na Adoração do Único Deus Verdadeiro,
página 191, parágrafo 16). Como sabemos essa última prova cabal, segundo as Testemunhas, ocorrerá
no final dos mil anos do reinado de Cristo. Só depois que passarem pela última prova é que poderão
arrogar para si a condição de filhos de Deus. Por enquanto, são apenas criaturas naturais, sendo guiadas
pelo príncipe da potestade do ar, que orienta os que ainda não se tornaram filhos de Deus (Efésios 2:01‐
03).
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Triste sorte a das Testemunhas de Jeová da segunda classe, e das "Outras Ovelhas", ou da
"Grande Multidão".

Sem justificação pela fé
Nem a isso tem direito a classe das "Outras Ovelhas". Está excluída da justificação pela fé
apontada por Paulo em Romanos 5:01, para todos os cristãos.
Ensinam as Testemunhas: "Por isso não serão nem agora nem então justificadas ou declarados
justos assim como os 144.000 co‐herdeiros celestiais foram justificados enquanto na carne. Os da ‘grande
multidão’ não sofrerão uma mudança na natureza humana para a espiritual, e por isso não precisam de
justificação pela fé e dá imputação de justiça necessitadas pelos 144.000 ‘escolhidos’" (Vida Eterna na
Liberdade dos Filhos de Deus, página 390, parágrafo 22).

Conclusão
Perguntamos às Testemunhas de Jeová que
pertencem à casta inferior das "Outras Ovelhas",
também conhecida como os da "Grande Multidão":
Como a pessoa se sente ao ser tratada como cristão de
segunda classe? Como aceitar essa condição de
inferioridade, se em GáIatas 3:26‐28 Paulo afirma:
"Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo
Jesus; porque todos quantos tostes batizados em Cristo,
já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem
grego; não há servo nem livre; não há macho nem
fêmea; porque todos vós sois um em Cristo Jesus". "Rogo‐vos porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor
Jesus Cristo, que digais todos uma mesma cousa e que não haja entre vós dissensões; sejais unidos, em
um mesmo sentido e em um mesmo parecer" (1º Coríntios 1:10 ‐ grifo nosso). Isso é cristianismo bíblico
autêntico, e não essa invenção de duas castas, ou classes, imaginadas por um homem que, toda a vez que
disse ter falado profeticamente da parte de Deus, falhou flagrantemente nessa questão por não ver suas
profecias cumpridas (Deuteronômio 18:20‐22; Mateus 7:15‐16). Quem já não leu o livro "Milhões Que
Agora Vivem jamais Morrerão"? Quem tomou conhecimento da ressurreição dos patriarcas Abraão,
Isaque e Jacó, que deveriam reinar a partir de 1925 na Terra, com governo centralizado em San Diego,
Estados Unidos, diretamente da casa Beth‐Sharim? Os príncipes não vieram ressuscitados, e nela viveu
nababescamente o próprio autor da falsa profecia. Foi esse homem, Joseph Franklin Rutherford, que criou
as duas castas religiosas entre as Testemunhas de Jeová e que, contrário ao que aconteceu com a
Constituição Indiana, que procurou tornar crime a distinção de castas, entre as Testemunhas de Jeová
cada vez mais se acentua a divisão de castas religiosas entre os privilegiados "Ungidos" e os párias:
"Outras Ovelhas".
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Mudanças que perturbam as Testemunhas de Jeová
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 2, Número 09, Nov/Dez‐1998 – Páginas 29‐31

“Mas a vereda dos justos é como a luz Clara que clareia mais e mais até o dia estar
firmemente estabelecido. O caminho dos iníquos é como as trevas, não souberam em que
têm estado tropeçando”. (Provérbios 4:18, 19) Há aqui um contraste entre os justos e os
iníquos. Os justos andam na luz (João 8:12) e os iníquos nas trevas. (João 3:19, 20); no
entanto, a organização faz disso válvula de escape para justificar suas falsas profecias e
suas constantes mudanças doutrinárias.
Por Esequias Soares da Silva o Natanael Rinaldi
Falsas profecias e mudanças doutrinárias não são “nova luz”. Diz a própria organização: "Uma nova luz
nunca contradiz a outra, nem a extingue" (The Watchtower [A Sentinela], fevereiro de 1881, página 188). Deus não
muda (Malaquias 3:08; Tiago 1:17).
Nenhuma religião do mundo mudou tanto suas crenças como as Testemunhas de Jeová. Veja que o
apóstolo nunca ensinou uma coisa para depois ensinar outra contrária, alegando estar aprendendo ou justificando
tal ensino sob a desculpa da “nova luz”; pelo contrário, disse que se ele mesmo ou um anjo aparecesse pregando
outra mensagem, diferente da primeira, os cristãos deveriam rejeitá‐la (Gálatas 1:08, 09). Nesta matéria são
apresentadas quatro recentes mudanças que as Testemunhas de Jeová devem analisar para verificar se os fatos são
realmente como estão aqui apresentados. São elas: A geração de 1914, o julgamento das nações, o serviço militar
alternativo e a união com Cristo.

A geração de 1914
O Corpo Governante sempre ensinou que a geração a que Jesus se referiu na parábola da figueira, em
Mateus 24:32‐34; Marcos 13:28‐30; Lucas 21:29‐32, começou em 1914. A crença da organização era de que o
Armagedom viria antes que a geração de 1914 desaparecesse. Ela definiu aleatoriamente que uma geração
equivale a 80 anos de idade em 1994. Isso tem preocupado o Corpo Governante, pois esta geração está
desaparecendo, e o Armagedom ainda não veio.
No livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna, página 95, o Corpo Governante diz: “Mas, ainda há pessoas
vivas que viveram em 1914 e viram o que aconteceu então, e que tinham idade suficiente para ainda se lembrarem
destes eventos. Esta geração já está ficando bastante idosa. Um grande número dela já faleceu. No entanto, Jesus
disse definitivamente: "Esta geração de modo algum passará até que todas estas coisas ocorram". Alguns destes
ainda estarão vivos para ver o fim deste sistema iníquo. Isto significa que resta apenas pouco tempo antes de vir o
fim! (Salmo 90:10 [89:10, CBC]) Portanto, agora é o tempo em que precisa agir com urgência se não quiser ser
arrasado junto com este sistema iníquo”.
Raymond Victor Franz, sobrinho de Frederick William Franz, ex‐presidente da organização, foi também
membro do Corpo Governante. Diz em seu livro Crisis of Consciense (Crise de Consciência), páginas 218‐222, que
três membros do Corpo Governante, Albert Schroeder, Karl Klein e Grant Suiter, elaboraram um projeto para mudar
a data de 1914 para 1957, alegando, como justificativa, o lançamento do Sputinik, o foguete soviético naquele ano.
Isso basta para que as Testemunhas de Jeová saibam que não há unanimidade nas crenças que elas consideram
verdade. O tempo passa depressa, e a “geração de 1914” está desaparecendo. Isso tem preocupado o Corpo
Governante. À luz dessa informação fica claro que esses três membros do Corpo Governante não criam em 1914.
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"A geração que não passará"
Cada edição da revista Despertai!
trazia
a
seguinte
mensagem:
“Importantíssimo é que esta revista gera
confiança na promessa do Criador sobre
uma nova ordem pacífica e segura antes
que a geração que viu os acontecimentos de
1914 EC desapareça”.
Como isso tem incomodado o Corpo
Governante, mais uma vez, em nome da
"nova luz", já não declara: “antes que a
geração que viu os acontecimentos de 1914
EC desapareça", mas o seguinte: "prestes a
substituir o atual sistema de coisas perverso
e anárquico”. Essa mudança radical,
divulgada em A Sentinela, de 01/11/1995, páginas 17, 19 e 20, já está na edição da Despertai! de 08/11/1995,
página 4. As crenças da organização não são uniformes entre os membros do Corpo Governante. Tão logo assumiu
o novo presidente, as mudanças começaram a se desencadear.

O julgamento das nações
A organização, durante décadas, vinha ensinando que o julgamento das nações começou em 1914, e que a
partir daí o Senhor Jesus estava separando os cabritos das ovelhas, mencionado em Mateus 25:44. Isso pode ainda
ser visto no livro Poderá Viver Para Sempre no Paraíso na Terra, página 183, § 22, 23. Novamente, em nome da
"nova luz", o Corpo Governante resolveu mudar sua crença. Agora esse julgamento só vai começar depois da vinda
de Cristo. Essa mudança está na revista A Sentinela, 15/10/1995, páginas 19, 20, 23.
Você, que durante muito tempo vinha instruindo os estudantes da Bíblia, ensinado‐lhes que desde 1914
Jesus estava exercendo o julgamento das nações, separando "as ovelhas dos cabritos", que vai você lhes dizer
agora? Que é nova luz? Veja que "Uma nova luz nunca contradiz a outra, nem a extingue". O livro Poderá Viver
Para Sempre no Paraíso na Terra, já está desatualizado.

Serviço militar alternativo
O Corpo Governante se reuniu diversas vezes, em
1978, para estudar a questão do serviço militar alternativo.
Os membros do Corpo Governante: John Booth, Ewart
Chitty, Raymond Franz, George Gangas, Leo Greenlees,
Albert Schoreder, Grant Suiter, Lyman Swingle e Dan Sydlik
acharam que a proibição do serviço militar alternativo não
era bíblica. Votaram contra a permanência da norma.
Carey Barber, Frederick Franz, Milton Henshel, William
Jackson, Karl Klein votaram pela permanência dessa
proibição, Ted Jaracz se absteve. Isto está no livro Crisis of
Conscience (Crise de Consciência), páginas 102‐104.
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Nove votos não representavam dois terços de 16 membros. Faltou apenas um voto, e por isso muitas
Testemunhas de Jeová foram aprisionadas, torturadas e trucidadas. Tiveram suas cidadanias caçadas e outras
foram mortas nos países que negam isenção do serviço militar aos ministros religiosos. Elas estavam morrendo por
algo que consideravam verdade de Jeová, enquanto nos bastidores a maior parte dos membros do Corpo
Governante achava que era mandamento humano. Agora a Sociedade diz que o serviço militar alternativo já não é
pecado. Qualquer Testemunha de Jeová tem o direito de prestar tais serviços. Essa nova mudança está na revista A
Sentinela, de 01/05/1996, páginas 19, 20.

Em União com Cristo
Inicialmente reservada para a elite da "Classe dos Ungidos" estar "EM UNIÃO COM CRISTO" aplica‐se agora
às Testemunhas de Jeová em geral. Sem admitir nova mudança doutrinária, está tomando lugar essa nova luz e A
SENTINELA de 1º de junho de 1998 começa a aplicar às Testemunhas de Jeová, em geral, a terminologia
previamente reservada para uma pequena classe da elite que professa esperança celestial como a "Classe dos
Remanescentes" elos 144.000.
Décadas após de o "Juiz Rutherford" apontar em 1935 que a classe da "Grande Multidão" tinha esperança
terrena e não celestial, o privilégio de estar "em união com Cristo" estava claramente reservada para a "classe
celestial":
"Os 'batizados em Cristo Jesus foram batizados na sua morte', com a esperança de serem "co‐herdeiros de
Cristo" do Reino Celestial”..."Esta relação é diversas vezes descrita como "união com Cristo" ou "em Cristo", e usa‐se
também a expressão inversa, "Cristo em união convosco", com suas implicações diferentes." (Estudo Perspicaz das
Escrituras, volume I, página 597).
"Para eles, exclusivamente, está escrito: 'Vós tendes uma unção do santo... assim como vos tem ensinado,
permanecei em união com ele". (1º João 2:20, 27, TNM) ("Novos Céus e Uma Nova Terra", página 318).
Milhões das Testemunhas de Jeová aprenderam responder tais promessas do Novo Testamento, por assim
dizer: "Isto não se refere a mim, porque sou uma das 'outras ovelhas' e não fui gerado pelo espírito de Deus." (Vida
Eterna Na Liberdade dos Filhos de Deus, página 153).
Agora, surpreendentemente e sem nenhuma explicação, A SENTINELA de 1º de junho de 1998, endereça a
todas as Testemunhas de Jeová o artigo sob o título "Prossiga andando em união com Cristo".
Nesse artigo aplica‐se a expressão "em união com Cristo" aos novos membros: "...porque querem andar em
união com Cristo... Em todo o mundo, só em 1997, mais de 375.000 deram este passo vital". (página 10).
Com muito do Novo Testamento 'escrito exclusivamente' para um número de anciãos "ungidos" avançados
em idade e em face de morrer dentro em breve, a organização se depara com a dificuldade de a Bíblia não se
aplicar a nenhum ser vivente! É a nova linguagem "em união com Cristo" evidência que uma "nova luz" está sendo
iniciada? O tempo dirá! (traduzido de "New Truths" of the '90s a Decade of Doctrinal Changes por Jehovah's
Witnesses).

Considere o seguinte:
O livro Poderá Viver Para Sempre no Paraíso na Terra diz: "Não pode haver duas verdades quando uma não
concorda com a outra. Ou uma ou a outra é verdadeira, mas não ambas." (página 32, § 19). A geração que viu os
acontecimentos de 1914 vai passar ou não? Começou realmente em 1914 a separação entre "ovelhas" e
"cabritos"? Estamos na era do julgamento das nações ou não? A Bíblia condena ou não o serviço militar
alternativo? As Testemunhas de Jeová têm ou não comunhão com Cristo? Qual a verdade?
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Estamos falando de uma organização que se propõe a ser a única religião verdadeira da terra e cuja
liderança declara ser o único canal de comunicação entre Deus e o homem. As crenças da organização são de Deus
ou dos homens? Quem é o responsável por essas mudanças? Onde está a idoneidade espiritual do Corpo
Governante? Veja que o Corpo Governante brinca com vidas humanas e abusa da fé de suas vítimas. Como uma
Testemunha de Jeová pode continuar sendo leal a uma organização que não leva Jeová a sério! Quem garante que
outras crenças não serão modificadas? Se é verdade que a organização é o canal visível de Jeová, como se explicam
esses fracassos?

CONVITE
Deus não é Deus de confusão (1º Coríntios 14:23). Leia a Bíblia sem A Sentinela. Não troque Jesus Cristo
pela organização. O Corpo Governante diz que o único caminho para a salvação é a organização (Poderá Viver Para
Sempre no Paraíso na Terra, página 255, § 14), mas a Bíblia afirma que o único caminho para a salvação é Jesus:
“Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim”. (João 14:06). Esse é o único nome
para a salvação do homem. (Atos 4:12). A idéia de que todas as igrejas são agências do diabo é falsa. A organização
transmitiu essa ideologia maligna para coagir suas vítimas a ficarem na organização. Procure uma igreja onde a
Bíblia é ensinada e o evangelho genuíno de Jesus é pregado, que você por si mesmo verá a diferença. A Bíblia diz:
“Pois todos pecaram e não atingem a glória de Deus... o salário pago pelo pecado é a morte" (Romanos 3:23; 6:23),
O mesmo apóstolo, porém, apresenta a mensagem de consolo e de esperança: "Mas o dom dado por Deus é a vida
eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor" (Romanos 6:23). Você pode receber vida eterna já, neste momento, pois
Jesus garantiu: “Quem ouve a minha palavra e acredita naquele que me enviou tem vida eterna, e ele não entra em
julgamento, mas tem passado da morte para a vida". (João 5:24). Veja que Jesus disse: “Tem vida eterna", e não
"terá"; portanto, hoje é dia de salvação (2º Coríntios 6:02). Tome essa decisão e em seguida escreva para a
Sociedade Torre de Vigia avisando‐a de seu desligamento da organização, explicando as razões de sua decisão.
Assim, você estará tirando "um mundo de suas costas", declarando sua liberdade em Cristo. (João 8:32, 36; Gálatas
5:01). Você pode contar com o nosso apoio. Jesus disse: "Aquele que vem a mim, eu de modo algum enxotarei"
(João 6:37).

PERGUNTAS
A Torre de Vigia ensinava que a "geração que não passará", mencionada por Jesus, era a geração de 1914.
Afirmou também que essa interpretação era “a palavra profética de Jeová" (A Sentinela, 15/11/1984, páginas 6 e
7). Depois afirmou: "Nunca nesses casos presumiram que suas predições eram feitas ‘no nome de Jeová'”.
(Despertai!, 22/03/1993, página 4). Reflita sobre isso e responda às perguntas abaixo:
1. Qual das duas versões é verdadeira?
2. Quem mudou foi Jeová? (Malaquias 3:06)
3. Quem falou foi Jeová ou o Corpo Governante?
4. Quem garante que o Corpo Governante não mudará outras crenças da organização?
5. Organização de Jeová ou organização humana?
6. Você não acha que está pisando em campo minado?
A menos que haja outra indicação, todas as citações bíblicas são da Tradução do Novo
Mundo das Escrituras Sagradas.
Raymond Victor Franz: ex‐membro do Corpo Governante, sobrinho de Frederick
William Franz, 4º Presidente da organização, e o autor do livro Crisis of Conscience (Crise de
Consciência).
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São Leais à Bíblia as Testemunhas de Jeová
Parte 1
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 2, Número 10, Janeiro‐Fevereiro/1999, Páginas 30‐36

A edição de 1º de outubro de 1997 d’A
Sentinela, páginas 15 a 20, traz um artigo com o titulo:
“Defendamos Lealmente a Palavra Inspirada de Deus”.
São as Testemunhas de Jeová realmente leais à Bíblia?
De certo modo quase todos os grupos religiosos
conhecidos como pseudo‐cristãos (falso‐cristãos)
realçam sua crença na infalibilidade da Bíblia e a têm
como a Palavra de Deus. Em quase toda a literatura
publicada por esses grupos religiosos se lê,
freqüentemente, a declaração de fé na inerrância da
Bíblia. Isso é elogiável!
Dada a sua aceitação universal como a Palavra
inspirada de Deus (2º Timóteo 3:16, 17) a Bíblia já está
traduzida em 2.167 línguas e dialetos, publicações essas
inteiras ou parciais. Esse número respeitável de
traduções só visa a colocar a Bíblia ao alcance de maior
número de pessoas.
Ter uma Bíblia e estudá‐la é algo positivo. Em
Apocalipse 1:03 lemos: "Bem‐aventurados aqueles que
lêem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as cousas nela escritas, pois o tempo está próximo".
Mas quem dá a interpretação correra da Bíblia para aqueles que a lêem freqüentemente? Quase sempre os
adeptos de determinados grupos pseudo‐cristãos alegam a impossibilidade de a pessoa, por si mesma, examinar a
Bíblia e dela tirar o conhecimento da vida eterna (João 5:39; 2º Timóteo 3:15). Alguns se valem da pergunta de
Felipe ao eunuco de Candace, rainha dos etíopes, na estrada de Gaza, que fazia a leitura da Bíblia, no livro do
profeta Isaías: “Compreendes o que vens lendo?” (Atos 8:27‐30). É assim: reclamam para a liderança de seu
respectivo grupo, a capacidade única de interpretar a Bíblia.

Interpretação correta da Bíblia quem a dá?
Catolicismo Romano
E se dirigirmos a pergunta aos católicos romanos, indagando quem
dá a interpretação correra da Bíblia para eles? A resposta que consta do
catecismo é que a Igreja é a única intérprete competente da Bíblia, porque
só a Igreja não pode errar desde que Jesus a fundou sobre a pessoa de
Pedro, o primeiro Papa, e, dado que o Papa possui infalibilidade, é ele o
único que não erra ao interpretar a Bíblia.
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Diz o Terceiro Catecismo, na pergunta 882: “Por quem podemos nós conhecer o verdadeiro sentido das
Sagradas Escrituras?”
“O verdadeiro sentido das Sagradas Escrituras só podemos conhecê‐lo por meio da Igreja, porque só a Igreja
é que não pode errar ao interpretá‐las”.
No concilio Vaticano II, a Igreja Católica instou publicamente com "Todos os fiéis cristãos" a se
empenharem na leitura freqüente das divinas Escrituras. Ademais, “A Catholic Dictionary” declara: "O católico está
plenamente justificado a crer, com perfeita confiança, que a Igreja não pode ensinar qualquer doutrina contrária à
Escritura”. Quem interpreta a Bíblia para os católicos? A Igreja, que não pode errar.

Igreja Adventista do Sétimo Dia
Os adventistas, por sua vez, manifestam a crença na infalibilidade da
Bíblia e afirmam amiúde que ela é sua fonte de autoridade religiosa.
Paralelamente a essa posição alegam que Ellen Gould White é uma luz
menor que ilumina essa luz maior, que é a Bíblia e fazem sua declaração de
fé: “No Velho Testamento, no Novo Testamento e nos escritos de Ellen Gould
White”. Sua escritora possui tanta autoridade religiosa que os adventistas
aceitam e anunciam que seus escritos têm a mesma inspiração dos
escritores da Bíblia Sagrada.
É dito o seguinte: "Embora os profetas da antigüidade fossem
humanos, a mente divina e a vontade de Deus infalível, estão
suficientemente representadas na Bíblia. E o mesmo Deus fala por meio dos
escritos do espírito de profecia. Estes livros inspirados, tais como ‘O Desejado
de Todas as Nações’, ‘O Conflito dos Séculos’ e ‘Patriarcas e Profetas’, são
certamente revelações divinas da verdade sobre as quais deveríamos
depender completamente" (Orientação Profética no Movimento
Adventista).
Ellen Gould White por sua vez chega ao ponto de afirmar que Deus no passado falou pelos profetas, mas
que ultimamente fala por seus escritos. Diz ela textualmente: "Nos tempos antigos Deus falou aos homens pela
boca de Seus profetas e apóstolos. Nestes dias Ele lhes fala através dos testemunhos do Seu Espírito. Não houve
ainda um tempo em que mais seriamente falasse ao Seu povo a respeito de Sua vontade e da conduta que este deve
ter" (Testemunhos Seletos, volume 2, página 276). Sem dúvida a EGW está se referindo a Hebreus 1:01, 02 que diz:
"Havendo Deus, falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou
pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as cousas, pelo qual também fez o mundo" É um assunto tão sério
acreditar nas interpretações bíblicas de EWG que no formulário de aceitação de catecúmenos ao batismo nas águas
se faz a pergunta: “Crê no Espírito de Profecia?”... “Quantos livros já leu?” Naturalmente essa pergunta se relaciona
aos escritos de EWG, que devem ser aceitos sem questionamento para que uma pessoa se torne membro de uma
Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quem interpreta a Bíblia para os adventistas? Ellen Gould White é hoje a porta‐voz
por quem Deus fala, como no passado falou pelo seu Filho Jesus Cristo.

Mórmons – Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos DiasNão se pode
negar que os mórmons se utilizam da Bíblia mormente porque se consideram cristãos. Não se furtam de declarar
que crêem na Bíblia e a portam quando vêm às nossas casas falar de sua Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos
Últimos Dias. Textualmente afirmam os mórmons: "Cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, o quanto seja correta sua
tradução; cremos também ser o Livro de Mórmon a palavra de Deus" (Artigo 8, Das Regras de Fé). Assim, os
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mórmons fazem restrições à nossa Bíblia porque, dizem eles, a nossa Bíblia é mutilada, visto que dela foram tiradas
verdades importantes que se acham no Livro de Mórmon.
Dizem assim: "E depois de transmitidas pela mão dos doze apóstolos do Cordeiro,
dos judeus aos gentios, vês a fundação de uma grande e abominável igreja, que é a mais
abominável dentre todas as outras igrejas, pois que despojaram o evangelho do Cordeiro
de muitas partes que são claras e sumamente preciosas, como também de muitos dos
convênios do Senhor" (1º Néfi 13:26, do Livro de Mórmon). Com esse arrazoado criaram
a Bíblia Inspirada, tendo Joseph Smith Jr. por tradutor. Paralelamente se valem de mais
dois livros pelos quais interpretam a Bíblia: ‘Doutrina e Convênios’, ‘A Pérola de Grande
Valor’. Assim são quatro os livros de interpretação dos mórmons: ‘A Bíblia’, ‘O Livro de
Mórmon’, ‘Doutrina e Convênios’ e ‘A Pérola de Grande Valor’.

A Família – Meninos de Deus
Falam conosco utilizando‐se da Bíblia e a
memorizam com tal desenvoltura, que dificilmente se
percebe que a interpretação é dada de modo incorreto, mas
se valem principalmente (para sua interpretação da Bíblia)
das famosas cartas de MO, de autoria de David Berg. As
interpretações que MO dá à Bíblia são absolutamente
absurdas, considerando o sexo como principal assunto de
suas interpretações bíblicas. Justificam todas as práticas
ligadas às perversões sexuais, como: adultério,
homossexualismo, lesbianismo, abuso de crianças, sexo
grupal, incesto etc. Referindo‐se a leitura da Bíblia como
prática secundária, afirmam:
"Eu quero dizer‐vos francamente: se há uma escolha
entre lerem a Bíblia, quero dizer‐vos que é melhor lerem o
que Deus diz hoje de preferência ao que disse há 2000 ou 4000 anos atrás! Depois, quando acabarem de ter as
últimas cartas de Mo podem voltar a ler a Bíblia e as Cartas Velhas de MO!" (Velhas Garrafas ‐ Mo, julho, 1993,
número 242‐SD, página 11) A interpretação da Bíblia é
dada pelas cartas de MO, de David Berg.

Igreja da Unificação ‐ Moonístas
Utilizam‐se da Bíblia e procuram justificar suas
crenças pela Bíblia Sagrada. Interpretam‐na pelo
Reverendo Moo Sun Myung Moon, escritor do livro‐
base "PRÍNCIPIO DIVINO", encarrega‐se de interpretar a
Bíblia para os moonístas. Diz ele, então: "A Bíblia... não é
a própria verdade, senão um livro de texto que ensina a
verdade" ...Portanto, não devemos considerar o livro de
texto como absoluto em todos os detalhes" (Princípio
Divino, página 7) "...os cristãos de hoje, que são
prisioneiros das palavras das Sagradas Escrituras,
certamente criticarão as palavras e a conduta do Senhor
do Segundo Advento, de acordo com os limites de que as
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palavras do Novo Testamento dizem literalmente". (Princípio Divino, página 398) A interpretação da Bíblia para os
moonístas é dada por seu líder, conhecido como Reverendo Moon.

Testemunhas de Jeová
Deixamos para o fim o comentário sobre o uso da Bíblia pelas Testemunhas de Jeová, porque nos parece
ser o grupo religioso mais perigoso no uso da Bíblia, e por que foram mais longe do que os demais grupos no trato
com a Bíblia? Enquanto outros grupos se restringem à interpretação da Bíblia pelos seus líderes fundadores, as
Testemunhas de Jeová se deram ao trabalho de produzir sua própria Bíblia, trazendo para elas sua interpretação
particular, alterando determinadas expressões e palavras para justificar suas doutrinas peculiares. É a sua versão da
Bíblia conhecida como TRADUÇÃO NOVO MUNDO DAS ESCRITURAS SAGRADAS.

Tecem elogios rasgados à sua Tradução do Novo Mundo. Acerca dos “tradutores” da “Bíblia” Novo Mundo,
assim se exprimem: "Os tradutores desta obra, que temem e amam o Autor divino das Escrituras Sagradas, sentem
de modo especial a responsabilidade para com Ele, no sentido de transmitir Seus pensamentos e Suas declarações
do modo mais exato possível. Sentem também a responsabilidade para com os leitores pesquisadores que
dependem duma tradução da Palavra inspirada do Deus Altíssimo para a sua salvação eterna. Foi com tal senso de
responsabilidade solene que esta comissão de homens dedicados, no decurso de muitos anos, produziu a Tradução
Novo Mundo das Escrituras Sagradas. O objetivo da comissão foi ter uma tradução clara e compreensível da Bíblia,
que se apegasse de perto ao hebraico e grego originais, para fornecer assim uma base para o contínuo aumento do
conhecimento exato" (A Sentinela, 01/10/1997, página 16, parágrafo 13).
Que se poderia esperar depois dessa declaração de honestidade absoluta da Tradução do Novo Mundo?
Qualquer suspeita não teria cabimento. Era o que se poderia esperar, mas não é o que ocorreu. Citam com muita
habilidade o texto de 2º Coríntios 4:02 "Temos renunciado às coisas dissimuladas, que são vergonhosas, não
andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus". Renunciaram realmente as Testemunhas de Jeová às
coisas dissimuladas e não andam com astúcia, nem adulteram a Palavra de Deus?
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Outras Literaturas
Observações, avaliações e críticas à tradução do Novo Mundo por notáveis eruditos do grego do Novo
Testamento:
Estes comentários são dirigidos particularmente à tradução de João 1:01 na Tradução do Novo Mundo, mas
servem de indicação o tom de suas observações quanto à tradução da Tradução do Novo Mundo em geral.

"No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com o Deus, e a Palavra era
[um] deus".
1. Doutor J. R. Mantey ‐ (que é citado nas páginas 1158, 1159 da Tradução Interlinear do Reino da
Sociedade Torre de Vigia): "Uma má tradução chocante, obsoleta e incorrera". "Não é nem erudito nem razoável
traduzir João 1;01, "A Palavra era [um] deus".
2. Doutor Bruce M. Metzger ‐ Da Universidade de Princeton (Professor de Língua e Literatura do Novo
Testamento): "Uma tradução horripilante..." "errônea...", "perniciosa...", "repreensível...". "Se as Testemunhas de
Jeová levam essa tradução a sério, elas são Politeístas".
3. Doutor Samuel J. Mikolaski ‐ De Zurique, Suíça: "Esta construção anartra (usada sem o artigo) não
significa o que o artigo indefinido "a" significa em inglês [e o artigo indefinido "um" em português]. Traduzir a frase
'a Palavra era [um] deus' é monstruoso".
4. Doutor Charles L. Feinberg – De Portland, Oregan: "[os tradutores das] Testemunhas de Jeová
evidenciam uma ignorância abismal dos princípios básicos da gramática do grego na sua tradução errônea de João
1:01".
5. Doutor Paul L. Kauffman – De La Miranda, Califórnia: "Posso lhe assegurar que a versão que as
Testemunhas de Jeová dão para João 1:01 não é sustentada por nenhum erudito em grego de boa reputação".
6. Doutor James L. Boyer ‐ De Winona Lake, Indiana: "Nunca ouvi falar, nem li, sobre algum erudito em
grego que concordasse com a interpretação desse versículo [João 1:01] conforme insistida pelas Testemunhas de
Jeová... Nunca encontrei um deles (membro da Sociedade Torre de Vigia) que tivesse qualquer conhecimento da
língua grega".
7. Doutor William Barclay ‐ Da Universidade de Glasgow, Escócia: "A distorção deliberada da verdade por
essa seita é vista nas suas traduções do Novo Testamento. João 1:01 é traduzido: 'a Palavra era [um] deus'. Uma
tradução que é gramaticalmente impossível. É absolutamente claro que uma seita que pode traduzir o Novo
Testamento assim é intelectualmente desonesta".
8. Doutor F. F. Bruce ‐ Da Universidade de Manchester, Inglaterra: "Os gramáticos amadores arianos fazem
muito alarde da omissão do artigo definido com ‘Deus’ nas orações 'e a Palavra era [um] deus'. Esse tipo de omissão
é comum com nomes numa construção predicativa... '[um] deus' seria totalmente indefensável". (O falecido Doutor
Barcley e o Doutor Bruce são geralmente considerados os principais eruditos em grego da Inglaterra. Ambos
publicam traduções do Novo Testamento).
9. Doutor Ernest C. Colwell ‐ Da Universidade de Chicago: "Um nominativo definido no predicado tem o
artigo quando segue o verbo; não tem o artigo quando precede o verbo... essa declaração não pode ser considerada
estranha no prólogo do evangelho que alcança seu clímax na confissão de Tomé: ‘Senhor meu e Deus meu!’ João
2:28".
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10. Doutor Philip B. Harner ‐ Da Faculdade de Heidelberg: "O verbo precedendo um predicativo anartro
provavelmente implica que o LOGOS era ‘[um] deus’ ou um ser divino de algum modo, pertencendo à categoria
geral de THEOS, mas ainda um ser distinto de HO THEOS. Na forma que João realmente usa, a palavra THEOS é
colocada no princípio para ênfase (assim excluindo a tradução ‘[um] deus’)".11. Doutor B. F. Westcott ‐ (cujo texto
do Novo Testamento Grego ‐ mas não a parte em inglês ‐ usada na Tradução Interlinear do Reino): "O predicado
(Deus) encontra‐se na posição inicial enfaticamente como em João 4:24. É necessariamente sem o artigo...
Nenhuma idéia de inferioridade de natureza é sugerida por essa forma de expressão, que simplesmente, afirma a
verdadeira natureza da palavra... Na terceira cláusula declara‐se que "E o Verbo era Deus" e assim incluída na
unidade da Deidade".
12. Doutor J. Johnson ‐ Da Universidade do Estado da
Califórnia, em Long Beach: “Não há justificativa para traduzir
THEOS EN HO LOGOS como 'a Palavra era [um] deus'. Não há
paralelo sintático com Atos 28:06, onde há uma declaração em
discurso indireto... e eu não sou nem cristão, nem trinitariano".
13. Doutor J. J. Griebasch ‐ (cujo texto do Novo
Testamento Grego ‐ mas não a parte em inglês ‐ é usado na
publicação da Sociedade Torre de Vigia, The Emphatic
Diaglott): "Tão numerosos e claros são os argumentos e
testemunhos das Escrituras em favor da verdadeira Deidade de
Cristo, que dificilmente posso imaginar como, sob a admissão
da autoridade Divina da escritura, e com referência às regras
imparciais de interpretação, essa doutrina pode ser colocada
em dúvida por algum homem. Especialmente a passagem de
João 1:01‐03 é tão clara e tão superior a toda objeção, que por
nenhum esforço usado quer de comentaristas ou de críticos
pode ser arrancada das mãos dos defensores da verdade".

Conclusão
Teriam realmente feito a sua Tradução do Novo
Mundo, bem conscientes de que estavam traduzindo a Palavra
de Deus, ou a sua negação da doutrina da Trindade teria
influenciado na obra dos tradutores e dos eruditos da
Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, que tiram o seu
ganha‐pão mercadejando a Palavra de Deus de porta em
porta, na venda continua de suas publicações, que Paulo
identifica como “vendedores ambulantes da Palavra de Deus"
(2º Coríntios 2:17); e falsificadores da Palavra de Deus,
explorando as Testemunhas de Jeová, quando vão de porta,
como se estivessem pregando realmente o Evangelho de Jesus (1º Coríntios 15:01‐06) quando na verdade estão
vendendo a literatura publicada pela Torre de vigia, com o objetivo de lucros, (2º Pedro 2:01, 03) com suas páginas
cheias de heresias, não respeitando nem mesmo a Bíblia, como o demonstra sua famigerada Tradução do Novo
Mundo, onde permeiam as idéias do falso profeta fundador Charles Taze Russell.
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São Leais à Bíblia as Testemunhas de Jeová
Parte 2
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 2, Número 11, Março‐Abril/1999, Páginas 35‐38

COMPARANDO A TRADUÇÃO DO NOVO
MUNDO COM A BÍBLIA SAGRADA
Por: Esequias Soares da Silva

Sobre o Espírito Santo (Gênesis 1:02)
TEXTO HEBRAICO

Tradução do Novo Mundo

BÍBLIA SAGRADA

"Ora, a terra mostrava ser sem forma e vazia, e havia
escuridão sobre a superfície da água de profundeza; e
a força ativa de Deus movia‐se por cima da superfície
das águas".

"E a terra era sem forma e vazia; e havia trevas sobre
a face do abismo; e o Espírito de Deus se movia sobre
a face das águas".

O texto na língua original diz: “v'ruach Elohim”, e não permite de nenhuma maneira a tradução "força ativa
de Deus". Isso acontece na Tradução do Novo Mundo porque a organização fabricou de antemão uma doutrina
própria sobre o Espírito Santo. Ela nega a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Pregam que o Espírito
Santo é a "força ativa de Deus", mas não tinham como provar isso. Agora ficou fácil, colocando arbitrariamente
esse conceito na sua Tradução do Novo Mundo. São estes os "desvios ocasionais" dessa "tradução". A edição de 1º
de outubro de 1997 d’A Sentinela, páginas 15 a 20, traz um artigo com o título "Defendamos Lealmente a Palavra
Inspirada de Deus". São as Testemunhas de Jeová realmente leais à Bíblia?
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2. Sobre o verbo "adorar" (Hebreus 1:06)
TEXTO GREGO

kai proskynesatosan auto pantes aggeloi theou
Tradução do Novo Mundo

BÍBLIA SAGRADA

"Mas, ao trazer novamente o seu Primogênito à terra
habitada, ele diz: E todos os anjos de Deus lhe
prestem homenagem".

"E, quando outra vez introduz no mundo o
Primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem".

Jesus é adorado por todos os que estão no céu, na terra e debaixo da terra (Filipenses 2:10,11) e também
pelas hostes angelicais (Hebreus 1:06). Ele é mais sublime do que todas as categorias mais elevadas de anjos
(Efésios 1:21). A Bíblia ensina que devemos adorar somente a Deus (Apocalipse 19:10; 22:08‐09) logo Jesus é Deus,
pois a ele nós adoramos como todos os anjos o fazem (Apocalipse 5:11‐14; 7:09‐17; 19:03‐07; Mateus 28:09; João
9:38).
Essa passagem é parcialmente tirada de Deuteronômio 32:43, combinando com a Septuaginta: “que os
anjos de Deus o adorem” (Salmo 97:07) e a própria Sociedade Torre de Vigia reconhece essa citação. (Nota 1: A
Sentinela, 01/07/1971, página 414).

a. "Proskyneo" na TNM
O verbo "adorar" no grego é
(proskyneo) vertido indevidamente pela Tradução do Novo
Mundo por "prestar homenagem". Este verbo aparece no Novo Testamento referindo‐se ao Pai, (Mateus 4:10; João
4:24; Apocalipse 7:11; 11:16; 19:04). Com referência ao diabo, esse mesmo verbo aparece em Lucas 4:07, Mateus
4:09 e Apocalipse 13:04. Com referência aos anjos (Apocalipse 22:09), e, com referência a homens (Apocalipse
14:09; 16:02). Em todas essas passagens a Tradução do Novo Mundo traduz esse verbo proskyneo por "adorar".
Este mesmo verbo aparece com referência a Jesus Cristo (Mateus 2:02, 11; 8:02; 9:18; 14:33; 15:25; Marcos 15:19;
João 9:38), e a Tradução do Novo Mundo traduz por "prestar homenagem".
A primeira edição da Tradução do Novo Mundo traz Hebreus 1:06, da seguinte forma: "E todos os anjos de
Deus o adorem". Essa passagem era um problema para a organização. Como a Sociedade Torre de Vigia mudou,
mais uma vez a sua crença, proibiu a adoração de Jesus (Nota 2: The Watchtower, 01/01/1954, página 31), por
causa disso, na edição da Tradução do Novo Mundo, revisada em 1984, ela mudou o sentido da mensagem,
traduzindo Hebreus 1:06, por "prestar homenagem". Veja, que cada vez que a Sociedade Torre de Vigia muda suas
crenças, muda também sua Bíblia.
É verdade que todas as sociedades bíblicas mantêm comissões para manter sempre a atualidade da
linguagem, sem, contudo, mudar a mensagem. A Sociedade Torre de Vigia, entretanto, mudou suas crenças, agora
mudou também as Escrituras. Isso é falta de respeito pela Palavra de Deus, além de uma atitude monstruosa.

b. "Proskyneo" no Novo Testamento
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O verbo proskyneo aparece 60 vezes no Novo Testamento grego. Os demais verbos similares são muito
pouco citados no Novo Testamento, por exemplo:
(sebomai) 6 vezes,
(sebazomai) 1 vez nesta
acepção. O verbo "servir, prestar culto" é

(latreuo) aparecendo 5 vezes. Ainda o verbo

(eusebeo) 1 vez, outra vez em 1º Timóteo 5:04, com o sentido de "piedade", 2 vezes no total e
(terapeuo) 1 vez, como "servir", no sentido de "louvor".
Das 60 vezes que o verbo proskyneo aparece, apenas 2 vezes o sentido de "adoração" fica nebuloso:
Mateus 18:26; e Apocalipse 3:09 (que parece mais uma reverência). Nos demais casos, o sentido é de adoração,
tanto a Deus‐Pai (Mateus 4:10; João 4:21‐24; Apocalipse 11:16; 19:10; 22:09) quanto a Jesus Cristo (Mateus 2:02,
08; 8:02; 9:18; João 9:38) como no texto em apreço. Da mesma forma, o verbo aparece referindo‐se a Satanás e à
besta (Mateus 4:09; Apocalipse 13:15; 14:11) aos demônios (Apocalipse 9:20) e aos ídolos (Atos 7:43).
(histahavah). Esse verbo
O correspondente de proskyneo no Antigo Testamento é o verbo
também é usado em referência ao antigo hábito oriental de se prostrar diante de
uma
pessoa,
com
reverência, no caso de Natã e Batseba, diante do rei Davi (1º Reis 1:16, 23). Essa prática não estava mais em uso no
Novo Testamento (para não se confundir com a adoração). Cornélio se prostrou diante de Pedro, que foi corrigido
de imediato. Pedro o alertou de que era homem, pois tal prática é reservada somente a Deus (Atos 10:25); ver
também Apocalipse 22:09.

c. As Testemunhas de Jeová adoravam a Jesus
As Testemunhas de Jeová adoraram a Jesus desde 1879:
"Sua posição é contrastada com a de homens e anjos, desde que é Senhor de ambos, tendo todo o poder no céu e
na terra. Desde que assim é dito, 'que todos os anjos o adorem' (isto inclui Miguel, o chefe dos anjos, o que significa
então que Miguel não é o Filho de Deus) e a razão está em que ele tem alcançado nome mais excelente do que o
deles”. (Nota 3: The Watchtower, novembro de 1879, página 48).
Posteriormente, a Sociedade Torre de Vigia publicou nos seguintes termos outra matéria ensinando a
adoração de Jesus:
"Sim, cremos que Nosso Senhor Jesus enquanto esteve na terra foi realmente adorado e corretamente assim
procedido". (Nota 4: The Watchtower, julho de 1898, página 4).
Isso ocorreu até 1954, quando saiu a proibição na revista The Watchtower, de 1º de janeiro de 1954,
página 31, nas seguintes palavras:
"Nenhuma distinta adoração deve ser dada a Jesus Cristo".
Esta adoração de Jesus Cristo era ainda ensinada na primeira edição de Certificai‐vos de Todas as Coisas...,
(edição de 1960, página 104) e eliminada nas edições posteriores.
As Testemunhas de Jeová estão numa situação difícil: Se hoje é idolatria adorar a Jesus, que fazer com as
Testemunhas de Jeová que morreram adorando a Jesus antes de 1954? Quem morre na idolatria tem a vida
eterna? Se elas morreram salvas, o que fazer com as Testemunhas de Jeová atuais que se recusam a adorar Jesus?
Veja o leitor que se trata de uma mudança de 180 graus, e não meramente de uma "iluminação progressiva". É ir
de um extremo ao outro.
Na tentativa de solucionar esse problema, a Sociedade Torre de Vigia criou dois artifícios, a saber: o da
adoração relativa e o da substituição do verbo "adorar" por "prestar homenagem".
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O Corpo Governante publicou o seguinte:
"Em vista de tudo isso, como devemos compreender Hebreus 1:6, que mostra que até mesmo os anjos 'adoram' o
ressuscitado Jesus Cristo? ... Caso se prefira a tradução 'adorar', então se precisa compreender que tal 'adoração' é
apenas relativa.” (Nota 5: A Sentinela, 01/07/1971, página 415).
Parece que esse artifício não funcionou porque isso serve também para os católicos adorarem a Maria.
Antes da publicação dessa matéria, a organização havia publicado:
"Adoração 'relativa', usando‐se 'ajudas à devoção' física, é contrária ao princípio cristão de adoração.”
(Nota 6: Certificai‐vos de Todas as Coisas..., edição de 1960, página 244).
Na página seguinte, acrescenta:
"Proibido curvar‐se em adoração diante de homens ou mesmo de anjos como representantes de Deus.”
(Nota 7: Certificai‐vos de Todas as Coisas..., edição de 1960, página 245).
Assim, a teoria da "adoração relativa", além de inconsistente, contradiz a própria organização.
O artifício atual do Corpo Governante é substituir o verbo grego proskyneo (adorar) por "prestar
homenagem", todas as vezes que tal verbo se aplica a Jesus. Mesmo assim, não sei se as Testemunhas de Jeová se
prostram diante de Jesus para lhe "prestar homenagem". Se elas assim procedem, será que fazem a mesma coisa
com relação aos seres humanos? Claro que não! Das 60 vezes que o referido verbo aparece no Novo Testamento
apenas em dois lugares não fica específico o sentido de adoração. A Sociedade Torre de Vigia, porém, usa a
expressão "prestar homenagem"! A homenagem que poderia estar implícita nesta palavra é homenagem de
adoração. Em Apocalipse 5:12, 13 o cordeiro é adorado da mesma forma que o Pai.
O texto de Hebreus 1:06, em edições anteriores da Tradução do Novo Mundo, trazia: "Que os anjos de Deus
o adorem". Na última revisão substituíram o verbo "adorar" por "prestar homenagem". A Sociedade Torre de Vigia
pergunta o seguinte: "Será que o fato de se prestar adoração a Jesus prova que ele é Deus?” (Nota 8: Raciocínios à
Base das Escrituras, página 215). Com essa pergunta, a Sociedade Torre de Vigia admite a adoração de Jesus. A
Bíblia responde que sim! "Adora a Deus" (Apocalipse 19:10; 22:09).
A Sociedade Torre de Vigia declara:
"No cancioneiro publicado pelo povo de Jeová em 1905, havia duas vezes mais cânticos louvando a Jesus do que
havia em louvor a Jeová Deus. No cancioneiro de 1928, o número de cânticos que exaltavam a Jesus era mais ou
menos o mesmo que os que exaltavam a Jeová. Mas no último cancioneiro, de 1984, Jeová é honrado com quatro
vezes mais cânticos do que Jesus".
(Nota 9: Revelação, Seu Grandioso Clímax Está Próximo!, página 36, parágrafo 11).
Assim, o louvor a Jesus deve ser limitado, não se pode louvar muito a ele; é necessário louvar mais a Jeová.
Parece até brincadeira infantil! A adoração ao Deus‐Pai é igual a de Jesus (Apocalipse 5:12,13).

d. Conclusão
Os anjos de Deus adoram a Jesus, Paulo declara que todos os seres racionais adorarão ao Filho (Filipenses
2:10,11). Nisto inclui também os anjos. A Bíblia apresenta, em Jesus, todos os atributos metafísicos e morais
exclusivos da divindade.
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A Sociedade Torre de Vigia define "adorar" da seguinte forma:
"Adorar a Deus significa dar‐lhe honra reverente e render‐lhe serviço sagrado"
(Conhecimento Que Conduz à Vida Eterna, página 45, parágrafo 5).
Se o Corpo Governante se recusa adorar a Jesus e proíbe as Testemunhas de Jeová de dar a Jesus "honra
reverente e render‐lhe serviço sagrado", está declarando que sua religião não é cristã. O apóstolo Paulo, muitas
vezes, se identifica como "servo de Jesus". Muito diferente das Testemunhas de Jeová, pois não ser‐vem a Jesus e
nem dão a ele a honra reverente.

3. Sobre a palavra "hoje" (Lucas 23:43)
TEXTO GREGO

kai eipen auto, amen soi lego, semeron met' emouese en to paradeiso
Tradução do Novo Mundo

BÍBLIA SAGRADA

E ele lhe disse: "Deveras, eu te digo hoje: Estarás
comigo no Paraíso.

E disse‐lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje
estarás comigo no Paraíso.

A Sociedade Torre de Vigia diz:
"Embora Westcott e Hort coloque uma vírgula no texto grego antes da palavra "hoje", nos mss. unciais gr. não
se usavam vírgulas. Em harmonia com o contexto, omitimos a virgula antes de "hoje". Sy (do quinto séc. EC)
verte este texto: "Amém, eu te digo que comigo estarás no Jardim do Éden".
(Nota 10: Nota explicativa no rodapé da Tradução do Novo Mundo com Referências).
Ora, a Sociedade Torre de Vigia diz que o texto grego de Westcott e Hort (WH) serviu de base para a
Tradução do Novo Mundo, “assegurando a máxima exatidão possível" (Nota 11: Toda a Escritura é Inspirada
por Deus e Proveitosa, STV, NY., USA, 1966, página 310). Agora diz que resolveu não seguir mais o texto WH
que traz uma vírgula antes da palavra "hoje", mas omitiu a vírgula na Tradução do Novo Mundo.
A Sociedade Torre de Vigia não somente omitiu a vírgula antes da palavra "hoje" como pós dois pontos
depois desta palavra, o que alterou completamente o sentido do texto. A própria Sociedade Torre de Vigia
admitiu que a Tradução do Novo Mundo está em desacordo com o texto grego e até mesmo com a Versão
Siríaca, mas que se utilizou desse artifício (omitir a vírgula antes da palavra "hoje" e acrescentar os dois pontos
depois dessa palavra) simplesmente para se harmonizar com o contexto. Assim a Sociedade Torre de Vigia está
dizendo que esse texto grego em apreço esteve em desarmonia e discrepância durante todos esses vintes
séculos de cristianismo, e que só agora a organização o harmonizou.
Durante toda a história do cristianismo o texto ensinou que Jesus garantiu ao malfeitor arrependido
que naquele mesmo dia estaria consigo no Paraíso, e agora a Sociedade Torre de Vigia descobriu que não foi
isso que Jesus prometeu, e que o malfeitor crucificado ao lado de Cristo ainda jaz no pó da terra. Segundo a
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organização, nesta passagem Jesus garantiu, naquele dia, que um dia estariam juntos no Paraíso. Se isso
pudesse ser confirmado, a palavra "hoje" no texto seria supérflua. É mais uma tentativa de adaptar suas
crenças à Palavra de Deus. (Ver cap. 8, III, 6, e O malfeitor da cruz está inconsciente?)

Fragmento do Papiro 75, datado de 175‐225 A.D., atualmente na Biblioteca Bodmeriani, Genebra, Suíça.
Texto de Lucas 23:35‐53, Papiri Bodmeriani, Genève Suisse, 1958.
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São Leais à Bíblia as Testemunhas de Jeová
Parte 3
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 2, Número 12, Maio‐Junhho/1999, Páginas 39‐45

COMPARANDO A TRADUÇÃO DO
NOVO MUNDO COM A BÍBLIA
SAGRADA
Por: Esequias Soares da Silva

O Grande "EU SOU" (João 8:58)
TEXTO GREGO

eipen autois Iesous, Amen amen lego hymin, prin Abraam genesthai ego eimi.
Tradução do Novo Mundo

BÍBLIA SAGRADA

Jesus disse‐lhes: "Digo‐vos em toda a verdade:
Antes de Abraão vir à existência eu tenho sido.

Disse‐lhes Jesus: Em verdade em verdade vos digo
que antes que Abraão, existisse eu sou.

"EU SOU" no texto grego aqui é (ego eimi) e não permite em hipótese alguma a tradução "eu tenho
sido". Essa tradução da Tradução do Novo Mundo é uma violação inescrupulosa da gramática e uma distorção
do que a Bíblia ensina. O verbo grego eimi, "sou", no infinitivo einai "ser", é defectivo e não tem perfeito nem
aoristo. Esses "tempos" verbais (aspectos verbais) vêm suprimidos pelo perfeito e aoristo do verbo ginomai e
se a expressão "eu tenho sido" fosse autêntica aqui, nessa passagem o verbo seria gegona. Além do mais, o
verbo "ser" está desprovido de tempo, não encerrando portanto a idéia de tempo. Com isso, Jesus está
dizendo que é eterno. A idéia de tempo aqui, nessa passagem, recai sobre a palavra prin "antes", e o
acentuado contraste entre os verbos gregos “existisse” ginomai e eu "sou" eimi mostra que mesmo antes de
Abraão existir Jesus já existia eternamente. Com isso, Jesus se identificou com o grande "EU SOU" de Êxodo
3:14.
No versículo 24 Jesus disse: "... se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados". No versículo
28, ele reitera a sua identidade, dizendo: "... então conhecereis quem eu sou", ego eimi, no grego. "Desde
agora, vo‐lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou" (João 13:19). Com essa
mesma expressão, Jesus derrubou por terra os soldados que o foram prender. Disse: "...A quem buscais?
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Responderam‐lhe: A Jesus Nazareno. Disse Jesus: "Sou eu (ego eimi)... Quando pois lhes disse: "Sou eu",
recuaram e caíram por terra". (João 18:04‐06) Essas passagens joaninas provam que "Eu Sou", em João 8:58,
diz respeito à Identidade de Cristo, e não meramente à Idade, como quer a Sociedade Torre de Vigia. (Nota 1:
Raciocínios à Base das Escrituras, página 410). Isso mostra ser Jesus o mesmo grande "EU SOU" do Velho
Testamento.
Os judeus entenderam o que Jesus estava dizendo e consideraram tal declaração uma blasfêmia, pois
Deuteronômio 32:39 declara que somente o Deus‐Javé de Israel é "Eu Sou". O Dr. Walter Martin afirma que a
Lei de Moisés apresenta cinco razões (Nota 2: MARTIN, Walter, O Império das Seitas, volume I, páginas 106,
107) que condenam uma pessoa à morte por apedrejamento. São elas:
a) invocação de mortos (Levíticos 20:27);
b) blasfêmia (Levíticos 24:10‐13);
c) falsos profetas (Deuteronômio 13:05‐10);
d) filhos rebeldes (Deuteronômio 21:08‐21);
e) adultério e estupro (Levíticos 20:10; Deuteronômio 22:22‐24).
Veja que os judeus "...pegaram em pedras para lhe atirarem..." (João 8:59). De qual dos pecados
acima mencionados Jesus era acusado pelos judeus? O de blasfêmia (João 10:32).
Com relação ao artifício de alterar o sentido dos verbos, disse a Sociedade Torre de Vigia o seguinte
sobre a Tradução do Novo Mundo:
“A Tradução do Novo Mundo dá atenção especial a transmitir o sentido da ação dos verbos gregos e hebraicos.
Ao fazer isto, a Tradução do Novo Mundo se esforça de preservar a graça, a simplicidade, a força e a maneira
de expressão peculiares dos escritos na língua original. Tornou‐se assim necessário usar verbos auxiliares para
transmitir com cuidado os estados reais das ações”.
(Nota 3: Toda a Escritura é Inspirada por Deus e Proveitosa, STV, NY., USA, 1966, página 314).
Aqui, a Sociedade Torre de Vigia deixa claro o seu esquema de "melhorar" certas expressões usando
verbos auxiliares. Diz que "tornou necessário usar verbos auxiliares para transmitir com cuidado os estados
reais das ações." As Testemunhas de Jeová, aqui na Tradução do Novo Mundo, transmitiram com cuidado sua
crença peculiar, e os verbos auxiliares serviram de recursos para essas adaptações. É a Tradução do Novo
Mundo um instrumento usado pela organização para justificar o credo doutrinário inventado por Russell. É,
pois, uma obra espúria e não merece confiança. Aqui, o objetivo dessa tradução é dissociar Jesus do Grande
"EU SOU" de Êxodo 3:14.
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A deidade de Jesus revelada aos judeus (João 10:33)
TEXTO GREGO

on poieis seauton theon
Tradução do Novo Mundo

BÍBLIA SAGRADA

Os judeus responderam‐lhe: Nós te apedrejamos,
não por uma obra excelente, mas por blasfêmia,
sim, porque tu, embora sejas homem, te fazes um
deus.

Os Judeus responderam, dizendo‐lhe: Não te
apedrejamos por alguma obra boa, mas pela
blasfêmia; por que, sendo tu homem, te fazes Deus
a ti mesmo.

A palavra "deus", com letra minúscula, como aparece na Tradução do Novo Mundo, é uma imposição,
além de ser uma incoerência. Nos textos modernos do Novo Testamento grego encontramos com letras
minúsculas as palavras "Filho", mesmo referindo‐se a Jesus; "Deus", mesmo referindo‐se ao verdadeiro Deus,
o grande Javé do Velho Testamento, Espírito Santo etc..
A Sociedade Torre de Vigia lança mão disso para fazer o que acha conveniente para legitimar sua
crença, e "deus" aqui não tem outra explicação senão diminuir a pessoa de Jesus. A incoerência está no fato de
não ser considerado blasfêmia alguém dizer que é "um deus". Se os judeus entendessem que Jesus lhes estava
dizendo que era apenas "um deus", não teria havido motivo para o apedrejamento, e não teria havido nisso
nenhuma novidade. Teria sido uma informação supérflua que Jesus lhes dera.
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A glória de Deus é o resplendor de Cristo (2º Coríntios 4:04)
TEXTO GREGO

tou euaggeliou tes doxes tou Christou hos estin eikon tou theou
Tradução do Novo Mundo

BÍBLIA SAGRADA

Entre os quais o deus deste sistema de coisas tem
cegado as mentes dos incrédulos para que não
penetre o brilho da iluminação das gloriosas boas‐
novas a respeito do Cristo, que é a imagem de
Deus.

Nos quais o deus deste século cegou os
entendimentos dos incrédulos, para que lhes não
resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo,
que é a imagem de Deus.

A Tradução do Novo Mundo obliterou o sentido exato desse texto, ofuscando a beleza e a essência
dessa passagem bíblica. A expressão "das gloriosas boas‐novas a respeito do Cristo, que é a imagem de Deus"
na Tradução do Novo Mundo não é a mesma coisa que "do evangelho da glória de Cristo que é a imagem de
Deus". As Testemunhas de Jeová estão dizendo, nessa passagem, que as boas novas são gloriosas e que elas
falam do Cristo. O texto grego acima diz que o evangelho é a glória de Cristo, e que esse Cristo é a imagem de
Deus. A expressão "a respeito do Cristo" não consta no texto sagrado, mas foi introduzida pela organização na
TNM para diminuir o Senhor Jesus, porque negam a glória devida a Cristo.
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"Sendo em forma de Deus" (Filipenses 2:06)
TEXTO GREGO

ouch arpagmon hegesato to einai isa theo
Tradução do Novo Mundo

BÍBLIA SAGRADA

O qual, embora existisse em forma de Deus, não
deu consideração a uma usurpação, a saber, que
devesse ser igual a Deus.

Que, sendo em forma de Deus, não teve por
usurpação ser igual a Deus.

A palavra grega morphe indica “tanto o caráter essencial como a figura. Sugere imutabilidade, em
contraste com schema, ‘figura’, semelhança exterior e efêmera. Aqui há uma referência a Cristo antes da
encarnação, sugerindo ter ele atributos divinos.” (Nota 4: SOUTER, Alexander, A Pocket Lexicon to the Greek
New Testament, página 162). O que o texto está dizendo é que embora Jesus seja Deus, não se utilizou das
prerrogativas da divindade em seu ministério e, mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma
usurpação.
A Tradução do Novo Mundo diz nessa passagem que Jesus existia em forma de Deus, e que Jesus
considerava usurpação vindicar para si essas prerrogativas da divindade. Assim, a Sociedade Torre de Vigia
ensina que Jesus nunca quis ser Deus e que considerava tal coisa usurpação. O texto original diz uma coisa, e a
Tradução do Novo Mundo diz outra; portanto não é uma tradução aceitável nem sequer razoável. É pois uma
obra espúria. (Ver mais sobre Filipenses 2:06).
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Jesus é o Criador de todas as coisas (CoIossenses 1:16)
TEXTO GREGO

ta panta ... ta panta
Tradução do Novo Mundo

BÍBLIA SAGRADA

Porque mediante ele foram criadas todas [outras]
coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis, e as
coisas invisíveis, quer sejam tronos, quer senhorios,
quer governos, quer autoridades. Todas as [outras]
coisas foram criadas por intermédio dele e para
ele.

Porque nele foram criadas todas as coisas que há
nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam
tronos, sejam dominações, sejam principados,
sejam potestades: tudo foi criado por ele e para
ele.

Aqui, a Sociedade Torre de Vigia acrescenta por conta própria uma interpolação [outras] para se
ajustar ao sistema peculiar à organização. O propósito dessa interpolação é dizer que Jeová‐Deus criou seu
Filho Jesus, e que depois Jesus criou as [outras] coisas. O texto original, porém, não ensina isso. Diz que Jesus é
o Criador de todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e invisíveis. Apresenta Jesus como o Criador, e não
como criatura, que depois se tornou Criador, como querem os líderes das Testemunhas de Jeová nessa
passagem da Tradução do Novo Mundo.
Essa expressão, "outras", não existe no texto original. O Corpo Governante inseriu tal interpolação para
facilitar a exposição de sua crença peculiar. Todo o contexto bíblico revela a eternidade de Cristo (Isaías 9:06;
Miquéias 5:02; João 1:01‐03; Hebreus 1:12). O próprio apóstolo diz, no versículo seguinte, que Jesus não faz
parte da criação: "Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele" (CoIossenses 1:17).
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A glória do Grande Deus e Salvador Jesus Cristo (Tito 2:13)
TEXTO GREGO

tou megalou theou kai soteros emon iesou christou
Tradução do Novo Mundo

BÍBLIA SAGRADA

Ao passo que aguardamos a feliz esperança e a
gloriosa manifestação do grande Deus e [do]
Salvador de nós, Cristo Jesus.

Aguardando a bem‐aventurada esperança e o
aparecimento da glória do grande Deus e nosso
Senhor Jesus Cristo.

A Sociedade Torre de Vigia acrescenta a preposição "do", que não existe no texto grego original. Esta
interpolação visa a separar o "Deus‐Pai" do "Filho". O texto sagrado está dizendo que Jesus é o nosso grande
Deus e Salvador, e a Tradução do Novo Mundo está dizendo que a manifestação da glória pertence a Deus e
também a Cristo. Essa interpolação é uma agressão à Cristologia e uma maneira de falsificar os textos das
Escrituras Sagradas. A passagem em apreço, juntamente com 2º Pedro 1:01, fala de uma só pessoa. O Dr. A. T.
Robertson afirma que a presença de um só artigo, nessas passagens, revela a menção de uma só pessoa. (Nota
5: ROBERTSON, A. T., Imágenes Verbales en el NuevoTestamento, tomo 6, página 167).
O Corpo Governante não admite a redação perfeita do texto original, porque esta não permite a
interpretação que a Sociedade Torre de Vigia dá sobre a pessoa de Jesus. Assim, ficou mais fácil para a
Sociedade Torre de Vigia por na mente de seus adeptos suas crenças enganosas.
Essa mesma técnica é usada numa passagem semelhante, (2º Pedro 1:01) onde a Sociedade Torre de
Vigia acrescentou a preposição "do", que não existe na redação original grega. Esses artifícios são
características da Torre de Vigia.
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Jesus é o Deus "Elohim" do Velho Testamento (Hebreus 1:08)
TEXTO GREGO

pros de ton huion, ho thronos sou, ho theos
Tradução do Novo Mundo

BÍBLIA SAGRADA

Mas, com referência ao Filho: Deus é o teu trono
para todo o sempre, e [o] cetro do teu reino é o
cetro da retidão.

Mas, do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste
pelos séculos dos séculos, cetro de eqüidade é o
cetro do teu reino.

O texto aqui é uma citação do Salmo 45:06 e 07, cujo Deus é o Deus de Israel, Elohim (Deus). O escritor
da epístola aos Hebreus afirma, nesta passagem, que o Deus do salmo citado é Jesus. Essa verdade
valiosíssima incomoda e atrapalha a Sociedade Torre de Vigia, pois contraria os princípios básicos da
organização. O Corpo Governante nega a deidade absoluta de Cristo, e o texto diz explicitamente que Jesus é
Deus. Então, o que fez a Torre de Vigia? Os "tradutores" da Tradução do novo Mundo deram um novo sentido
ao texto: A Tradução do Novo Mundo diz que Deus é o trono de Cristo! Eis aí a "Bíblia" das Testemunhas de
Jeová!
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A palavra "igreja" e a divindade de Cristo (Atos 20:28)
TEXTO GREGO

ten ekklesian tou theou, hen periepoiesato dia tou haimatos tou idiou
Tradução do Novo Mundo

BÍBLIA SAGRADA

Prestai atenção a vós mesmos e a todo o
rebanho, entre o qual o espírito santo vos designou
superintendentes para pastorear a congregação de
Deus que ele comprou com o sangue do seu
próprio [Filho].

Olhai pois por vós, e por todo o rebanho
sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos,
para apascentardes a igreja de Deus, que ele
resgatou com seu próprio sangue.

O Espírito Santo aparece na Tradução do Novo Mundo com letras minúsculas, conforme foi deliberado
pela organização, embora não haja base bíblica para isso. Sabemos que nos manuscritos antigos não existiam
letras maiúsculas ou minúsculas como nos textos modernos. Os Manuscritos Unciais eram constituídos apenas
de textos com letras maiúsculas, ao passo que os Manuscritos Cursivos eram de textos com letras minúsculas
apenas.
Quando os eruditos transformaram esses textos no sistema moderno, com separação de palavras,
pontuação etc., facilitaram a leitura dos textos modernos. As palavras "Filho" com referência a Jesus; "Deus",
mesmo se referindo ao Deus de Israel, o Deus Verdadeiro revelado na Bíblia, "Espírito Santo" e outras
aparecem com letras minúsculas. Isso, porém, não dá à Sociedade Torre de Vigia o direito de registrar na sua
Tradução do Novo Mundo o Espírito Santo com letras minúsculas. A organização assim o fez com base na sua
crença pré‐fabricada sobre o Espírito Santo, pois negam sua divindade e personalidade.
A Sociedade Torre de Vigia tem horror à palavra "igreja", e, como suas comunidades são chamadas de
"congregação", o Corpo Governante riscou da Tradução do Novo Mundo o vocábulo "igreja" e o substituiu pela
palavra "congregação". Ora, toda a igreja é uma congregação, mas nem toda a congregação é uma igreja. A
palavra "igreja" é no grego ekklesia. Vem de ek, uma preposição que significa "de" "dentre", "de dentro de", e
klesia vem de kIesis que significa “chamada, convocação”; portanto a palavra ekklesia significa per si "os
chamados para fora".
A igreja de Cristo não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas um grupo de pessoas chamadas por
Cristo, chamadas para deixar o mundo, chamadas para servir a Cristo. É um grupo especial com um objetivo
especial. Uma congregação pode ser um agrupamento qualquer e pode ser uma congregação de Deus, mas
nem sempre é assim. "Igreja" já é uma palavra técnica apropriada, mas a Sociedade Torre de Vigia quer ser
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diferente: Achou por bem eliminar da sua tradução essa palavra, embora não encontre base consistente para
tal procedimento.
O outro artifício igualmente grosseiro é a interpolação posta pela Sociedade Torre de Vigia na parte
final do versículo. A Bíblia diz que "Deus é Espírito" (João 4:24), e sendo ele "Espírito" não pode ter sangue.
Quem nos comprou com seu sangue foi Jesus, e essa passagem está mostrando que Jesus é Deus; mostra que
Deus nos comprou com "seu próprio sangue". A Sociedade Torre de Vigia procurou outro caminho, pois não
quer admitir a divindade de Cristo. Então, utilizou‐se de um dos seus velhos artifícios: Pós uma interpolação,
acrescentando a palavra "[Filho]," o que altera todo o sentido do versículo.
O texto grego diz que Deus comprou sua igreja com o seu próprio sangue, e a Tradução do Novo
Mundo diz que Deus comprou a congregação com o sangue de seu próprio Filho. É verdade que encontramos
versões da Bíblia que usam a mesma interpolação, mas elas não são viciadas, porque as outras passagens
cristológicas estão corretas. A interpolação nelas tem por objetivo facilitar a compreensão do texto,
mostrando que Deus‐Pai e Cristo são o mesmo Deus; o contrário da Tradução do Novo Mundo, que tem por
objetivo negar a deidade absoluta de Cristo.
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Jesus foi crucificado ou estacado? (Lucas 23:21)
TEXTO GREGO

oi de epephonoun legontes, staurou, staurou auton
Tradução do Novo Mundo

BÍBLIA SAGRADA

Começaram então a berrar, dizendo: "Para a
estaca! Para a estaca com ele!"

Mas eles clamavam em contrário, dizendo:
Crucifica‐o crucifica‐o.

A palavra grega traduzida por "cruz" é stauros e o verbo é stauroo. Na literatura grega clássica stauros
significa: "empalação, enforcamento, estrangulamento", além de "estaca". Era também um instrumento de
suplício: uma viga colocada nos ombros do réu. Não existe uma definição única para o termo, como ensina a
Sociedade Torre de Vigia. A palavra stauros per si não diz a técnica nem a forma exatas da execução. Para saber
com mais exatidão sobre essa execução
é necessário de antemão saber em que
região, em que época e sob que
autoridade foi executada a sentença,
além de conhecer o ponto de vista do
escritor que emprega o referido
vocábulo.
No Velho Testamento o termo
"estaca" aparece em Êxodo 35:18;
38:31; Números 3:37; 4:32; Juízes 4:21‐
22; 5:26; Isaías 33:20; 54:02; Ezequiel
15:03; Zacarias I0:04, e em nenhuma
delas a Septuaginta traduziu por
stauros. O verbo stauroo aparece só uma vez no Velho Testamento, em Ester 7:09, 10, e é traduzido por
"enforcar". A Sociedade Torre de Vigia não tem autoridade para dogmatizar sobre ser stauros apenas "estaca". Não
existe apoio bíblico nem histórico para o ensino da Torre de Vigia.
Stauros podia ser uma viga transversal apenas ou uma estaca, ou ainda os dois juntos. Stauros como
"estaca" é apenas uma possibilidade, e não uma afirmação, e isso sem considerar tempo, lugar e governo.
A pena de morte pela cruz era uma prática conhecida na Grécia, mas os romanos trouxeram tal prática dos
cartagineses. Só os romanos usaram a cruz como pena capital, e tal prática foi abolida por Constantino, na primeira
metade do século IV (337 a.D), na sua reforma social e política. Nos dias de Cristo existiam três tipos de cruz, a
saber: cruz de Santo André, do formato de um "X"; cruz comissa, ou de Santo Antonio, da forma de um “T”, e a cruz
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immissa. Pela inscrição posta sobre a cabeça de Jesus, JESUS
NAZARENO REI DOS JUDEUS, podendo ser lida à distância, em três
línguas (hebraica, grega e latina) Lucas 23:38; João 19:19 e 20, fica
mais claro que o sol do meio dia que Jesus foi crucificado na crux
immissa.
Ninguém escreveu com detalhes a crucificação de Jesus,
mas a evidência do Novo Testamento, os escritos da patrística e o
testemunho da história atestam a cruz como pena capital no
império romano, sendo o próprio Cristo executado conforme o
sistema da época.
Foi encontrado em 1968, numa região de Jerusalém, um
ossuário que continha ossos de um jovem que fora crucificado no
primeiro século do cristianismo. Um prego tinha sido posto em cada
antebraço, atravessando‐os, e outro atravessando os dois
calcanhares, com as duas pernas quebradas, como as pernas dos
dois malfeitores que foram crucificados ao lado do Senhor Jesus,
mencionados em João 19:32. (Nota 6: Novo Dicionário Internacional
de Teologia do Novo Testamento, volume I, página 559).
Desde o surgimento do cristianismo, sempre foi apregoada
entre as nações a crucificação de Cristo. O argumento de que Cristo
foi estacado e de que a cruz é um símbolo do paganismo é
improcedente e inconsistente. A Sociedade Torre de Vigia não apresenta nenhuma prova bíblica e nenhum
argumento sólido e convincente. Não é simplesmente pelo fato de stauros ter também o sentido de "estaca" que a
Sociedade Torre de Vigia vai demolir um patrimônio histórico de
quase 2.000 anos, para dar lugar à sua tese. Substituir a cruz de
Cristo pela estaca de tortura da Tradução do Novo Mundo é um
processo arbitrário, imposto pela organização, e um escárnio para
tirar o mérito do Senhor Jesus Cristo, como aquele que padeceu de
braços abertos para nos salvar e nos libertar das garras de Satanás.
A Sociedade Torre de Vigia mudou a cruz pela "estaca de
tortura" a partir de 1930. Você pode ver a cruz nas obras da
organização dos anos 20 e 30. Veja o livro Milhões Que Agora
Vivem Jamais Morrerão, página 95, publicado, em português, em
1923; o livro Vida, página 230, 1929; Criação, página 225, 1927,
todos publicados por Rutherford. Até 1930, um dos símbolos da
organização era a cruz dentro de uma coroa (símbolo da maçonaria
e do ocultismo).
A Tradução do Novo Mundo traduz por "estaca, estaca de
tortura" onde quer que a palavra grega stauros apareça.
Entretanto, em João 20:25, na própria Tradução do Novo Mundo,
diz: "A menos que eu veja nas suas mãos o sinal dos pregos e
ponha o meu dedo no sinal dos pregos". Veja a gravura da p. 67, do
livro Conhecimento Que Conduz à Vida Eterna leitor verá que a
Sociedade Torre de Vigia precisa inventar outra gravura,
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acrescentando mais um prego nas mãos de Jesus.
São contradições que incomodam o Corpo Governante, que
deixam as Testemunhas de Jeová em situação desconfortável.
Quanto mais procuram falsificar as Escrituras, mais ficam expostas
suas contradições. A Tradução do Novo Mundo não se reveste de
autoridade. Os cristãos devem rejeitá‐la.
"Não pode haver duas verdades quando uma não concorda
com a outra. Ou uma ou a outra é verdadeira, mas não ambas".
(Poderá Viver Para Sempre no Paraíso na Terra, página 32,
parágrafo 19, STV, Cesário Lange, 1989).
Qual das versões é a verdadeira: a cruz ou a estaca?
Luz Progressiva (Provérbios 4:18)? "Uma nova luz nunca
contradiz a outra, nem a extingue" (The Watchtower, 02/1881,
página 188).
Na gravura acima encontramos apenas um cravo sobre as
mãos de Jesus, mas a própria Tradução do Novo Mundo diz em
João 20:25: "A menos que eu veja nas suas mãos o sinal dos pregos
e ponha o meu dedo no sinal dos pregos". A Sociedade Torre de
Vigia precisa, assim, inventar outra gravura, acrescentando mais
um prego nas mãos de Jesus.
“Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo, chorando, que são inimigos da
cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo deus é o ventre e cuja glória é para confusão deles, que só pensam nas
coisas terrenas" (Filipenses 3:18, 19).

NOTAS
1. Raciocínios à Base das Escrituras, página 410.
2. MARTIN, Walter, O Império das Seitas, volume I, páginas 106, 107.
3. Toda a Escritura é Inspirada por Deus e Proveitosa, STV, NY., USA, 1966, p. 314.
4. SOUTER, Alexander, A Pocket Lexicon to the Greek New Testament, página 162.
5. ROBERTSON, A. T., Imágenes Verbales en el NuevoTestamento, tomo 6, página 167.
6. Novo Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, volume I, página 559.
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CONHECIMENTO QUE DÁ A VIDA ETERNA
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 2, Número 12, Maio‐Junho/1999 – Páginas 34‐35

Na noite de sua agonia, e poucas e poucas horas antes de sua paixão, o Senhor
Jesus, no, capitulo 17 do Evangelho de João, proferiu o que tem sido
comumente chamado, há quase cinco séculos pelos cristãos, “de Oração
Sacerdotal do Senhor”, pois nela o Senhor ora por: Sua própria glorificação,
proteção, santificação, unidade, e glorificação definitiva dos crentes.
por Wagner S. Cunha
Ao perscrutar esse belíssimo capítulo de João 17, Philip Melanchton (1497‐1560), alemão, teólogo
da reforma, amigo de Lutero, conseguiu expressar o ponto de vista que os servos de Deus, em todos estes
séculos de cristianismo, possuem a respeito dessa passagem bíblica: “nenhuma voz já se ouviu na terra,
ou no céu, com maior arrebatamento, nem mais santa, mais frutífera, mais sublime, do que a do próprio
Filho de Deus nesta oração”.
O texto de João 17 apresenta ainda argumentos incontestáveis acerca da deidade de Cristo. Por
esse motivo, vários grupos religiosos heréticos do passado (como os Socinianos) e do presente, como as
Testemunhas de Jeová (sucessoras dos Socinianos) esforçam‐se arduamente para pervertê‐lo. É bem
provável que você tenha ouvido inúmeras vezes as Testemunhas de Jeová citarem João 17:03 em conexão
com o oferecimento de “um estudo grátis da Bíblia”. Por essa razão, é importante que conheçamos os
principais erros que elas cometem acerca desse texto. Isso nos auxiliará a compreender o conceito de
salvação adotado pelas Testemunhas de Jeová.

Alterando o Texto
Excetuando‐se a Tradução do Novo Mundo (“Bíblia” das Testemunhas de Jeová) o versículo 3 de
João 17, na maioria das traduções e versões da Bíblia, tem o seguinte conteúdo “...que te conheçam, o
único Deus verdadeiro...” (NVI ‐ Sociedade Bíblica Internacional).
Já a Tradução do Novo Mundo adota a seguinte tradução: “...que absorvam conhecimento de ti, o
único Deus verdadeiro,...” (TNM – Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados). Por que essa tradução
esdrúxula do verbo grego ginosko (conhecer) por “absorver conhecimento”? Em um artigo de A Sentinela,
01/03/1992, página 23 ‐ O Que Significa "Absorver Conhecimento de Deus e de Jesus?", as Testemunhas
de Jeová tentam sustentar esta inserção (como usualmente costumam fazer com outros versículos que
depõem contra suas doutrinas), citando fora do contexto vários eruditos bíblicos, com o intuito de dar um
toque de erudição a sua forma racionalista e incorrera de ver o versículo. Um dos citados é o dicionarista
W. E. Vine em a Expository Dictionary of New Testament Words, VII páginas 297 à 299, onde "GINOSKO
significa estar assimilando conhecimento, chegar a conhecer, entender completamente". Assim, as
Testemunhas de Jeová estão limitando a definição e uso do vocábulo, que é analisado por W. E. Vine nas
paginas seguintes, forçando a noção de que o conhecimento mencionado no versículo é meramente
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doutrinário; entretanto, o dicionarista W. E. Vine, na pagina 298 da obra mencionada continua: "No Novo
Testamento Ginosko freqüentemente indica uma relação entre a pessoa que está conhecendo e o objeto
conhecido..." Vine prossegue: “Tal conhecimento é obtido não por mera atividade intelectual, mas pela
operação do Espírito Santo resultante da aceitação de Cristo”.
O conhecimento a que João em seu evangelho se reporta é portanto espiritual; é travar um
relacionamento íntimo e pessoal com Deus, compreendendo amor, apreço e comunhão (1º João 1:07,
08). Naturalmente, esse texto implica ter algum conhecimento doutrinário, mas a ênfase que
encontramos é decididamente diferente das suposições racionalistas apresentadas pelas Testemunhas de
Jeová.
Outro ponto fundamental que encontramos nesse versículo é que tal conhecimento é revelado e
personificado em Jesus Cristo. Ele mesmo é Deus manifestado na carne (João 1:01‐14; 14:06‐09; 20:20;
1º João 2:23). Conhecimento do Revelador é o mesmo que o conhecimento do Deus que é revelado,
Formidável é a reflexão que Robert Bowman, em seu livro ("Por que Devo Crer na Trindade", página 127,
128, Editora Candeia, 1996) faz de João 17:03. Ele diz: "Isso seria estranho se Jesus fosse simplesmente o
mais sublime entre todos os seres criados, mas apropriado se, conforme já comprovamos, Jesus é Deus...
Se o Filho fosse uma criatura, deveria ser possível conhecer a Deus à parte daquela criatura. Mas ninguém
o pode, porque Jesus é Deus". É impossível conceber como o mensageiro podia ser um Revelador
adequado de uma pessoa, de cuja natureza não participa.

Semelhança com os Gnósticos
Em sua ênfase sobre o conhecimento doutrinário, como a chave para a vida eterna, em
detrimento de um relacionamento com Deus (João 5:39, 40), as Testemunhas de Jeová se assemelham ao
gnosticismo. A seita gnóstica surgiu nos primórdios do cristianismo. Em sua forma original, estava
arraigada no judaísmo, mas por fim o movimento tornou‐se sincretista, mesclando elementos judaicos,
doutrinas cristas e idéias pagãs. Seus adeptos arrogavam possuir um conhecimento mais profundo das
coisas divinas do que o que se poderia obter entre os crentes comuns. A idéia, de uma simples mensagem
como a “morte, sepultamento e ressurreição de Cristo” (1º Coríntios 15:01‐04) era ofensiva para os
gnósticos. Eles sentiam que uma verdadeira religião deveria oferecer algo mais para o intelecto. A
simplicidade da mensagem evangélica “Jesus salva” era escândalo para os judeus e loucura para os gregos
(1º Coríntios 1:18‐25).
Em 1979, durante a reunião matinal, na Sede Mundial das Testemunhas de Jeová, no Brooklyn ‐
NY, um de seus principais líderes, Frederick William Franz (1893‐1992) disse a seguinte frase sobre a
mensagem do evangelho encontrado em 1º Coríntios 15:03‐04 ‐ "Alimento para crianças, não é a
mensagem para os dias de hoje". Trágica e infeliz declaração!
As Testemunhas de Jeová passam longas horas na busca do "conhecimento exato", lendo e
relendo as palavras ele seus líderes, "sempre aprendendo, mas nunca são capazes de chegar ao
conhecimento da verdade" (2º Timóteo 3:07). Sua maneira de conhecer a Deus é superficial e insípida.
Não é a maneira filial em que a Graça Salvadora de Nosso Pai Celeste se manifesta em Cristo Jesus para
conosco em afeição pessoal, ação redentora.
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CRISTO É O ARCANJO MIGUEL?
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 3, Número 15, 10/1999 – Páginas 31‐35
por Natanael Rinaldi
A história registra que a Igreja Adventista e a Sociedade Torre de Vigia das
Testemunhas de Jeová possuem um corpo doutrinário comum acerca do Inferno,
mortalidade da alma, crença que Jesus seja o arcanjo Miguel, etc. No testemunho de
Charles Taze Russell, fundador e primeiro presidente das Testemunhas de Jeová, diz:
"... Ali, pela primeira vez, ouvi algo sobre os conceitos dos adventistas [Igreja Cristã do
Advento], sendo o Sr. Jonas Wendell o pregador... Assim, reconheço estar endividado
com os adventistas..." (Testemunhas de Jeová ‐ Proclamadores do Reino de Deus,
STV, 1993, página 43). Charles Taze Russell associou‐se a Nelson Homer Barbour, um
dissidente do movimento adventista, por um período de tempo, ocasião em que
publicaram a revista mensal Herald of The Morning (O Arauto da Aurora). (Nota 1:
Como Responder às Testemunhas de Jeová, Editora Candeia, página 47). Não é sem
razão, pois, que tanto os adventistas como as Testemunhas de Jeová tenham pontos
de vista iguais sobre a pessoa de Jesus como sendo o próprio arcanjo Miguel. Dois
nomes para uma só pessoa. É preciso que, antes de analisarmos declarações de ambas organizações religiosas,
tenhamos presente a necessidade absoluta de conhecermos o Jesus verdadeiro indicado na Bíblia, para não
aceitarmos um 'outro' Jesus . Paulo declara em 2º Coríntios 11:04: "Porque, se alguém for pregar‐vos outro Jesus
que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não
abraçastes, com razão sofrereis". (O grifo é nosso).

O que dizem os Adventistas
Dizem os adventistas: "Cremos que 'Miguel' [original Michael] não é senão um dos muitos títulos aplicados
ao Filho de Deus, Jesus...". (Nota 2: O Ministério Adventista, março‐abril, 1961, página 19). Noutro escrito
adventista se lê: "Nas Escrituras, Miguel, cujo nome significa 'Quem é como Deus?', é descrito como 'arcanjo' (Judas
9)...” “Uma análise detida... dentro do contexto bíblico deixa claro que Miguel é apresentado no texto sagrado
como um Ser divino...” (Nota 3: Sinais dos Tempos, agosto/98, página 29).

O que dizem as Testemunhas de Jeová
Como é do conhecimento dos estudiosos das seitas, as Testemunhas de Jeová mudam freqüentemente
suas doutrinas. Embora reconheçam que mudanças doutrinárias perturbam as pessoas honestas, elas usualmente
incorrem em mudanças doutrinárias. E, conseqüentemente, não poderiam deixar de apontar Jesus de modo
diferente da Bíblia no que concerne ao arcanjo Miguel.

JESUS É MIGUEL? Não! – diziam as Testemunhas de Jeová.
“Sua posição é contrastada com a de homens e anjos, como Senhor de ambos, tendo ‘todo o poder no céu e na
terra’. Desde que está escrito, ‘E todos os anjos de Deus o adorem’; [isto inclui Miguel, o chefe dos anjos, dado que
Miguel não é o Filho de Deus] e a razão é que "herdou mais excelente nome do que eles”. (Nota 4: The Watchtower
(A Sentinela), STV, novembro 1879, página 48).
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MIGUEL É JESUS? Sim! ‐ dizem as Testemunhas de Jeová.
"É Jesus Cristo a mesma pessoa que o arcanjo Miguel?" "... a evidência indica que o Filho de Deus, antes de
vir à terra, era conhecido como Miguel, e também é conhecido por esse nome desde que retornou ao céu, onde
reside como o glorificado Filho espiritual de Deus". (Nota 5: Raciocínios à Base das Escrituras, STV, página 219).
"...O anjo mais importante, tanto em poder como em autoridade, é o Arcanjo Jesus Cristo, também
chamado de Miguel" ‐ A Sentinela, 1º de Novembro de 1995, página 8.

As diferenças entre Miguel e Jesus
NO NOME
O nome Miguel significa "Quem é Como Deus?” Encerra uma pergunta, sem afirmar que Miguel seja Deus.
Já o nome Jesus significa "Javé é o Salvador". É uma afirmação que enfatiza diferença de Miguel.
Em Isaías 43:11 se lê: "Eu, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador". Essa declaração é aplicada a
Javé nas Escrituras Hebraicas, como as Testemunhas de Jeová costumam referir‐se ao Velho Testamento. Nas
Escrituras Gregas ou Novo Testamento, vamos encontrar que a salvação é obra exclusiva de Jesus: "E em nenhum
outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual
devamos ser salvos” (Atos 4:12). Embora o Pai e Jesus sejam duas pessoas distintas (João 8:16‐18), constituem o
mesmo Deus Salvador. Assim a palavra Deus pode ser aplicada a qualquer uma das três pessoas da trindade divina
(Pai ‐ João 17:03; 1º Coríntios 8:04, 06; Efésios 4:06; Filho ‐ João 1:01; Romanos 9:05; Hebreus 1:08‐09 cc. Salmos
45:06‐07; 1º João 5:20; e Espírito Santo – Atos 5:03‐04; 7:51 cc. Salmos 78:18‐19). São três pessoas, mas um só
Deus, e não podemos confundir as pessoas, nem separar a substância. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade,
Deus (João 1:14) e homem (1º Timóteo 2:05). O arcanjo Miguel é uma pessoa distinta de Jesus no significado do
próprio nome.

NA NATUREZA
Miguel é anjo, na hierarquia angelical de arcanjo. Embora possa ser tido como chefe dos anjos, não deixa
de ser criatura. Falando dos anjos diz Hebreus 1:14: "Não são porventura todos eles espíritos ministradores,
enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação?” A função dos anjos é servir àqueles que vão
ser salvos. Como tal os anjos defendem os cristãos das artimanhas do diabo e de inimigos terrenos (Salmos 34:07;
91:11). É digno de nota, ainda, que os anjos estão sujeitos a Cristo: “O qual está à destra de Deus, tendo subido ao
céu; havendo‐se‐lhe sujeitado os anjos, e as autoridades e potências" (1º Pedro 3:22).
Jesus, diferentemente de Miguel, é o Criador do próprio Miguel. Em CoIossenses 1:16, lemos: "Porque nele
foram criadas todas as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades;
tudo foi criado por ele e para ele”. Cristo é o Criador de todas as coisas, e dentre elas, as coisas invisíveis que
compreendem toda a hoste celestial na categoria de anjo, arcanjo, querubim, serafim. Conseqüentemente, Jesus é
o Criador de Miguel, não podendo serem confundidas as pessoas do Criador (Jesus) e da criatura (Miguel).
Ainda na natureza de ambos, Miguel e Jesus, se nota que Miguel é arcanjo enquanto Jesus é Deus, a
segunda pessoa da Trindade. O Deus verdadeiro único é o que sendo um na essência, é trino nas Pessoas. É
chamado Deus Criador em João 1:01‐03. "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no principio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez”. Jesus
em João 3:16 é chamado "Filho Unigênito". A expressão “unigênito” (monogenes), em grego, vem de dois
vocábulos: (monos) significa "único" e (genes) apresenta duas possibilidades: uma "gerar" e outra que parece
receber apoio em todo o contexto bíblico, é a que significa "raça", "tipo", de onde vem o "gen" da genética,
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responsável pela transmissão dos caracteres para os filhos. Ser "Filho Unigênito" é ser o único da espécie do Pai; é
ter a mesma natureza. Esse Pai é Deus; logo o Filho também o é.

NA ADORAÇÃO
Miguel não pode ser adorado. Dentro de toda a hierarquia
angelical é terminantemente proibido prestar culto aos anjos, qualquer
tipo de culto, como se lê em Colossenses 2:18, "Ninguém vos domine a
seu bel‐prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo‐se
em coisas que não viu; estando debalde inchado na sua carnal
compreensão". Os próprios anjos são conhecedores que não se lhes deve
prestar adoração e por isso recusam‐na abertamente. Isso se pode ler
em duas partes da Bíblia: Em Apocalipse 19:10 e Apocalipse 22:08, 09 "E
eu lancei‐me a seus pés para o adorar; mas ele disse‐me: Olha não
faças tal; sou teu conservo, e de teus irmãos que têm o testemunho de
Jesus: adora a Deus". "E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E,
havendo‐as ouvido e visto, prostrei‐me aos pés do anjo que mas
mostrava para o adorar. E disse‐me: Olha não faças tal... Adora a
Deus”.
Já, com respeito à pessoa de Jesus, não há qualquer problema
em adorá‐lo. Sabemos que os anjos são maiores do que nós (Hebreus
2:06, 07), entretanto prestaram adoração a Cristo sem qualquer
constrangimento. É interessante notar que é o próprio Deus que ordena
essa adoração, como se lê em Hebreus 1:06, "E quando outra vez
introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o
adorem". Se Jesus fosse um anjo, na hierarquia de um arcanjo como Miguel, então seriam os anjos tidos como
idólatras, pois não é correto que um chefe de anjo seja adorado por outros anjos. Mas, na continuação da leitura
de Hebreus, capítulo primeiro, versículos 04, 05 e 06, pode‐se ler sobre a superioridade de Jesus em relação aos
anjos; o versículo 08 mostra essa razão, quando o Pai declara de seu filho: "Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono
subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do reino”. No céu, ao nome de Jesus, se prostram
todos os seres criados: “Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus..." (Filipenses
2:10). A adoração ao único Deus é vista da seguinte forma em Apocalipse 5:13: "E ouvi, a toda criatura que está no
céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está assentado
sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre". Miguel,
nunca foi chamado de “Cordeiro” na Bíblia.

Mudanças doutrinárias
Quando adotamos um conceito errado sobre algum ponto doutrinário, e, reconhecemos o erro e o
abandonamos, tal atitude é elogiável, pois Deus não leva em conta os tempos da nossa ignorância (Atos 17:30).
Mas é terrível, muito terrível mesmo, quando estamos certos e abandonamos o que é correto para adorar um
ponto de vista errado, assim considerado à luz da Bíblia. Isso é apostasia teológica (1º Timóteo 4:01).
As Testemunhas de Jeová mantiveram por muitos anos um conceito certo sobre Jesus, negando que ele
fosse o próprio arcanjo Miguel, e arrazoaram corretamente com a citação de textos que não davam margem à idéia
errônea de que Miguel e Jesus fossem a mesma pessoa. Apresentavam os textos de Mateus 28:18 que declara ter
Jesus todo o poder no céu e na terra; poder esse que os anjos não tem; apresentavam Hebreus 1:06 que ordena a
todos os anjos que adorem a Jesus; quando os próprios anjos não podem ser adorados; e, finalmente, com Hebreus
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1:04, onde se lê que Jesus recebeu nome mais excelente do que os anjos. The Watchtower (A Sentinela),
novembro 1879, página 48.
Mas atualmente a Sociedade Torre de Vigia das
Testemunhas de Jeová, para justificar sua posição de que
Jesus é Miguel, argumentam da seguinte forma: "O nome
deste Miguel ocorre apenas cinco vezes na Bíblia. A
gloriosa pessoa espiritual que leva esse nome
mencionada como 'um dos primeiros príncipes', 'o grande
príncipe, o defensor dos filhos do teu povo (o de Daniel)',
e como 'o arcanjo' (Dan. 10.13; 12.1; Judas 9, ALA).
Miguel significa: 'Quem é Semelhante a Deus?’”
(Raciocínios à Base das Escrituras, STV, 1985, página
219).

Exame das cinco vezes onde
aparece o nome Miguel
São cinco as referências citadas para apoiar o
ensino segundo o qual, Miguel e Jesus, são a mesma
pessoa:
1. Daniel 10:13: “Mas o príncipe do reino da
Pérsia se pôs defronte de mim vinte e um dias, e eis que
Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar‐
me”.
É de notar a declaração hierárquica que se faz de Miguel – “um dos primeiros príncipes”, o que faz deduzir
que Miguel é apenas um dentre outros. Isso quer dizer que existem outros iguais a Miguel. Tal não acontece com
Jesus: ele não "um dos primeiros", mas é o único. Enquanto se fala de Miguel como um príncipe dentre outros,
Jesus é chamado o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Isso é visto em Apocalipse 19:16: “E no vestido e na sua coxa
tem escrito este nome: Rei dos reis, e Senhor dos senhores”. Ora, este texto só pode fazer paralelo com o próprio
Deus Javé que a si mesmo se declara: "Pois o Senhor vosso Deus, é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o
Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas". (Deuteronômio
10:17). O mesmo se lê nos Salmos 136:03, “Louvai ao Senhor dos senhores; porque a sua benignidade é para
sempre”.
2. Daniel 10:21: "Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se
esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe".
Miguel é tido nesse texto como defensor do povo judeu. Jesus é defensor de todos os povos como declara
1º João 2:01: “Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis: e, se alguém pecar, temos um
Advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo".
3. Daniel 12:01: “E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos
do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até àquele tempo; mas
naquele tempo livrar‐se‐á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro".
No tempo da grande tribulação para o povo judeu (Jeremias 30:07), depois do arrebatamento da Igreja,
Miguel se porá a favor do povo judeu, que, por fim, aguardará o seu Messias, Jesus Cristo (Zacarias 12:10;
Apocalipse 1:07).
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4. Judas 9: “Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de
Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele; mas disse: O Senhor te repreenda".
Notamos que Miguel não lutou contra Satanás na
disputa sobre o corpo de Moisés, por faltar‐lhe autoridade
para tanto. Usou da autoridade do nome de Jesus, "O Senhor
te repreenda". Jesus, enquanto aqui na terra, lutou várias
vezes contra Satanás, vencendo‐o. Alguns exemplos:
Em Mateus 4:01‐10, por três vezes Jesus repreendeu
Satanás e por fim ordenou categoricamente: "Vai‐te Satanás,
porque esta escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele
serviras. Então o diabo o deixou; e, eis que chegaram os anjos,
e o serviram”. (versículos 10, 11).
Em Mateus 16:21‐23 de novo Jesus repreende o
diabo, manda‐o retirar‐se e ele não contesta, mas obedece
prontamente: “Para trás de mim, Satanás, que me serves de
escândalo; porque não compreendes as coisas que são de
Deus, mas só as que são dos homens".
Em Marcos 16:17 ele concede poder aos seus
seguidores de usarem o seu nome para expulsar demônios:
"Em meu nome expulsarão demônios..."
Em Atos 19:12, 13 se lê que até os exorcistas sabiam
do poder do nome de Jesus sobre os demônios. Tentavam
usar esse nome, mas sem a autoridade do próprio Jesus,
foram envergonhados. Já no caso de Paulo, que invocava o
nome de Jesus, os demônios não suportavam a autoridade
desse nome e se retiravam. Como Miguel e o Senhor Jesus
podiam ser a mesma pessoa, se Miguel não ousou repreender
Satanás, o que foi feito por Jesus várias vezes durante o
ministério na terra?
5. Apocalipse 12:07: "E houve batalha no céu: Miguel
e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o
dragão e os seus anjos".
No versículo 7 fala‐se de Miguel e, se esse Miguel é o
próprio Jesus, por que no versículo 11 afirma‐se que o povo
de Deus venceu o inimigo, pelo sangue do Cordeiro? Está
escrito no versículo 11: "E eles (o povo de Deus) venceram
pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho; e
não amaram as suas vidas até à morte”. Gostaríamos de ver
qualquer intérprete da Bíblia substituir esse texto, colocando
o seguinte: "E eles venceram pelo sangue de Miguel..."
Haveria alguém que atribuísse a vitória do povo de Deus ao
sangue de Miguel? O povo de Deus sempre tem vitória pelo
nome e pelo sangue de Jesus (Lucas 10:19; Atos 1:08; 3:06;
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Efésios 1:07, 20‐22).
Com relação ainda a 1º Tessalonicenses 4:16 dizem as Testemunhas de Jeová: "Em 1º Tessalonicenses 4.16
a ordem de Jesus Cristo para a ressurreição começar é descrita como 'a voz do arcanjo', e Judas 9 diz que o arcanjo
é Miguel". “... É portanto razoável que o arcanjo Miguel seja Jesus Cristo". (Raciocínios à Base das Escrituras, STV,
1985, página 219). Ora, lendo‐se todo o texto em tela se observa que Jesus não só vem com voz de arcanjo, "mas
com a trombeta de Deus". Se o fato de Jesus vir 'com voz de arcanjo' o torna o arcanjo Miguel, o fato também de
ele vir com 'trombeta de Deus' o coloca, obviamente, como Deus. O exército celestial acompanhará Cristo na sua
segunda vinda, como é mostrado em Mateus 25:31 "E quando o Filho do homem vier em sua glória, e todos os
santos anjos com ele...”. Quando se lê 'todos os santos anjos com ele’ se inclui certamente o arcanjo Miguel. O
mesmo se lê em Apocalipse 19:11, 14. O versículo 14 declara: "E seguiam‐no os exércitos no céu em cavalos
brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro".

É digno de nota, ainda, que o Jesus
das Testemunhas de Jeová passou por três
fases: antes de vir à terra chamava‐se, no
céu, de arcanjo Miguel; ao tornar‐se
homem, nascendo da virgem Maria,
abandonou o nome que lá tinha e tornou‐se somente homem, nada mais do que homem, um homem perfeito
como Adão antes da queda; ao ressuscitar dos mortos e ascender ao céu, o Jesus de Nazaré homem, deixou de
existir para sempre, voltando a ser o arcanjo Miguel, de novo. No livro Ajuda ao Entendimento da Bíblia, STV,
página 1111 diz: "A evidência Bíblica indica que o nome Miguel se aplicava ao Filho de Deus antes de este deixar o
céu para se tornar Jesus Cristo, e também depois de Sua volta". Logo se trata de um Jesus mutável na sua natureza:
anjo, homem, anjo. Leiamos mais o que diz a STV: "Mas não é Jesus chamado de Deus na Bíblia, poderá perguntar
alguém. Isto é verdade. Contudo, Satanás também é chamado de Deus". Isso chega as raias de blasfêmia
inominável contra o eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois a Bíblia Sagrada diz: “JESUS CRISTO É O MESMO
ONTEM, E HOJE, E ETERNAMENTE" (Hebreus 13:08).

Notas
1. Como Responder às Testemunhas de Jeová, Editora Candeia, página 47.
2. O Ministério Adventista, março‐abril, 1961, página 19.
3. Sinais dos Tempos, agosto/98, página 29.
4. The Watchtower (A Sentinela), STV, novembro 1879, página 48.
5. Raciocínios à Base das Escrituras, STV, página 219.
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Encontro com a Liberdade
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 3, Número 15, Outubro/1999 – Páginas 36‐37

Ex‐Testemunha de Jeová, trabalhando como pioneiro de tempo integral, faz um balanço
dos seus vinte e quatro anos como servo da Torre de Vigia.
Entrevista com Márcio Souza ‐ Por Jamierson Oliveira
Com voz firme e demonstrando bastante naturalidade o
evangelista Marcio Souza, 32 anos, fala com segurança da sua
nova fé em Cristo e sobre as doutrinas bíblicas. Nesta entrevista
à Defesa da Fé ele conta‐nos como viveu durante vinte e quatro
anos servindo os interesses de uma das maiores organizações
religiosas do mundo, conhecidas como as Testemunhas de
Jeová, cuja Sede (Watchtower ‐ Torre de Vigia) fica no Brooklyn
‐ EUA, monitora quase 6 milhões de adeptos em praticamente
todos os países. Trabalhando hoje junto ao ICP, com seu
testemunho tem despertado muitas igrejas para o desafio que
as seitas representam.
Defesa da Fé: Como começou seu envolvimento com as Testemunhas de Jeová?
Márcio Souza: Tudo começou com meu tio que nos anos 60 se envolveu com os ensinos das
Testemunhas de Jeová, e trouxe suas heresias para toda nossa família. Por não termos bases bíblicas da
nossa fé, fomos seduzidos por aquele verniz de lógica que havia nos estudos com as Testemunhas de
Jeová. Também havia na época uma forte expectativa quanto a chegada do Armagedon, para 1975
anunciado pelas Testemunhas de Jeová. O que nos emocionava. E o discipulado que recebemos incutia
lealdade à organização, dessa forma dentro de 2 anos já éramos Testemunhas de Jeová batizados.
Defesa da Fé: Sua infância e adolescência como Testemunha de Jeová foi diferente dos demais
garotos com quem você convivia?
Márcio Souza: Sim, para você ter uma idéia, mesmo antes de aprender a ler eu já possuía minha
biblioteca pessoal com as publicações da Sociedade Torre de Vigia, e desde muito cedo já era um
publicador, o que exigia eu obedecer estritamente as suas diretrizes, consequentemente vivia distante
dos colegas da escola e do meu bairro.
Defesa da Fé: Uma vez que as Testemunhas de Jeová não comemoram datas cristãs como natal,
páscoa enfim. Não era dificil para você como criança?
Márcio Souza: Eu ficava bastante constrangido na época dessas festividades, era ensinado a
recusar presentes alusivos ao natal e alimentos típicos da Páscoa por exemplo. Em casa meus pais
tentavam me recompensar com outros presentes. Eu era muito cobrado pelas outras crianças com
perguntas do tipo: "O que você ganhou de Natal? Qual o tamanho do seu ovo de páscoa?" Enfim, era
muito constrangedor.
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Defesa da Fé: Já adulto, quais eram suas atividades na organização? Como era sua vida em
comunidade?
Márcio Souza: A Sociedade Torre de Vigia tem sub ‐ organizações que tratam de assuntos médicos
e militares. Eu desenvolvia atividades confidencias ligadas a elas, na década de 80 eu era articulador junto
aos jovens em idade de alistamento militar, e também participava do recrutamento de médicos que
fossem simpáticos a nossa posição de não aceitar transfusão de sangue. Fui também durante 5 anos
ministro ordenado de tempo integral, ajudava na administração de construções de salões de assembléias.
Dedicava 90 horas mensais nas visitas de casa em casa e na comunidade era responsável por 14 estudos
domiciliares e treinava os estudantes para se tornarem novos discipuladores.
Defesa da Fé: Como a Sociedade Torre de Vigia consegue vender sua literatura por um preço tão
baixo e ao mesmo tempo ter um dos maiores patrimôniosfinanceiro do mundo?
Márcio Souza: Custos sempre existem, é óbvio, mas alguém está pagando por ele, todos os anos
milhares de jovens casados ingressam no trabalho de tempo integral, juntando‐se a outros milhares que
já são voluntários, mas para estarem à altura dessa atividade pagam um preço altíssimo, por exemplo,
assumem o compromisso de nunca terem filhos, viverem modestamente, a doarem bens, como já ficou
conhecido nas vésperas das profecias do fim do mundo ou Armagedom. Em Cesário Lange ‐ SP, os
internos ali ou como são conhecidos por "betelitas" são um exemplo claro disto, vivem uma vida
sacrificial em favor da organização, numa mão de obra quase escrava. Se ocorre de alguém ali ter um filho
são convidados a se retirar.
Defesa da Fé: Como você via a igreja evangélica?
Márcio Souza: Eramos ensinados que as Igrejas Evangélicas são dívidas e filhas da Grande
Babilônia religiosa, eu tinha essa visão, não entendia que a unidade da Igreja não implica em
uniformidade denominacional. Achava também que seus ensinos abandonavam a adoração a Jeová Deus
e o Seu propósito para com a terra. Não compreendia a importância do novo pacto, onde Jesus é o centro
da vida espiritual e nossa esperança celeste.
Defesa da Fé: Podemos dizer que a motivação das Testemunhas de Jeová em seu trabalho de casa
em casa é “paixão pelas almas”?
Márcio Souza: Infelizmente não, as Testemunhas de Jeová fazem tudo isso em busca da sua
própria salvação, prova disso é que, quando são muito questionadas, a orientação que recebem é
deixarem essa pessoa, e buscarem outras que tenham afinidade com o grupo. As Testemunhas de Jeová
não têm esse tipo de sentimento peculiar aos cristãos verdadeiros.
Defesa da Fé: As Testemunhas de Jeová sentem algum preconceito por parte dos evangélicos?
Márcio Souza: A Sim, pois muitas vezes em encontros com evangélicos, éramos evitados e em
lugar de nos falarem do Evangelho sugeriam que fossemos aos vizinhos ou que orássemos, usando isso
como recurso para nos fazer ir embora. Se tais evangélicos tivessem boa base bíblica e freqüência nas
EBD – Escola Bíblica Dominical, por exemplo, a história de muitos sectários seria diferente.
Defesa da Fé: Ainda como Testemunha de Jeová, como era sua relação com Deus?
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Márcio Souza: Nossa relação com Deus dependia do convívio com a organização, somente
conhecíamos Jeová Deus através da sua literatura, é isto que chamariam de "relação com Deus". Não são
ensinados a orar nem a jejuar, em suas reuniões as orações não ultrapassavam dois minutos, orar mais do
que isso seria fanatismo.
Defesa da Fé: Qual foi a estratégia de Deus para te alcançar?
Márcio Souza: Quando tinha 12 anos, tive um sonho em que um anjo me disse que as
Testemunhas de Jeová eram afligidas por demônios, fiquei intrigado com isso. A partir daí, houve vários
casos de possessão de amigos meus Testemunhas de Jeová, e em dois casos desses orei em nome do
Senhor Jesus, e Ele operou libertação. Eu fiquei admirado pelo uso voluntário que fizera do nome Jesus,
um fato raro entre as Testemunhas de Jeová, mas esses fatos começaram a demonstrar a fragilidade
daquilo que eu tinha sido ensinado e por fim, me conduziram ao encontro com o Senhor Jesus.
Defesa da Fé: E sua família como reagiram?
Márcio Souza: A princípio houve angústia e desespero, mas quando eles souberam que a minha
conversão me livrara de um desastre financeiro e suicídio, foram mais tolerantes.
Defesa da Fé: Reaprender as doutrinas bíblicas sem os óculos da Sociedade foi muito difícil?
Márcio Souza: Não, na primeira semana como filho de Deus, condição que não tinha segundo os
próprios ensinos da Sociedade Torre de Vigia, li todo o Novo Testamento, e assim cumpriu‐se em mim 2º
Coríntios 3:16, 17 que diz: "Mas, quando se converterem ao Senhor, então, o véu se tirará. Ora, o Senhor é
Espírito; e onde está o Espirito do Senhor, aí há liberdade".
Defesa da Fé: Hoje, como você vê as Testemunhas de Jeová?
Márcio Souza: Tenho compaixão delas, pela sua cegueira espiritual, tendo em vista que seus
ensinos nunca poderiam ser aprendidos da forma que crêem somente pelas Escrituras. Por isso oro por
elas diariamente.
Defesa da Fé: Quais as estratégias que você considera mais eficientes para quem esteja disposto a
alcançar com o evangelho de Cristo aos Testemunhas de Jeová?
Márcio Souza: Num primeiro contato, não abra a sua Bíblia para um "show " de teologia, nem a
convide a orar. Ouça‐a e quando tiver oportunidade para falar, conte para ela seu testemunho de vida,
como Jesus te salvou, fale com autoridade, ainda que ela não aceite, irá embora carregando uma
semente, e há poder no nome do Senhor Jesus para transformação de vidas, cito Marcos 5:19. Deixe para
uma segunda oportunidade suas explicações teológicas pois a princípio o que mais uma Testemunha de
Jeová necessita é de libertação espiritual, para que sua mente absorva as verdades de Deus.
Defesa da Fé: A Igreja Evangélica está ciente e preparada para esse desafio?
Márcio Souza: Infelizmente, na sua maioria não, as seitas, Testemunhas de Jeová, mórmons,
espíritas etc:... tem crescido e investido grandes recursos que ultrapassam os esforços das Igrejas
Evangélicas em defender a fé. É necessário que ela requisite os serviços de instituições como o ICP e
ofereça treinamento para seus membros, pois é preciso muita preparação para esse trabalho.
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Defesa da Fé: De alguma forma o ICP contribuiu para sua edíficação através desta revista ou
outros meios que utilizamos em nossas atividades?
Márcio Souza: O ICP me deu subsídios para avaliar sem paixão a realidade das Testemunhas de
Jeová. Fiquei surpreendido e edificado no início da minha fé, com a literaturado lCP que mostrou as
fraquezas e dissoluções nos ensinos do corpo governante, trazendo fatos incontestáveis do vício das
Testemunhas de Jeová de defenderem sua ideologia à qualquer preço. Desejo registrar a relevância dos
esforços de verdadeiros homens de Deus como os pastores Natanael Rinaldi e Esequias Soares da Silva,
que através de seus esforços têm lançado luz sob os adeptos das seitas, das quais muitos como eu, estão
sendo salvas pelo Evangelho de Cristo, nosso Salvador e Deus.

Nota
O Pastor Marcio Souza atende igrejas
para testemunho e palestra. FACEBOOK
prmarcio.souza
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Linguagem de Sinais
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 3, Número 16, 11/1999 – Páginas 11‐13
Por Valter Sales e Jamierson Oliveira

A Nova Estratégia das Testemunhas de Jeová
“Então, ...os ouvidos dos surdos se abrirão... e a língua dos
mudos cantará... e alegria eterna haverá...” (Isaías 35:05, 06).
As Testemunhas de Jeová, uma das seitas mais bem organizadas do
mundo, não perdem tempo em espalhar suas falsas doutrinas, semeiam em
todas as áreas da sociedade. Atualmente estão infiltrando as suas heresias
entre os surdos e os mudos. Esse grupo de pessoas, pode ser considerado
um povo não alcançado pelo Evangelho. Poucas igrejas têm desenvolvido
estratégias eficientes para alcançá‐los, assim eles tomam‐se vítimas das
Testemunhas de Jeová e outras seitas mais prudentes e oportunas.
Em 1992, a Sociedade Torre de Vigia, publicou em português o livro
Linguagem de Sinais, primeira edição em português com 80.000 exemplares
com a suposta intenção de ajudar esta comunidade de deficientes.
Como é costume, as Testemunhas de Jeová alterarem tudo para
justificar as suas doutrinas. Não foi diferente com a linguagem de sinais
dirigidas aos surdos e os mudos, uma vez
que esta linguagem é regional e bastante
reduzida, e não existem sinais para todas
as palavras, e em alguns casos o sinal é
criado no momento da conversação,
tornado‐o sujeito a muitas variações de acordo com o momento e contexto.
Assim ficou fácil para a Sociedade Torre de Vigia introduzir suas falsas doutrinas,
inventando sinais novos e alterando os já existentes que expressam doutrinas
bíblicas segundo a posição cristã ortodoxa.
Na introdução da obra citada, a Sociedade Torre de Vigia diz: “Um outro
alvo é unificar a linguagem de sinais entre as Testemunhas de Jeová quanto às
palavras de origem bíblica. Afinal, uma mesma palavra pode ser traduzido por
diferentes sinais em lugares diferentes. Além disso, certos sinais, comumente
aceitos para palavras de cunho religioso, não se coadunam com os verdadeiros ensinamentos bíblicos ...
Naturalmente, isso significará o abandono de alguns sinais já fortemente arraigados na mente... Portanto, ao se
pregar aos deficientes auditivos, dever‐se‐á usar os sinais aos quais eles estão acostumados, mas logo pode‐se
ensiná‐los a utilizar aqueles apresentados neste livro, mostrando porque são mais corretos” (Linguagem de
Sinais, página 10).
Veja o leitor que o alvo das Testemunhas de Jeová é, na verdade, aplicar novos conceitos a sinais que
expressam as doutrinas bíblicas, e apresentá‐las de modo distorcido segundo suas interpretações arbitrárias à fé
cristã genuína.
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Muitos sinais apresentados no citado livro são certos e usados já amplamente pela comunidade de surdos e
mudos. O maior problema na verdade está nos que são usados para o ensinamento bíblico a partir da página 169
sob título Assuntos Bíblicos, em que a linguagem de sinais é muito pobre, para muitas palavras de cunho teológico
ainda não existem sinais criados, até mesmo devido a dificuldade de expressar num gesto manual conceitos tão
sublimes e abstratos como por exemplo: a Trindade, imortalidade da alma, justiça divina, céu, inferno, pecado,
perdão, enfim, se com todos os recursos da língua falada é muitas vezes
complicado para expormos os ensinamentos da palavra de Deus da forma
que eles nos são apresentados, imaginemos com símbolos, gestos,
expressão facial, etc., tornando‐se aí então um campo fértil para eles
infiltrarem suas heresias, alcançando os surdos e por conseguintes os seus
familiares. Os sinais que expressam idéias de coisas físicas, os quais os
nossos sentidos podem identificar, como: cadeira, automóvel, igreja, etc.,
não há problema, porque o surdo sempre tem um referencial para formatar
a imagem em sua mente, um sinal a mais que eles criem na conversação
para a mesma palavra, é simplesmente um maneira diferente de transmitir a
mesma idéia do objeto (um sinônimo). Mas para coisas que não há
percepção através de nossos sentidos, fica mais complicado, porque o surdo
não tem referências físicas para formar a imagem na mente, eles não tem
nada no mundo visual para comparar. Veja alguns exemplos:
A linguagem dos sinais sobre todos os assuntos inclusive os bíblicos, são feitos através de mímica e
pantomima, usando todas as expressões corporais no sentido de transmitir ao receptor o pensamento que se quer
fazer entender. Por exemplo:
Quando se quer dizer Deus, levanta‐se a mão em "D" para o céu, dando a idéia de que Ele está no céu.

Para se dizer Dez Mandamentos, deve‐se fazer o número "dez" e o sinal de "mandar".

Se o que se quer dizer é Evangelho, deve‐se fazer o sinal de "Boas Novas".
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1. Agora para nós é difícil transmitir para o surdo a idéia da palavra 'alma', porque se refere a algo que não
vemos, porém está dentro de nós. Então as Testemunhas de Jeová aproveitam essa brecha e para essa palavra
usam um sinal onde é transmitido a idéia de "carne", dando a idéia da vida que desaparece com a morte. Assim,
limitam o significado do termo bíblico, fazendo com que o surdo não conheça a verdade sobre o assunto.

2. Para referir‐se aos 'cristãos', os surdos são instruídos no livro a fazerem o sinal de 'Testemunhas de
Jeová'

E para referir‐se à cristandade os sinais são de 'católico' e 'protestante' deixando com isso um ar pejorativo
e sem distinção entre ambos.

3. Outra distorção que fazem é sobre o 'Espírito Santo'. A idéia que deveria ser transmitida é a de que Ele é
Deus e eterno, mas as Testemunhas de Jeová usam o sinal de espírito com a idéia de energia, para justificar as suas
doutrinas.

4. O 'inferno' é indicado pelo sinal de 'sepultura', e como para o deficiente fica mais fácil entender o inferno
com esse significado, do que com o sentido bíblico, ou seja, de um lugar de sofrimento e punição ao diabo, seus
demônios e os ímpios que rejeitaram o evangelho. Logo as Testemunhas de Jeová levam vantagem com seu ensino.
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5. A 'Noiva de Cristo' também ganha um significado novo com o livro. O sinal indicado é de uma 'aliança',
depois de 'Jesus Cristo' e dos '144 mil'.

6. Os 'Novos Céus', é indicado pela Sociedade Torre de Vigia com os sinais de 'novo', 'governo' e novamente
dos '144 mil', mais uma vez os surdos são submetidos a uma simbologia de entendimento mais fácil, mas fora da
verdadeira teologia bíblica cristã.

7. A idéia de 'estaca' (e não cruz) é realçada no sinal que se deve usar para indicar o 'sacrifício de Jesus'.

8. A palavra 'Trindade' deve ser transmitida levando ao receptor a idéia de três pessoas e um só Deus,
unidade em essência e diversidade de pessoas. As Testemunhas de Jeová beneficiando‐se da dificuldade de se
transmitir esse profundo conceito bíblico em gestos, passam a idéia de somente três pessoas, tirando a de um Deus
Triúno. E lógico, para alguém que depende apenas de sinais para aprender, essa simplificação barata e mal
intencionada da Sociedade Torre de Vigia, é mais fácil e recebida sem questionamento e, além do mais, aprendem
que os cristãos são politeístas (crer em mais de um deus) quando crêem na trindade.

Agora, devido a essa falta de sinais bíblicos, e a necessidade do evangelismo do povo surdo, há uma grande
procura na aprendizagem destes sinais no meio evangélico, principalmente para aquelas palavras que ainda não
existem sinais. Daí muitos evangélicos estão utilizando o livro de linguagem de sinais das Testemunhas de Jeová,
até porque não há quase nada na área produzido pelas nossas editoras evangélicas. Já vimos este livro ser vendido
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livremente em nosso meio, e por falta de conhecimento das suas falsas doutrinas isso está se tornando um perigo
iminente para nossos irmãos deficientes.
A igreja deve saber que o livro Linguagem de Sinais dos Testemunhas de Jeová, serve apenas para atender
as necessidades da Sociedade da Torre de Vigia. Para isso foram criados sinais específicos como por exemplo:
assinatura da revista A Sentinela, assinatura da revista Despertai!, “estudo bíblico” domiciliar, cartão de sangue,
pioneiro regular, estudo de A Sentinela, corpo governante e outro, com a intenção de facilitar seus trabalhos de
porta em porta, alcançando também os surdos, e não servem para uso de quem está evangelizando o povo surdo e
mudo.
A seguir relacionamos uma lista de materiais saudáveis que poderão ser utilizado na aprendizagem da
linguagem dos sinais e no evangelismo pessoal, e deixamos também um apelo: que editoras evangélicas
desenvolvam obras que ajudem a igreja alcançar essa população tão necessitada de 'ouvir' as boas novas de
salvação.
Comunicando com as Mãos ‐ Shekinah Editora e Gráfica ‐ Piracicaba SP.
Linguagem das Mãos – Eugênio Oates, Editora Santuário ‐ Aparecida SP ‐
O Clamor do Silêncio (Sinais bíblico) ‐ Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira.

Alguns telefones para contatos e informações a respeito de surdos:
Feneis Belo Horizonte ‐ Fone: (Oxx31) 337‐9755.
Feneis Rio de Janeiro ‐ Fone: (Oxx21) 234‐7786 ou (Oxx21) 284‐2801.
Feneis São Paulo ‐ Fone: (Oxx11) 228‐ 6490 ou (Oxx11) 547‐3798.

Procure Informações na Internet
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Os Cativos do Brooklin
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 3, Número 19, 02/2002 – Páginas 51‐54

Por Márcio Souza
As Testemunhas de Jeová, em diversos países, têm adquirido o direito de continuarem propagando seus
ensinos através de decisões judiciais. A busca de liberdade de expressão e adoração tem sido tema de vários artigos
da revista A Sentinela e procuram na lei amparos para propagarem sua ideologia. Contudo, os fatos demonstram
que a justiça secular tem sido muito mais tolerante e compreensiva, em contraste com as obrigações impostas pelo
Corpo Governante deste movimento.
Em certa ocasião, numa disputa judicial a respeito do direito de não saudar a Bandeira Nacional, um dos
juízes da Suprema Corte do México, declarou: “O caso se torna difícil, não porque os princípios de sua decisão são
obscuros, mas porque a bandeira envolvida é a nossa. No entanto, aplicamos as limitações da Constituição sem
nenhum temor de que a liberdade de ser intelectual e espiritualmente diferente ou mesmo contrário venha a
desintegrar a organização social....” (Nota 1: Crise de Consciência, página 122 [1ª Edição Digital ‐ PDF ‐ em
português, 2008, página 135] Raymond Victor Franz. Editorial Clie. Galvani, 13‐115. 08224. Terrassa ‐ Barcelona).
Ainda assim, aqueles juízes concederam permissão para as Testemunhas de Jeová não saudarem a
bandeira. Esta liberdade adquirida pelo grupo é apenas superficial, como ficou explícito pelo juiz que chegou à
seguinte conclusão: "...a liberdade de divergir não está limitada a coisas que não tenham muita importância. Essa
seria uma mera sombra da liberdade. O teste de sua substância consiste no direito de divergir com relação às coisas
que tocam o âmago da ordem existente” (Nota 1: Ibidem). Exatamente neste ponto são intolerantes!
Em seus artigos, na revista A Sentinela, clamam pela liberdade e, nos tribunais, lutam pelo direito de
expressão, se levantando em juízo contra aqueles que demonstram as implicações dos ensinos de sua organização,
tendo como desculpa Sua liberdade de adoração e expressão.
Perguntamos: Onde está o direito dos membros das Testemunhas de Jeová? Usufruem‐nas da mesma
liberdade propagada na revista A Sentinela? Infelizmente, apenas pregam liberdade, mas não permitem que seus
membros, seus filhos discordem quanto a coisas que toquem a ordem de sua organização. Pregam liberdade, mas a
excluem de seus membros!

Liberdade em custódia
Um candidato a Testemunha de Jeová geralmente estuda três livros durante dois anos e, além disso, o
discipulado envolve associação com os membros da congregação que se reúnem regularmente cerca de cinco vezes
por semana. Assim, cria‐se uma dependência social ‐ não aceitar qualquer ensinamento dado no Salão do Reino,
significa rejeição de todo o grupo. Finalmente, para se batizar terá que responder cerca de 125 perguntas, em sua
maioria opostas à teologia cristã, ou seja, terá que negar várias doutrinas vitais.
Dentro de sua comunidade, ferem o direito de seus membros questionarem seus próprios ensinos,
fechando‐lhes as possibilidades de analisarem e repensarem suas bases doutrinárias. Qualquer manifestação em
contrário acarreta punição, que vem através de retaliação social. Se um membro questiona as bases dos seus
ensinos poderá ser desassociado. Não permitem que haja associação entre um desassociado (Nota 2:
Desassociado: quem foi expulso das Testemunhas de Jeová) ou dissociado (Nota 3: Dissociado: quem rejeita os
ensinos das Testemunhas de Jeová) e outros membros ativos. Por exemplo, se numa família de Testemunhas de
Jeová encontra‐se um desassociado, não se permite sequer que almocem juntos.
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Abrindo a "caixa preta"
Um ex‐membro do Corpo Governante (Nota 4: Corpo Governante: liderança máxima das Testemunhas de
Jeová, composto atualmente de 14 anciões, nos EUA), Raymond Victor Franz, após 60 anos como Testemunha de
Jeová, dos quais, nove anos como diretor mundial, agora tem relatado a condição interna do movimento. Em seu
livro Crisis of Concience (Crise de Consciência), em espanhol, relata em pormenores, as experiências que teve
durante sua condição como membro do corpo de diretores da Sociedade Torre de Vigia.
Embora a revista Watchtower (A Sentinela) apregoasse teocracia (Nota 5: Teocracia: forma de governo em
que a autoridade emana de Deus) como forma de governo apropriado para "organização de Deus", a autocracia
(Nota 6: Autocracia: governo de um só, um príncipe) continuava, e foi claramente demonstrada em 1917, quando
Rutherford (segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia) teve problemas com o Corpo Governante e
simplesmente expulsou quatro diretores inconvenientes.
Quais os motivos de tais expulsões na sede mundial? Embora aparecessem rumores absurdos ‐ que
denegriam a imagem dos envolvidos, uma desculpa comum para explicar a saída de membros relevantes era
procurar acusá‐los de imoralidades, desvios de valores ou qualquer coisa que manchasse suas reputações ‐ no
entanto, eram pessoas de confiança que cometeram o erro de não aceitarem o sistema. Depois de muitos anos de
serviço nos escritórios ou designações, foram considerados apóstatas (Nota 7: Apóstata: esta palavra significa
alguém que deixou os ensinos ortodoxos; para a STV ‐ Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados ‐ significa
alguém que não mais concorda com seus ensinos).
A propósito, eu, autor deste artigo, já presenciei e colaborei em diversas expulsões semelhantes, que
envolviam apenas pontos de vista diferentes da ideologia da STV ‐ fiz parte das Testemunhas de Jeová por 24 anos,
destes, cinco como ministro ordenado de tempo integral. Também fui membro de duas outras sociedades que dão
suporte às Testemunhas de Jeová.
Entre centenas de problemas ideológicos no seio da organização das Testemunhas de Jeová, ele enfatiza a
atitude inquisidora demonstrada pelos diretores. E isto é antigo, pois remonta a 1914. Esta data é sagrada,
considerada como o "fim dos tempos dos gentios". Segundo o fundador, Charles Taze Russell, ela deveria marcar o
início do Armagedom, significando os últimos dias deste sistema de coisas. Esta data sempre foi coluna nos ensinos
da revista A Sentinela!
Inédito é saber que a diretoria da organização já tentou mudar este ensino. Uma outra data apreciada foi
1957, pois queriam identificar a era espacial com os sinais nos céus. Se os diretores não têm certeza da data, como
podem exigir dos seus membros que não discutam sobre o assunto? Qualquer membro que questionar a data de
1914 será punido com desassociação. Contudo, mesmo nas reuniões fechadas do corpo governante há crises de
consciência, pois diferente do que se esperava, os membros do Corpo Governante não são unânimes, e isto até
mesmo neste assunto, um dos mais delicados do grupo!
Qual a diretriz que usam para mudar seus ensinos? Decerto não é a Bíblia! Os ensinos enraizados das
Testemunhas de Jeová somente encontram mudanças quando o relatório mundial (Nota 8: Cada Testemunha de
Jeová deve fazer um relatório mensal de suas atividades, que somará ao relatório de cada país. Este relatório inclui
tempo dedicado a divulgação de sua literatura e, através dele, sabe‐se quantas Testemunhas de Jeová tem em cada
país) apresenta notáveis decréscimos, indicando o descontentamento de muitas Testemunhas de Jeová. As
mudanças são necessárias para fechar as brechas doutrinárias. Em dez anos apenas, o livro básico para preparar os
candidatos ao batismo mudou três vezes! (Nota 9: A Verdade Que Conduz à Vida Eterna [durou até 1984], Poderá
Viver Para Sempre no Paraíso na Terra [durou até 1994], Conhecimento Que Conduz à Vida Eterna [a partir de
2004] e O Que a Bíblia Realmente Ensina? [a partir de 2005). Qual motivo? Para esconder a falsa doutrina a
respeito do ano de 1914! Sem este "ponto crítico" nenhuma mudança é permitida.
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Recentemente, em 1996, houve uma mudança quanto à questão do serviço militar. Agora os jovens das
Testemunhas de, Jeová em idade de alistamento podem optar pelo serviço militar alternativo. No entanto, em
tempos passados não permitiam que seus membros se alistassem no Exército e tampouco que oferecessem algum
serviço alternativo. Em conseqüência disso, muitos jovens foram presos e condenados por traição, principalmente
durante a Segunda Guerra Mundial. O que nos sensibiliza é saber que durante Muitos anos o Corpo Governante,
em portas fechadas, questionava sobre este assunto, e como a diretoria não chegasse a um consenso, a decisão foi
mantida apenas por não alcançar quorum este mesmo diálogo não é tolerado entre os membros comuns.

SOMBRAS DA OPRESSÃO
Em 1941, Rutherford em um discurso, dirigindo‐se
especialmente aos jovens de 5 a 18 anos, deu‐lhes como
presente um livro intitulado Filhos. Emotivamente,
convidou estes jovens a terem como alvo o trabalho de
casa em casa, protelando o casamento para depois do
Armagedom. (Nota 10: Armagedom: ocasião, no fim da
grande tribulação, quando Jeová destruirá este sistema de
coisas e começará uma nova ordem, um paraíso na terra.
[Ponto de vista das Testemunhas de Jeová]).
Assim, centenas de jovens abraçaram o celibato e,
desde então, os escritórios e as designações especiais
tinham como requisito básico não casar. Isto chegou ao
ponto de criar um provérbio: "Perder a condição de
solteiro significa perder a designação". Esta regra durou
nove anos. (Nota 11: Até 1950 o casamento era
totalmente evitado; desde então os ministros ordenados
casam‐se, mas evitam ter filhos). Contudo, sua sombra
continua, isto porque os ministros ordenados das
Testemunhas de Jeová não podem ter filhos.
Depois se soube que, naquela época (1941),
Rutherford estava morrendo de câncer. Seu maior desejo era ver a “nova ordem" ou “novo mundo” surgir, haviam
profetizado o início do governo milenar de Cristo para aquela época, embora suas declarações fossem censuradas
pela maioria da diretoria, não podia ser barrado; afinal, era o presidente e poderia fazer outra limpeza.
As crises na STV continuaram. Em 1975 (Nota 12: Frederick William Franz, tio de Raymond Victor Franz, era
vice‐presidente e cotado para a presidência, mas seu fracasso na previsão do Armagedom para 1975 cooperou para
que perdesse a força presidencial que seus antecessores mantiveram) os diretores exigiram que o papel do Corpo
Governante fosse real e não fictício. O então
presidente, Nathan Homer Knorr, não agüentou nem
um tumor cerebral que estava sofrendo, nem a pressão
da diretoria e então foi feita a reorganização.
Finalmente, os membros da diretoria passaram a ter
voz ativa. Note‐se que desde 1874 se apregoava a
existência de um Corpo Governante, mas o mesmo de
fato nunca havia existido, senão a partir de 8 de junho
de 1975. Uma das doutrinas básicas das Testemunhas
de Jeová é a relevância do "escravo fiel e discreto"
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como canal de Deus para a humanidade. Se tal doutrina, que é a base da unidade das Testemunhas de Jeová, era
fictícia, o que se pode esperar das demais?

ENCONTRO COM A LIBERDADE
Muitos têm se decepcionado com os falsos ensinos, com os fracassos de previsões sobre o Armagedom.
Outros passam a conhecer na "pele" o fanatismo religioso da liderança.
A Palavra de Deus não dá glória a outros, mas declara: “Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente,
sereis livres”. Falta às Testemunhas de Jeová o poder regenerador que liberta do pecado, da religiosidade farisaica
e da exclusividade cega.
Jamais uma “organização" poderá gloriar‐se de ser o "caminho", pois esta posição há muito já esta
ocupada! Somente a graça e o senhorio de Jesus Cristo pode conduzir o homem à salvação. Ele não é apenas um
caminho, mas “o caminho, e a verdade e a vida” (João 14:06). As palavras daquele juiz ecoam como um clamor à
liberdade: A prova de sua essência é o direito de discordar quanto a coisas que tocam o coração da ordem
existente.

Notas
1. Crise de Consciência, página 122 [1ª Edição Digital ‐ PDF ‐ em português, 2008, página 135] Raymond
Victor Franz. Editorial Clie. Galvani, 13‐115. 08224. Terrassa ‐ Barcelona.
2. Desassociado: quem foi expulso das Testemunhas de Jeová.
3. Dissociado: quem rejeita os ensinos das Testemunhas de Jeová.
4. Corpo Governante: liderança máxima das Testemunhas de Jeová, composto atualmente de 14 anciões,
nos EUA.
5. Teocracia: forma de governo em que a autoridade emana de Deus.
6. Autocracia: governo de um só, um príncipe.
7. Apóstata: esta palavra significa alguém que deixou os ensinos ortodoxos; para a STV ‐ Sociedade Torre de
Vigia de Bíblias e Tratados ‐ significa alguém que não mais concorda com seus ensinos.
8. Cada Testemunha de Jeová deve fazer um relatório mensal de suas atividades, que somará ao relatório
de cada país. Este relatório inclui tempo dedicado a divulgação de sua literatura e, através dele, sabe‐se quantas
Testemunhas de Jeová tem em cada país.
9. A Verdade Que Conduz à Vida Eterna (durou até 1984 ), Poderá Viver Para Sempre no Paraíso na Terra
(durou até 1994) e Conhecimento Que Conduz à Vida Eterna (a partir de 1995).
10. Armagedom: ocasião, no fim da grande tribulação, quando Jeová destruirá este sistema de coisas e
começará uma nova ordem, um paraíso na terra. (Ponto de vista das Testemunhas de Jeová).
11. Até 1950 o casamento era totalmente evitado; desde então os ministros ordenados casam‐se, mas
evitam ter filhos.
12. Frederick William Franz, tio de Raymond Victor Franz, era vice‐presidente e cotado para a presidência,
mas seu fracasso na previsão do Armagedom para 1975 cooperou para que perdesse a força presidencial que seus
antecessores mantiveram.
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O Nome Divino que Durará Para Sempre
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 4, Número 25, 08/2000 – Páginas 48‐51

Por: Alberto Alves da Fonseca
Não se pode avaliar com exatidão o
interesse que o título acima provocaria em
qualquer leitor cristão. Porém, ele não escapa a
nós, do ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, que
trabalhamos no campo da apologética cristã e
análise doutrinária, e temos o compromisso com o leitor de estarmos atentos e analisarmos todos os ensinos que
querem passar‐se como verdadeiros e bíblicos. Respeitamos os escritores e o seu direito de desenvolver idéias e
teorias, mas, como cristãos, temos o dever de lutar constantemente pela fé que foi dada aos santos (Judas 3).
Por isso, ao defrontarmo‐nos com escritos desta natureza, que apresentam em seu conteúdo, teorias
estranhas às doutrinas cristãs, além de ataques explícitos à "cristandade", termos utilizados pelas seitas para
designar todas as denominações cristãs, com exceção à sua própria, nós somos exortados pela Bíblia a refutar essas
doutrinas.
Para isso, é importante, antes de tudo, informarmos ao leitor que as seitas possuem a síndrome da
perseguição religiosa, embora ataquem a tudo e a todos. Sentem‐se perseguidas quando alguém confronta seus
ensinos com a Bíblia e os refuta. Abandonam, então, dissimuladamente, o campo da propagação de idéias e
procuram passar‐se como vitimas, embora elas mesmas declarem que não é perseguição religiosa mostrar que a
religião de outrem seja falsa: “Não é, forma de perseguição religiosa alguém dizer e mostrar que a religião de
outrem é falsa. Não é perseguição religiosa uma pessoa informada expor publicamente uma religião falsa” (Nota 1:
A Sentinela, 15/05/1964, página 304).
Assim a STV ‐ Sociedade Torre de Vigia ‐ órgão responsável pela literatura das Testemunhas de Jeová, tem
publicado, desde 1984, em várias edições, a brochura O Nome Divino Que Durará para Sempre, com o objetivo
claro de ensinar que Deus possui apenas um nome, e que esse nome é Jeová. Quem não segue essa teoria,
automaticamente é adversário de Deus. Vale lembrar que as Testemunhas de Jeová sempre associam a palavra
adversário a Satanás.
Embora seja do conhecimento geral do povo evangélico que as Testemunhas de Jeová fazem do nome
Jeová um instrumento de batalha, ao observarmos seus escritos na obra acima citada e nos seus escritos, de
maneira geral, encontramos flagrantes contradições e disparates estupendos, citações imparciais e incompletas,
além dos tradicionais três pontinhos (...), onde omitem explicitamente a idéia principal, em busca desesperada de
apoio à suas teorias. Já virou jargão dizer para os estudantes de apologética bíblica, quando estão analisando o
material da STV: Cuidado com os três pontinhos!

"SANTIFICADO SEJA O TEU NOME" QUE NOME?
No primeiro capítulo da brochura das Testemunhas de Jeová elas defendem a idéia de que Deus tem de ter
um único e exclusivo nome, ou seja, para eles Deus possui um nome específico. Desprezando todos os demais
nomes genéricos e dogmatizando a teoria do nome, com muito esforço tentam convencer os desatentos com
raciocínios e perguntas como: “Anjos, pessoas, animais, bem como estrelas e outras coisas inanimadas, têm nomes.
Seria coerente o Criador de todas as coisas ser anônimo?” Como sempre e como já era de se esperar, já que o
truque de desenvolver uma idéia e depois questionar em cima dela não é nada moderno, as Testemunhas de Jeová
pensam que com esta pergunta, desenvolvida por elas mesmas, convencerão à todos. Ledo engano. Em primeiro,
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lugar quem falou que Deus é anônimo? É a própria STV que diz: “Seria coerente o Criador de todas essas coisas ser
anônimo?” Assim, é a STV que está dizendo isso. A Bíblia não diz isso nem os cristãos. Tanto a Bíblia como os
cristãos não dizem que Deus é anônimo, ao contrário, dizem que Deus se manifestou nominalmente e com vários
nomes.
Os cristãos entendem que o nome de Deus não é simplesmente uma forma de distinção dos deuses falsos
ou de suas criaturas, como ensina a STV, mas, para nós, o nome revela seu caráter e sua índole. Daí Ele possuir
vários nomes, como: Deus ‐ El (Gênesis 21:33; 31:13; 35:01‐03; Isaías 40:28; Salmos 42:09‐10); Deus Altíssimo –
Elyon (Gênesis 14:19‐20; Números 24:16; Deuteronômio 32:08); Deuses ‐ Elohim (Deus – Eloah, singular de Elohim
aparece na Bíblia 57 vezes no Antigo Testamento, já Elohim aparece 2.498 vezes); Todo‐Poderoso ‐ El Shaday
(Gênesis 17:01; 49:25; Números 24:04; Isaías 13:05); Senhor ‐ Adonay (Gênesis 18:02; Isaías 3:18; 6:01; Daniel
9:16). Embora as Testemunhas de Jeová argumentem que esses nomes não são nomes, mas apenas títulos, não é
isso o que a Bíblia ensina. Como exemplo, observe o que diz a Bíblia em Êxodo 3:14‐15:
“Então, disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me
enviou a vós; e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi?”
“E disse Deus a Moisés: EU SOU O QUE SOU. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel. EU SOU me enviou
a vós”.
“E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de
Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós; este é meu nome eternamente, e este é meu memorial
de geração em geração”.
Em segundo lugar, o que não concordamos com a STV é dogmatizar o nome de Deus em uma única
pronúncia e colocar Deus no mesmo plano da criatura, já que, para elas, se anjos têm um nome, pessoas têm um
nome, estrelas têm nomes, e todas as outras coisas também têm nomes. Então o Criador tem de ter um único
nome. Para a STV, Deus é literalmente obrigado a ter um só nome. Não é possível Ele não ter um único nome, seria
irracional, daí desferem como uma flecha a palavra anônimo, para impressionar o leitor.
O perigo desse raciocínio é que dá ao homem o direito de enquadrar Deus dentro das leis da natureza e das
concepções humanas: Anjos, homens, animais, bem como as estrelas e outras coisas inanimadas. Essa comparação
com o Criador faz com que Ele seja obrigado a ter nome só pelo fato de as suas criaturas terem nome, desprezando
sua distinção e mistério. Essa teoria não é razoável. Todas as coisas: anjos, homens, animais, etc. Têm limites
quando comparadas ao Criador. Ele não está sujeito às leis da natureza nem ao raciocínio ou teoria humanas.

A QUESTÃO DA IMPORTÂNCIA DO NOME
DE DEUS E A STV
Na insistência de usar o nome Jeová, a STV diz: “O nome de
Deus era claramente de capital importância para Jesus, visto que Ele o
mencionou repetidas vezes em suas orações”. No entanto, sabemos
que o tetragrama YHWH (conjunto de quatro letras que serviriam de
base para a pronúncia do nome de Deus) sequer aparece no texto
grego do Novo Testamento. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a
iniciar a oração santificando o nome de Deus (Mateus 6:09), mas essa
instrução de Jesus não tem nada a ver com a pronúncia do nome
Jeová, como afirma a STV. A orientação de Jesus é que Deus deve ser
adorado, honrado, reverenciado, venerado e temido por todas as
criaturas. Devemos reconhecer a grandeza, a bondade, a santidade de
Deus. Santificar o nome de Deus é viver de maneira que o nome dele
seja glorificado através de nossas vidas, por meio de nossas ações e
práticas; assim, santificar o nome de Deus é viver conforme a sua
Palavra, e não ficar repetindo e pronunciando o nome Jeová, como
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fazem muitos nas suas vãs repetições (Mateus 6:07; 7:21 ).
O clímax da contradição da STV está nas páginas seis e sete da brochura em análise onde diz: “De fato,
jamais saberíamos o nome de Deus a menos que o próprio Deus no‐lo informasse. E Ele fez isso em seu próprio livro,
a Bíblia Sagrada”. Assim, com essas palavras, a STV se esforça para dizer que Deus tem um único nome pessoal e
específico e só Ele pode dizer qual é o nome e, enfim, declara o que todos já sabem, o nome é YHWH ou JHVH.
Como podemos observar, não se tem a certeza da pronúncia do nome de Deus.

O que fazer então, por que a pronúncia é diferente? Vejamos a bombástica declaração da STV: “A verdade
é que ninguém sabe com certeza como o nome de Deus era pronunciado originalmente e portanto, é evidente que a
pronuncia original do nome de Deus não é mais conhecida. Isso não é realmente importante. Se fosse, o próprio
Deus teria se certificado de que fosse preservada para o nosso uso”.
Afinal, o nome é ou não é importante? Ou o nome é importante, mas a pronúncia não? Como o nome pode
ser importante se não se sabe a pronuncia?
O que a brochura tenta explicar é a importância do nome, a ponto de dizer: “O nome de Deus era
claramente de capital importância para Jesus...”, mas depois de muito malabarismo sem sucesso, declaram que
não é importante: “(...) nem é realmente importante. Se fosse o próprio Deus teria se certificado de que fosse
preservada para o nosso uso”.
Após essa declaração, seria de supor‐se que o assunto devesse ser encerrado, mas a STV não pára aí. Agora,
ela precisa explicar: Se o nome e a pronúncia original não são importantes, então o que é importante? A STV nas
próximas 28 páginas da brochura irá desenvolver a teoria de que o que vale é a pronúncia convencional no nosso
próprio idioma. Assim, colocaram na página oito da referida brochura, uma tabela das formas do nome Jeová em
diferentes idiomas, indicando a aceitação internacional da forma Jeová e por aí vai. A partir desse ponto, atacam a
tudo e a todos para tentar impor o nome convencionado internacionalmente pelos homens, para "provar" que tem
de se usar o nome Jeová.
Para isso, usarão as mais insustentáveis idéias para provar sua teoria. Assim, na página nove, para não
aceitar a forma Javé ou Yahweh, dizem: “Não seria melhor, porém, usar a forma que talvez se aproxime mais da
pronúncia original?” E a própria STV responde: “Realmente, não, pois este não é o costume relacionado com nomes
bíblicos”. E para "provar" sua teoria citam então os nomes do Novo Testamento que foram escritos em grego e não
em hebraico para "provar" que esses nomes também não são da pronúncia original, esquecendo ou não querendo
ver que os nomes no Novo Testamento são apenas adaptação lingüística e não criação ou convenção. Segundo a
STV, os escritores sagrados do Novo Testamento traduziram o nome. Ora, traduzir o nome é uma coisa; criar ou
convencionar um nome é outra. Não existe tradução para o nome YHWH. Os nomes do Novo Testamento foram
escritos em grego. “A pronúncia Jehovah é um erro resultante entre cristãos por combinar as consoantes de YHWH
com as vogais de Adhonay”. (Nota 2: Enciclopédia
Britânica).
A partir da página 12, então, a STV irá esquecer
essa controvérsia e tentará de todas as formas impor o
nome Jeová, atacando a Igreja Católica, os
protestantes, os tradutores da Bíblia e a "cristandade"
de modo geral e até acusando e criando uma possível hostilidade dos cristãos com o nome Jeová. Encerram a
brochura voltando a insistir na importância do nome dizendo: “Conhecer o nome de Deus significa mais do que
simplesmente ter conhecimento intelectual do fato de que seu nome é Jeová”. Finalmente, embora não aceitem a
doutrina do protestante Dr. Walter Lowrie, teólogo anglicano, fazem uso descontextualizado de um de seus
escritos que diz: “Nas relações humanas, é sumamente importante conhecer o nome próprio, o nome pessoal,
daquele que amamos, daquele a quem dirigimos a palavra, ou mesmo daquele sobre quem falamos. Exatamente
assim é na relação do homem com Deus. O homem que não conhece a Deus por nome realmente não o conhece
qual pessoa, não o conhece o suficiente para falar com Ele (o que a oração realmente significa), e não pode amá‐lo,
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se o conhece apenas como uma força impessoal”. Ora, o que o teólogo anglicano está defendendo é o
conhecimento pessoal de Deus e não o nome Jeová.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabemos que o nome Jeová é uma
transliteração incorreta do nome de Deus,
como podemos ver em algumas explicações:
JEOVÁ: Leitura falsa do hebraico
Jahweh (WEBSTER'S COLLEGIATE DICTIONARY ‐
Dicionário Colegial Webster);
JEOVÁ: Pretende‐se como uma
transliteração do hebreu Jahweh, a partir do
fato de que em alguns manuscritos hebraicos a
vogal aponta Adonay (usado como um
eufemismo para Yahweh, para indicar que
Adonay foi substituído na leitura oral por Yahweh). Jehovah é uma transliteração cristã do tetragrama, largamente
assumido por muitos cristãos como a autêntica reprodução do sagrado nome hebraico de Deus, mas agora
reconhecido como a última forma híbrida usada pelos judeus. (WEBSTER'S THIRD NEW INTERNATIONAL
DICTIONARY ‐ O Terceiro Dicionário Internacional de Webster);
JEOVÁ: É uma forma errônea do nome do Deus de Israel (ENCYCLOPEDIA AMERICANA);
JEOVÁ: Forma falsa do nome divino Yahweh (NEW CATHOLIC ENCYCLOPEDIA ‐ Nova Enciclopédia Católica);
JEOVÁ: Palavra mal pronunciada do hebraico YHWH, nome de Deus. Esta pronúncia é gramaticalmente
impossível. A forma Jehovah é ama possibilidade filológica. (THE JEWS ENCYCLOPEDIA ‐ Enciclopédia Judaica,
página 160).
JEOVÁ: Erro de pronúncia do tetragrama, ou palavra de quatro letras do nome de Deus, composto pelas
letras em hebraico, Yod, He, Vav, He, a palavra Jehovah, portanto, é erroneamente lida; para esta não há garantia,
e não faz sentido em hebraico. (THE UNIVERSAL JEWISH ENCYCLOPEDIA ‐ A Enciclopédia Judaica Universal).
JEOVÁ: É uma forma errônea do nome divino do Deus da aliança de Israel (THE NEW SCHAFF‐HERZOG
ENCYCLOPEDIA Nova Enciclopédia Schaff‐Herzog).
JEOVÁ: É uma forma artificial. (THE INTERPRETERS DICTIONARY OF THE BIBLE ‐ Dicionário dos Intérpretes
da Bíblia).
JEOVÁ: As vogais de uma palavra com as consoantes das outras foram lidas erradamente como Jehovah.
(ENCYCLOPEDIA INTERNATIONAL ‐ Enciclopédia Internacional).
JEOVÁ: É uma reconstrução incorreta do nome de Deus do Antigo Testamento. (MERITS STUDENT
ENCYCLOPEDIA ‐ Enciclopédia de Mérito para Estudantes).
JEOVÁ: Quando os eruditos cristãos da Europa iniciaram o estudo do hebraico, eles não compreendiam o
que isto realmente significava, e introduziram o nome híbrido Jehovah... A verdadeira pronúncia do nome YHWH
nunca foi perdida. Vários escritores do grego no começo da Igreja Cristã afirmavam que o nome era pronunciado
YAHWEH. Isto é confirmado ao menos pelas vogais da primeira silaba do nome, a forma curta de Yah, que é
algumas vezes usada em poesia (e.g. Êxodo 15:02) (...). O nome pessoal do Deus de Israel escreve‐se na Bíblia
hebraica com as quatro consoantes YHWH, e refere‐se a Ele como o tetragrama. Ao menos até a destruição do
primeiro templo, em 586 a.C., este nome era regularmente pronunciado com suas próprias vogais, como se vê
claramente nas cartas de lachish, escritas pouco tempo antes dessa data. (ENCYCLOPÉDIA JUDAICA ‐ Jerusalém,
página 680 – volume 7). (Nota 3: Extraído do livro: “Questions for Jehovah's Witnesses, página 40, do Ex‐
Testemunha de Jeová William Cetnar”).
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Temos de entender que não acusamos ninguém por utilizar o nome Jeová e usar esse nome para Deus,
porém temos de saber que essa não é uma pronúncia correta. Assim sendo, não podemos fazer deste nome uma
doutrina vital.
Então, o problema central dessa controvérsia gira em torno da maneira colocada pelas Testemunhas de
Jeová quando declaram que somos pagãos ou adoradores de um falso deus pelo simples fato de não usarmos o
nome Jeová com exclusividade, como se esse fosse o único nome para identificar os verdadeiros adoradores de
Deus. Para a STV, todas as vezes que aparece na Bíblia a palavra YHWH no Antigo Testamento, e a palavra KYRIOS
no Novo Testamento, já que os escritores do Novo Testamento usaram a palavra Kyrios no lugar do tetragrama,
tem de ser substituída por Jeová, e todos os demais cristãos estão errados por não utilizarem com freqüência este
nome. Introduziram então, nas Escrituras Gregas do Novo Testamento, 237 vezes o nome Jeová, mas não o fizeram
quando o Tetragrama foi aplicado a Jesus, quebrando a própria regra para essa tradução na TNM (página 1564
edição com Referências). Essa atitude das Testemunhas de Jeová revela apenas uma das peculiaridades existentes
nas seitas pseudo‐cristãs que defendem tenazmente um ponto de vista, mesmo com fartas provas históricas e
religiosas contrárias às suas doutrinas.
Assim, o problema não está em fazer uso de um nome para Deus, mas fazer de uma simples teoria humana
e incorreta um instrumento de batalha e uma doutrina vital, como fazem as Testemunhas de Jeová com o nome
Jeová. Bem disse o Senhor Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus (Mateus 22:29).

Nota
1. A Sentinela, 15/05/1964, página 304.
2. Enciclopédia Britânica.
3. Extraído do livro: “Questions for Jehovah's
Witnesses, página 40, do Ex‐Testemunha de Jeová
William Cetnar”.
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A MORTE NO LIVRO DE ECLESIASTES
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 4, Número 27, 10/2000 – Páginas 24‐26

Por Marcio Souza
O aniquilacionismo tem sido uma das heresias de maior destaque nos movimentos sectários. Esse nome
vem do latim nihil, "nada". (Nota 1: Enciclopédia de Bíblia Teologia e Filosofia, Autor: Russell Norman Champlin e
João Bentes, Editora: Candeia, São Paulo, Volume I, página 169).
Segundo essa teoria, o homem ímpio será finalmente reduzido a nada. Esse mesmo conceito é refletido em
alguns contextos da filosofia oriental. Algumas religiões pagãs supõem que a alma humana é absorvida e,
conseqüentemente, deixa de existir sua individualidade.
O estado dos mortos e o destino dos ímpios têm sido outro alvo de questionamentos. Alguns afirmam que
os mortos estão inconscientes até o arrebatamento ou o juízo final. Somente após o juízo serão lançados no lago
de fogo e durarão nesse tormento o tempo equivalente aos seus pecados. Depois, deixarão de existir, ou seja,
serão aniquilados.
Para justificar tais afirmações, usam alguns versículos no livro de Eclesiastes. Consideremos os versículos
citados:
Eclesiastes 3:19‐20: “Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais,
e lhes sucede a mesma coisa; como morre um, assim morre o outro; e todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos
homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para o mesmo lugar; todos foram
feitos do pó, e todos voltarão ao pó”.
Eclesiastes 9:05, 10: “Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma,
nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Tudo quanto te vier à
mão para fazer, faze‐o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto,
nem conhecimento, nem sabedoria alguma”.
Afirmam, usando esses versículos que o homem é semelhante ao animal em sua morte, e em sua condição
após a morte. Seria realmente isso o que está sendo declarado nesses versículos? O contexto de Eclesiastes
concorda com essa exposição? Inicialmente, podemos observar que existem outros versículos, os quais fazem
comparações e não são comentados pelas seitas. Vejamos alguns: Eclesiastes 2:14‐16; 6:06; 8:10; 9:02. Por que
não são comentados pelas seitas? Que verdades encontramos nesses versículos para lançar luz na interpretação
dos primeiros versículos citados?
Lemos na Palavra de Deus: “Os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas;
então também entendi eu que o mesmo lhes sucede a ambos. Assim eu disse no meu coração: Como acontece ao
tolo, assim me sucederá a mim; por que então busquei eu mais a sabedoria? Então disse no meu coração que
também isto era vaidade. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo; porquanto de tudo, nos
dias futuros, total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo!” (Eclesiastes 2:14‐16).
Diante de uma ampla expectativa de vida, Salomão concluiu: “E, ainda que vivesse duas vezes mil anos e
não gozasse o bem, não vão todos para um mesmo lugar?” (Eclesiastes 6:06).
“Assim também vi os ímpios, quando os sepultavam; e eles entravam, e saiam do lugar santo; e foram
esquecidos na cidade, em que assim fizeram; também isso é vaidade” (Eclesiastes 8:10).
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Salomão também escreveu: “Tudo sucede igualmente a todos; o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom
e ao puro, como ao impuro; assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica; assim ao bom como ao pecador; ao
que jura como ao que teme ao julgamento” (Eclesiastes 9:02).
Concordam os sectários com as implicações desses versículos? Ao considerarem suas únicas citações
(Eclesiastes 3:19‐20; 9:05, 10), por que não usam o mesmo princípio de interpretação nos demais textos? Que
interpretação temos dos demais versículos e como isso esclarece esses versículos aparentemente difíceis?
“O mesmo sucede a todos” (Eclesiastes 9:02). “E como morre o sábio, assim morre o tolo!” (Eclesiastes
3:16). “Não vão todos para o mesmo lugar?” (Eclesiastes 6:06). Se lermos esses versículos numa perspectiva
eterna, percebemos um conflito com as demais Escrituras. Concordaria alguma seita que tais comparações foram
feitas indicando que “sucederá eternamente a mesma coisa a todos?” Haveria alguma outra informação para
esclarecer qual perspectiva tinha em mente?
Consideremos os versículos chaves que identificam a perspectiva de Salomão: Eclesiastes 1:03, 09, 14;
2:11, 17‐20, 22; 3:16; 4:01, 03, 07, 15; 5:13, 18; 6:01, 12; 8:09, 15, 17; 9:03, 06, 09, 11, 13; 10:05. Em todos eles há
a expressão “debaixo do sol”. E nos seguintes versículos aparecem a expressão “debaixo do céu”: Eclesiastes 1:13;
2:03; 3:01. Salomão usa 27 vezes a expressão “debaixo do sol” e 3 vezes “debaixo do céu”. Teria Salomão citado
repetidamente essas expressões sem nenhum propósito? Ou, enfatizando que sua perspectiva sob o céu ou sol
seria uma perspectiva secularizada, Salomão estaria visando refletir conceitos céticos e conduzi‐los a uma
conclusão piedosa?
Salomão costumava pregar para multidões (Eclesiastes 1:01). Recebia também ilustres visitantes de todas
as nações (Mateus 12:42). Sua pregação é feita sob uma perspectiva ‘debaixo do sol’ ou ‘debaixo do céu’. O
pregador demonstra que o dia a dia retrata uma condição miserável, na qual a humanidade se encontra, pois a
injustiça parece predominar.
Salomão está relatando sua observação nas eventualidades ‘sob o sol’, excluindo, portanto, a realidade
‘além do céu’ ou ‘sol’! Não poderia o livro de Eclesiastes ter sido escrito precisamente para despertar os
materialistas? Aquilo que eles conseguem ver retrata a realidade eterna ou transitória?
Vejamos a conclusão de Salomão no último capítulo 12:13‐14: “De tudo o que se tem ouvido, o fim é: Teme
a Deus, e guarda os seus mandamentos; porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer ajuízo
toda a obra e até tudo o que esta encoberto, quer seja bom, quer seja mau”.
Quando um ateu ou um cético, ao observar a violência e injustiça, verifica que pessoas justas podem ser
injustiçadas e pessoas injustas prevalecem; passa, então, a criticar a existência de Deus e a veracidade de suas Leis
e promessas. Contudo, Salomão chama atenção para a realidade além das aparências. O homem, apesar de ser
uma criatura mortal ‐ sob a perspectiva ‘debaixo do sol’ ou ‘debaixo do céu’ ‐ deve atentar para ao fim comum.
Haverá restituição após a morte! “Deus há de trazer a juízo toda a obra” (Eclesiastes 12:14). Toda a Escritura é
unânime quanto a isso! Lemos em Hebreus 9:27: “E, como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo
depois disso o juízo”.

ALGUNS DETALHES DOS TEXTOS QUE MERECEM ATENÇÃO
Em Eclesiastes 3:21, Salomão pergunta se o fôlego do homem sobe ou desce. Mas ele mesmo responde no
capítulo 12:07: “E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu”.
Tanto os Adventistas do Sétimo Dia, quanto as Testemunhas de Jeová usam esses versículos (Eclesiastes
9:05, 10) para advogarem o “sono da alma” e “aniquilação”. Lemos no texto: “... mas os mortos não sabem coisa
nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento ... porque na
sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma”.
Em relação a quê os mortos não sabem coisa alguma? O versículo 06 responde: “em coisa alguma do que
se faz debaixo do sol”. Salomão não está se referindo à condição pós túmulo. Ele está dizendo, por exemplo, que o
93

ambicioso ou egoísta não terá ciência do destino e uso de seus bens após a morte. O que o homem sabe,
administra e como administra está condicionado apenas à realidade humana. Ele não terá, após a morte, acesso à
recompensa material pelo trabalho de suas mãos. Contudo, receberá de Deus, após a morte, ou a vida eterna ou a
morte eterna. “Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da
manifestação do juízo de Deus; o qual recompensará cada um segundo as suas obras; a saber: a vida eterna aos
que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção; mas a indignação e a ira aos que são
contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniqüidade; tribulação e angústia sobre toda a alma do que
faz o mal; primeiramente do judeu e também do grego” (Romanos 2:05‐10). Haverá, concordemente, recompensa
no por vir.
Vemos claramente no contexto do Livro de Eclesiastes a mesma doutrina que encontramos nas demais
Escrituras:
1. Neste mundo o homem sofre adversidades. Isso inclui até mesmo o justo padecer e o ímpio florescer.
(Eclesiastes 2:14‐16);
2. Embora os eventos aparentemente sejam os mesmos, assim como morre um animal, morre o homem;
assim como morre o justo, morre o ímpio, isso não deve levar o homem a ser descompromissado. (Eclesiastes 6:06);
3. Salomão enfatiza que seu discurso refere‐se às observações ‘debaixo do sol’, portanto não está negando
a condição dos mortos. Ele restringe sua visão à perspectiva terrena. Na conclusão de seu discurso, ele ultrapassa as
fronteiras materiais, retirando o véu, e aponta para o Dia do Juízo. (Eclesiastes 12:13‐14);
4. Haverá uma prestação de contas ‐ após a morte. (Eclesiastes 12:07, 13, 14; Romanos 2:05‐10);
5. A morte física entre homens e animais é semelhante, segundo uma observação natural. Mas a
constituição do homem é diferente, pois tem espírito (Eclesiastes 12:07) e responderá diante de Deus (Eclesiastes
12:13‐14).
Portanto podemos afirmar que o Livro de Eclesiastes é o relato sobre as reflexões de um grande sábio
sobre os acontecimentos ‘debaixo do sol’ ou ‘debaixo do céu’, e não contradiz a doutrina bíblica da vida após
morte, consciência da alma e de uma vida melhor. A Bíblia diz: “Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre
deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus” (2º
Coríntios 5:01). “Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo vivemos
ausentes do Senhor” (2º Coríntios 5:06). “Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo, para habitar
com o Senhor” (2º Coríntios 5:08). “Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, e estar com
Cristo, porque isto é ainda muito melhor” (Filipenses 1:23). Que valor teriam essas declarações, se o crente não
estivesse consciente na presença do Senhor Jesus? Se o cristão, na sua morte, estivesse dormindo, como saberia
que estava com Cristo? Como saberia que “...isto é ainda muito melhor” (Filipenses 1:23). Jesus disse aos seus
discípulos: “...para que onde eu estiver estejais vós também” (João 14:03). Em João 13:36 Jesus disse: “Para onde
eu vou não podes agora seguir‐me, mas depois me seguirás”. Na oração sacerdotal, Jesus disse: “Pai, aqueles que
me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste;
porque tu me amaste antes da fundação do mundo” (João 17:24).

Notas:
1. Enciclopédia de Bíblia Teologia e Filosofia. Autor: Russell Norman Champlin e João Bentes. Editora:
Candeia. São Paulo. Volume I, página 169.
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O Cristão e a Guerra
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 4, Número 28, 11/2000 – Páginas 16‐26

Qual é a atitude do cristão em relação à guerra?
É certo tirar a vida de outra pessoa por causa do governo?
Há uma base bíblica para a guerra?
Por Norman L. Geisler
Várias respostas têm sido dadas a estas perguntas. Basicamente, há três pontos de vista adotados pelos
cristãos. Primeiramente, há o ativismo que sustenta que o cristão deve ir para todas as guerras em obediência ao
seu governo, porque o governo é ordenado por Deus. Em segundo lugar, há o pacifismo que argumenta que os
cristãos não devem participar em guerra alguma ao ponto de tirar a vida dos outros, visto que Deus ordenou aos
homens para nunca tirarem a vida de outra pessoa. Finalmente, há o seletivismo que argumenta que os cristãos
devem participar de algumas guerras, das guerras justas, visto que fazer doutra forma é recusar a fazer o bem
maior que Deus ordenou. Vamos analisar cada um destes três pontos de vista.

1. ATIVISMO: É CORRETO PARTICIPAR DA GUERRA
O argumento do ativismo de que o cristão é obrigado, pelo seu dever de obedecer ao seu governo, a
participar de todas as guerras tem dois tipos diferentes de argumentos: o bíblico e o filosófico ou social.
Examinaremos somente os argumentos bíblicos.

O Governo é Ordenado por Deus
Seja no âmbito religioso, seja no âmbito civil, o governo é de Deus (Romanos 13:01‐07). A Bíblia declara
que a civilização antediluviana se tornou corrupta: “...cheia de violência” (Gênesis 6:13). Deus a destruiu e instituiu
o governo humano. “Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas... e da mão do irmão de
cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será
derramado; porque Deus fez o homem conforme a sua imagem” (Gênesis 9:05‐06).
Em síntese, Deus ordenou o governo. Adão recebeu a coroa para reinar sobre a terra, e quando o mal se
alastrou, a Noé foi dada a espada para reger na terra. Os homens têm o direito, aprovados por Deus, de tirar a vida
de homens rebeldes que derramam sangue inocente. A espada que foi dada a Noé foi brandida por Abraão quando
entrou na guerra contra os reis citados em Gênesis 14, que fizeram agressão contra o sobrinho de Abraão, Ló.
Conforme nota Carroll Stegall, esta passagem indica “que Deus aprova guerras que são para a proteção dos
pacíficos contra o agressor”.
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Embora a forma específica do governo mudasse no decurso do Antigo Testamento, há uma reiteração do
princípio de que o governo é de Deus. Na teocracia mosaica, os poderes do governo são bem explícitos: “Mas se
houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por
queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe” (Êxodo 21:23‐25). Até mesmo quando Israel estabeleceu sua
monarquia de modo contrário ao plano de Deus para ele (1º Samuel 8:07). Mesmo assim, Deus ungiu o rei que
escolheu. Ele disse, ao profeta Samuel: “Atende à sua voz, e estabelece‐lhe um rei” (1º Samuel 8:07‐10, 22). Mais
tarde, Samuel disse: “Vedes já a quem o SENHOR escolheu?” (1º Samuel
10:24). Davi, até mesmo antes de ser rei, recebeu a ordem no sentido de
lutar contra os filisteus que estavam despojando Israel (1º Samuel
23:01‐02).
Referindo‐se aos governos das nações gentias, o Antigo
Testamento diz: “... o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e
o dá a quem quer” (Deuteronômio 4:25). Com base no restante da
profecia de Daniel, percebemos que Deus ordenou os grandes governos:
babilônico, medo‐persa, grego e romano (Daniel 2 e 8). Visto que o
governo é dado por Deus, conclui‐se que desobedecer ao governo é
desobedecer a Deus. Se, portanto, o governo ordena que um homem vá
à guerra, o ativismo bíblico argumentaria que ele deve corresponder em
obediência a Deus, pois Deus ordenou o governo com a espada, ou seja,
o poder de tirar vidas.
Jesus confirma o conceito do Antigo Testamento: “Daí a César o
que é de César, e a Deus o que é de Deus” (Mateus 22:21). A autoridade
civil dada por Deus foi reconhecida por Jesus, diante de Pilatos, quando disse: “Nenhum poder terias contra mim, se
de cima não te fosse dado” (João 19:11). Paulo admoesta Timóteo: “antes de tudo, que se façam deprecações,
orações, intercessões, e ações de graças, por todos os homens. Pelos reis, e por todos os que estão em eminência...”
(1º Timóteo 2:01‐02). Paulo diz a Tito: “Admoesta‐os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes
obedeçam...” (Tito 3:01). Pedro é muito claro: “Sujeitai‐vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor;
quer ao rei, como superior; quer aos governadores, como por ele enviados...” (1º Pedro 2:13‐14).
A passagem mais extensa do Novo Testamento sobre o relacionamento entre o cristão e o governo acha‐se
em Romanos 13:01‐07. O primeiro versículo deixa claro que todo governo é divinamente estabelecido: “Toda a
alma esteja sujeita às potestades superiores; porque não há potestade
que não venha de Deus; e as potestades que há foram ordenadas por
Deus” (versículo 1). Por isso quem resiste à potestade resiste à
ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos a
condenação (versículos 2). A potestade deve ser obedecida porque “é
ministro de Deus para teu bem...é ministro de Deus, e vingador para
castigar o que faz o mal” (versículo 4). Paulo prossegue: “Por esta razão
também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo
sempre a isto mesmo” (versículo 6). Por isso, o cristão é conclamado:
“Portanto, daí a cada um o que deveis; a quem tributo, tributo; a quem
imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra”
(versículo 7).
O que deve ser destacado nesta passagem é a reiteração do
poder governamental para tirar a vida humana. Os cristãos são
conclamados a obedecer ao governante ou rei: “pois não traz debalde a
espada” (Romanos 13:04). Ou seja: o governo, com seu poder sobre a
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vida, é ordenado por Deus. Quem resistir ao governo está resistindo a Deus. Segundo os ativistas bíblicos, a pessoa
deve responder à chamada do governo para ir à guerra, porque Deus deu a autoridade da espada às autoridades
governantes.

2. PACIFISMO: É ERRADO PARTICIPAR DA GUERRA
Os argumentos em prol do pacifismo podem ser divididos em dois grupos básicos: o bíblico e o social.
Analisaremos apenas a argumentação bíblica.

A Guerra é Sempre Errada
Há muitos aspectos no argumento do pacifista
cristão contra as guerras. Há várias premissas bíblicas por
detrás de todos eles. Uma das premissas está no
Pentateuco (cinco primeiros livros da Bíblia): “Não
matarás” (Êxodo 20:13). A outra se encontra no Evangelho:
“Não resistais ao mal” (Mateus 5:39).
1 ‐ Matar é Sempre Errado ‐ Para o pacifismo há
a convicção de que tirar a vida intencionalmente,
especialmente na guerra, é básica e radicalmente errado. A
proibição bíblica: “Não matarás” inclui a guerra. A guerra é
assassinato em massa. Assassinato é assassinato, quer seja
cometido dentro da própria sociedade ou contra homens
de outra sociedade.
Visto que esta conclusão, à primeira vista, é contrária aos muitos casos na Escritura que, em alguns casos,
ordena a guerra; os pacifistas cristãos devem dar uma explicação de por que a Bíblia, às vezes, ordena a guerra.
Várias respostas
diferentes pacifistas:

tem

sido

dadas

por

a) Primeiramente, as guerras do Antigo
Testamento, em que se representa Deus ordenando a
guerra, não foram de modo algum ordenadas por
Deus. Representam um estado mais bárbaro da
humanidade em que as guerras eram justificadas ao
ligar a elas sanções divinas. Esta opção parece rejeitar
claramente a autoridade do Antigo Testamento, não
sendo uma alternativa viável para um crente
evangélico, uma vez que Jesus declarou a autoridade
e autenticidade do Antigo Testamento;
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b) Outra explicação é que estas guerras eram sem igual, porque Israel estava agindo como instrumento
teocrático nas mãos de Deus. Essas não eram realmente guerras de Israel mas, sim, as de Deus, conforme é
evidenciado pelos milagres que Deus operava para ganhá‐Ias (Josué 6,10; SaImos 44);
c) Finalmente, às vezes é argumentado que as guerras do Antigo
Testamento não eram a perfeita vontade de Deus, mas, sim, somente sua
vontade permissiva, ou seja, Samuel recebe ordens de Deus para ungir Saul
como rei; ainda que Deus não tivesse escolhido Saul para rei, mas, sim, Davi
(1º Samuel 10:01). Ou ainda, as guerras são ordenadas por Deus da mesma
maneira que Moisés ordenou o divórcio: por causa da dureza dos corações
dos homens (Mateus 19:08). Deus tem um caminho melhor: o da obediência
e do amor. Deus poderia ter realizado seus propósitos em Israel e em Canaã
sem guerras. Se o povo tivesse sido mais obediente, nenhuma guerra é o
mandamento de Deus em ocasião alguma. Deus ordena, de forma clara e
inequívoca: “Não matarás”. Este mandamento aplica‐se a todos os homens,
amigos ou inimigos. Todos os homens são feitos à imagem de Deus.
Assim sendo, seria pecado mata‐Ia. O Antigo Testamento ensina
claramente que uma pessoa deve amar seus inimigos (Levíticos 19:18, 34;
Jonas 4). Jesus reafirmou este ensino, dizendo: “Amais vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem...” (Mateus
5:44). A guerra baseia‐se no ódio, e é intrinsecamente errada. Tirar a vida de alguém é contrário ao princípio do
amor; sendo portanto uma atitude anticristã.

2. Resistir ao Mal é Errado ‐ Em conexão estreita com a primeira premissa básica do pacifismo, de que é
errado matar, há outra: o mal nunca deve ser resistido com força física mas, sim, com a força espiritual do amor.
Jesus disse: “Não resistais ao mal; mas se qualquer te bater na face direita, o ferece‐lhe também a outra” (Mateus
5:39).
Cristo também ensinou: “E, se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas” (Mateus 5:41).
O cristão não deve retaliar nem pagar o mal com o mal. A vingança pertence a Deus (Deuteronômio 32:35). Paulo
escreveu: “Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas daí lugar à ira, porque está escrito: Minha é a vingança;
eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá‐lhe de comer; se tiver sede, dá‐lhe de
beber; porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence
o mal com o bem” (Romanos 12:19‐21). O cristão não deve “tornar a ninguém mal por mal... se possível, quanto
estiver em vós, tende paz com todos os homens” (Romanos 12:17‐18).
Acerca da declaração de Jesus: “Não cuideis que vim trazer paz à terra; não vim trazer paz, mas espada”
(Mateus 10:34), dizem os pacifista que ela não pode ser usada para
apoiar a guerra. Jesus, pois, ordenou a Pedro: “Embainha a tua
espada; porque todos os que lançarem mão da espada, à espada
morrerão” (Mateus 26:52). Jesus não estava definindo o propósito
do seu ministério, mas seu resultado. O efeito da lealdade a ele
causaria divisão: “Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra
seu pai; e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra”
(Mateus 10:35). O efeito do ministério de Cristo é freqüentemente
dividir famílias como por uma espada (Lucas 12:51, usa a palavra
dissensão ao invés de espada), ainda que esta não seja a intenção
da sua vinda.
O pacifismo está comprometido com a premissa de que é
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essencialmente errado usar força física, pelos menos até ao ponto de tirar vidas, a fim de resistir ao mal. Isto não
significa que o pacifista repudie toda força. Ele apenas acredita na força maior do bem espiritual diante das forças
do mal físico. Acreditam que... “não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados,
contra as potestades, contra os príncipes das trevas desde século, contra as hostes espirituais da maldade, nos
lugares celestiais” (Efésios 6:12).

3. SELETIVISMO: UMA POSTURA EQUILIBRADA
Tanto o ativismo quanto o pacifismo reivindicam o apoio da Escritura. O seletivismo é apenas uma terceira
maneira de interpretar os mesmos dados bíblicos? Sob determinado aspecto, tanto o ativismo quanto o pacifismo
têm razão (pelo menos parcialmente) e que o sentido em que ambos tem razão é a essência do seletivismo.
Resumindo, o seletivismo é uma síntese do ativismo e do pacifismo. O seletivismo, firma‐se na posição de que a
pessoa deve participar somente de uma guerra justa.
Na realidade, há um ponto de concordância (pelo menos teoricamente) entre todos os três pontos de vista:
não se deve participar de uma guerra injusta. O pacifista, naturalmente, sente que todas as guerras são injustas. O
ativista sustenta que nenhuma guerra é injusta, ou pelo menos, se houver guerras injustas, a participação nelas não
é errada. O seletivista argumenta que, em princípio, algumas guerras são injustas e outras não. Logo, para apoiar o
seletivismo, a pessoa deve demonstrar não somente que:
a) Algumas guerras são injustas em princípio (assim sendo, o ativismo total está errado);
b) Algumas guerras são justas em princípio (assim sendo, o pacifismo total está errado).

1. Algumas Guerras são Injustas ‐ A rejeição do ativismo total é apoiada pelas Escrituras. A Bíblia, pois,
ensina que nem sempre é certo obedecer ao governo em tudo quanto ordena, especialmente quando seus
mandamentos contradizem as Leis espirituais superiores de Deus. Os três jovens hebreus desobedeceram o
mandamento do rei. Não adoraram um ídolo (Daniel 3). Daniel violou a lei que proibia a oração a Deus (Daniel 6).
Os apóstolos desobedeceram às ordens que interditavam a pregação do Evangelho de Cristo (Atos 4 e 5). E, num
caso muito claro de desobediência, divinamente aprovada, as parteiras hebréias no Egito desobedeceram o
mandamento que determinava a morte dos recém‐nascidos do sexo masculino: “As parteiras, porém, temeram a
Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos... Portanto Deus fez bem às
parteiras. E o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele
estabeleceu‐lhes casas” (Êxodo 1:17, 19‐21). Esta passagem ensina claramente que é errado tirar a vida de um ser
humano inocente, ainda que o governo humano o determine. Os pais de Jesus evidenciaram a mesma convicção de
que o governo não tinha direitos sobre a vida humana inocente, visto que, sob a orientação de Deus, fugiram
diante da tentativa de Herodes de matar o menino Jesus (Mateus 2:13‐14).
Visto que o governo não é soberano para tirar vidas inocentes, segue‐se que nem todas as guerras feitas
pelo governo são justas. De fato, até mesmo dentro de uma guerra justa pode haver ordens injustas, as quais
devem ser desobedecidas. Nem todas as guerras, nem todos os atos de guerra são moralmente justificáveis pelo
motivo da pessoa estar agindo em obediência ao governo.

2. Algumas Guerras são Justas ‐ As Escrituras ensinam que nem todas as guerras são necessariamente
más. Em oposição ao pacifismo, algumas guerras são justas. Tirar uma vida é freqüentemente ordenado por Deus,
tanto dentro de uma nação quanto entre nações. Nem sempre tirar a vida é assassinato. Às vezes, Deus delega a
autoridade para que seja derramado o sangue humano. Vemos isso registrado no Livro de Gênesis (Gênesis 9:06),
reiterou‐o Moisés na Lei para Israel (Êxodo 21:26) e Paulo reafirmou‐o como sendo o poder que residia no
imperador de Roma (Romanos 13:04), tendo sido subentendido até mesmo por Jesus diante de Pilatos (João 19:
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11). Fica evidente, com base nestas passagens, que todo governo, recebeu autoridade divina para aplicar a pena
capital aos assassinos.
A história da batalha de Abraão contra os reis (Gênesis 14) dá apoio ao princípio de que os agressores
nacionais injustos devem ser resistidos da mesma maneira que os agressores individuais injustos (1º Samuel 23:01‐
02). As nações, assim como os indivíduos, podem ser salteadoras e assassinas. Seria uma falsa lógica argumentar
que a pessoa deve resistir a um homem assassino com a espada, mas deixar um país assassino exterminar milhares
de pessoas inocentes. Mais apoio para a posição de que o poder militar defensivo às vezes é justificável pode ser
deduzido da vida do apóstolo Paulo. Quando sua vida foi ameaçada por homens indomáveis, apelou à sua
cidadania romana e aceitou a proteção do exército romano (Atos 22:25‐29). Em certa ocasião, alguns homens
dedicaram‐se a matar Paulo, mas este foi levado sob a proteção de um pequeno exército (Atos 23:23). Não há
razão para crer que o apóstolo não considerasse justo seu direito de cidadão de ser protegido pelo exército contra
uma agressão injusta. Pelo contrário, suas ações demonstram claramente que, como cidadão romano, exigia esta
proteção. E o princípio de empregar o poder militar na auto defesa pode ser extensivo a uma nação, e não somente
a indivíduos. Porque, conforme os pacifistas reconhecem também, não há no Novo Testamento um padrão duplo
de moralidade, uma regra para o indivíduo e outra para o país. Afinal de contas, os países são compostos de muitos
indivíduos. Deus, às vezes, ordena que os homens usem a espada para resistir aos homens maus. O militar não
desempenha uma função má (Lucas 3:14).
Talvez deva ser dita aqui uma palavra acerca da maneira inaceitável do pacifista explicar os mandamentos
de Deus como sendo puramente culturais ou concessões à pecaminosidade humana. Este tipo de hermenêutica
subverteria a confiança do cristão em todos os mandamentos da Escritura. Quando um mandamento é condicional
ou cultural, as Escrituras os revelam. Exemplo: Jesus indicou que Moisés não tinha realmente ordenado o divórcio,
mas meramente o permitiu (Mateus 19:08). Semelhantemente, a Bíblia indica claramente que a unção de Saul
como rei sobre Israel foi uma concessão, e não o desejo de Deus para Israel (1º Samuel 8:06‐09). No entanto, não
há semelhante indicação de que Deus queria que Israel praticasse a paz e não a guerra com os cananitas. Estes
estavam além da possibilidade de serem ganhos: eram incuravelmente malignos e Deus ordenou que fossem
exterminados (Levíticos 18:27‐28; Deuteronômio 20:16‐17). Nem há qualquer indicação de que a pena capital era
aplicada a assassinos, simplesmente porque a cultura então prevalecente assim ensinava, ou porque o povo não
amava suficientemente o assassino. A implicação da Escritura é que a pena capital era exatamente o que Deus
queria que fosse feito a tais assassinos (Gênesis 9:16; Romanos 13:04).
Assim, também, os mandamentos a Israel referentes à guerra contra Canaã realmente foram ordenados
por Deus. Lemos no livro de Josué: “Destruiu a tudo o que tinha fôlego, sem deixar sequer um, como ordenara o
Senhor Deus de Israel” (Josué 10:40). Até mesmo antes de Israel ter entrado em Canaã, os israelitas receberam esta
ordem: “Porém, das cidades destas nações que o SENHOR teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o
que tem fôlego. Antes, como te ordenou o SENHOR teu Deus destruí‐la‐ás totalmente...” (Deuteronômio 20:16‐17).
Referindo‐se a todas as cidades além de Canaã, foram ordenados: “Quando te aproximares de alguma cidade para
pelejar contra ela, oferecer‐lhe‐as a paz. Se a sua resposta for de paz, e te abriras portas, todo o povo que nela se
achar, será sujeito a trabalhos forçados e te servirá”. Deus ainda diz: “se ela não fizer paz contigo, mas te fizer
guerra, então a sitiarás;... e todos os do sexo masculino que houver nelas passarás ao fio da espada; mas as
mulheres, as crianças, e os animais, e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás para ti”
(Deuteronômio 20:10‐17). Nesse caso, travar a guerra era condicional, mas não era assim o mandamento de Deus
em relação aos cananitas.
Pode‐se concluir, a partir desta passagem que Deus não somente sancionava a guerra de extermínio dos
cananitas, como também aprovava outras guerras justas contra os povos que não queriam aceitar uma paz justa
mas, sim, saiam lutando. Em síntese, o mandamento de Deus quanto nossa ocupação em guerras justas não pode
ser limitado aos propósitos teocráticos de Deus no sentido de exterminar os cananitas malignos. Até mesmo nas
monarquias posteriores, declara‐se que Deus ordenou a Israel guerrear contra seus agressores (2º Crônicas 13:15‐
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16; 20:29). Na realidade, no curso do Antigo Testamento e do Novo, Deus ordenou a guerra como instrumento da
justiça. Até o próprio Israel apóstata, apesar do seu relacionamento especial com Deus mediante a aliança, tornou‐
se vítima de governos levantados por Deus para derrotá‐lo (Deuteronômio 28:25; Daniel 1:01‐02). Nabucodonosor
(Daniel 4:17), Ciro (Isaías 44:28), e até mesmo Nero são descritos como servos de Deus, com o poder da espada.
Paulo escreve acerca deste último: “entretanto, se fizeres o mal, teme; porque não é sem motivo que ela traz a
espada; pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal” (Romanos 13:04).
O pacifismo total, pelo motivo alegado de que nunca se deve tirar uma vida humana, não é bíblico. Nem
sempre tirar uma vida é assassinato, segundo a Bíblia. A pena capital não é assassinato. A guerra em defesa dos
inocentes não é assassinato. Uma guerra contra um agressor injusto não é assassinato. O pacifista total não está
olhando de modo justo todos os dados da Escritura. Pelo contrário, apega‐se à proibição contra o assassinato,
desconsiderando os versículos que exigem que a vida dos homens maus seja tirada,
pois visam à defesa dos inocentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O seletivista reconhece que o governo é instituído por Deus e que o cristão
deve sempre se submeter ao governo debaixo de Deus (1º Pedro 2:13). Reconhece
que o governo, estando submisso a Deus, deve ser obedecido. Na eventualidade de
um conflito entre Deus e o governo, o seletivista está pronto a obedecer a Deus ao
invés do homem. Reconhece que há uma diferença entre aquilo que é de César e
aquilo que é de Deus. Aquilo que é de Deus é mais valioso do que aquilo que é de
César. Os poderes de César, pois, são delegados por Deus e são transcendidos por
Deus. O dever direto que a pessoa tem diante de Deus é maior do que seu
relacionamento indireto com Deus através do governo. O governo foi instituído por
Deus para representá‐lo na área social e política da vida, mas não, foi destinado a
substituí‐lo por meio de um poder absoluto sobre a vida moral e religiosa do
homem. O seletivismo, nesse sentido, contempla de maneira harmoniosa as
declarações: “Daí pois a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus” (Mateus 22:21) e : “...Mais importa
obedecer a Deus do que aos homens” (Atos 5:29).

Notas
1. God and the USA in Vietnam, Autor: Carrol R. Stegall, Eternity, 1968, página 15.
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O Natal Segundo Rutherford
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 4, Número 29, 12/2000 – Páginas 24‐27

Por Márcio Souza
Este ano celebraremos o Natal em uma segunda‐feira. Em sua
véspera, cearemos com nossos familiares e irmãos em Cristo. Recordar o
nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo é uma oportunidade para
oferecermos ação de graças. A semana que antecede o Natal é muito
agitada. Reunimo‐nos com nossos familiares e amigos. Presentes, comidas
típicas dessa época, preparação da ceia, programação especial na Igreja,
entre outras atividades e ocupações.
Algumas seitas, porém, criticam a celebração do Natal. Acusam‐nos
de paganismo. Entre tais seitas, encontram‐se as Testemunhas de Jeová que, anualmente, publicam em suas
revistas comentários pejorativos sobre as celebrações natalinas. Tais acusações têm, de fato, algum fundamento?
Se as conclusões dessa seita estiverem corretas, são elas, as Testemunhas de Jeová, leais às suas convicções?

Conceito Atual
Quanto à celebração do Natal, o conceito atual apresentado pelas Testemunhas de Jeová tem sido
aparentemente radical. Uma de suas publicações, a revista A Sentinela, (Nota 1: A Sentinela, STV, 15/12/1984,
página 3, parágrafo 7) no artigo intitulado O Natal ‐ Por que é perigoso? apresenta várias informações distorcidas
sobre o Natal.
Vejamos algumas de suas acusações quanto à influência dos costumes pagãos no Natal cristão:

“Os antigos povos do norte da Europa temiam que a longa escuridão de dezembro prognosticasse a
morte do sol, em trevas. Aquele povo supersticioso decorava suas casas com azevinho, hera, visco,
lauréis e outras sempre‐vivas, pois estas sobreviviam ao inverno, sendo, portanto, elementos
apropriados para clamor ao nascimento do deus sol. Os romanos também tinham sua maneira peculiar
para comemorar. As Saturnais começavam em 17 de dezembro e duravam até o dia 24. Nessa ocasião,
eram distribuídos, junto com os presentes, alguns versos literários do poeta Marcial”.
Com isso, as Testemunhas de Jeová querem associar tais versos de conteúdo erótico, distribuídos à plebe
romana, aos atuais cartões que enviados aos nossos convivas, amigos e familiares nessa época do ano. Isso
demonstra a insistência em detalhes que fazem em detrimento do óbvio. Jesus expôs a hipocrisia dos escribas e
dos fariseus quando estes preocupavam apenas com pequenos detalhes e esquivavam‐se dos valores absolutos:
“Condutores de cegos! Que coais um mosquito e engolis um camelo” (Mateus 23:24).

“O Natal tem sua origem na não‐cristã adoração do sol. Esta celebração remonta ainda à antiga
Babilônia, onde o povo adorava o deus sol Xamaxe” ‐ relata A Sentinela. E conclui: “Pode‐se ver assim
porque a palavra perigo, deve ser associada ao Natal”.
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O artigo sugere, ainda, que a celebração do Natal resulta no perigo da perda do favor de Deus. Eis sua
declaração: “Contudo, o perigo mais sério de se celebrar o Natal é que poderia levar à perda do favor de

Deus. Por quê? Há diversos motivos, Por exemplo, o Natal promove a idolatria, algo proibido pela
Bíblia...”
Finalizando, o texto em pauta aponta outro suposto fator perigoso induzido pelo Natal: “Além disso, a

celebração do Natal tem promovido a adoração de Jesus em lugar do Pai dele, Jeová Deus. Isto constitui
outra forma de idolatria, visto que o glorificado Senhor Jesus Cristo é o princípio da criação de Deus”.
Tais afirmações são sérias, visto que as Testemunhas de Jeová, durante 58 anos, comemoraram o Natal. O
relato desse fato encontra‐se no livro Testemunhas de Jeová ‐ Proclamadores do Reino de Deus (Nota 2:
Testemunhas de Jeová ‐ Proclamadores do Reino de Deus, STV, 1992, página 199). “Esse feriado [Natal] era

celebrado anualmente até mesmo por membros da equipe da sede da Torre de Vigia no Lar de Betel de
Brooklyn, Nova lorque. Por muitos anos, sabiam que 25 de dezembro não era a data certa, mas
arrazoavam que a data já por muito tempo havia sido associada popularmente com o nascimento do
Salvador e que era apropriado fazer o bem a outros em qualquer data” (Nota 3: Testemunhas de Jeová ‐
Proclamadores do Reino de Deus, STV, 1992, página 199).
Pergunta: será, então, que as Testemunhas de Jeová estiveram fora do favor de Deus durante esses 58
anos? Resposta: as evidências são claras e demonstram que, desde o surgimento desse movimento até os dias de
hoje, seus adeptos continuam longe desse favor! Prova disso é extremamente visível por suas profecias que jamais
se cumpriram. Falsas predições, heresias! É evidente que Jeová Deus não tem dirigido tal organização sectária.
Antes de prosseguirmos com a nossa análise quanto ao Natal ser ou não uma celebração pagã, devemos
considerar outra acusação descabida por parte das Testemunhas de Jeová. Culpam o Natal de promover a adoração
a Jesus Cristo. Esquecem‐se, portanto, que é a própria Bíblia, a Palavra expressa de Deus, quem promove a
adoração ao Senhor Jesus Cristo! Em Filipenses 2:10, lemos o seguinte: “Para que ao nome de Jesus se dobre todo o
joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra”.
Esse texto é uma citação de Isaías 45:23,
onde o profeta atribui a Jeová Deus uma
adoração universal, e Paulo, agora, a aplica a
Jesus Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos 4:12
diz: “E em nenhum outro há salvação, porque
também debaixo do céu nenhum outro nome há,
dado entre os homens pelo qual devamos ser
salvos”. Até mesmo as hostes celestes devem
adorar a Jesus: “E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem”
(Hebreus 1:06). Não devemos nos esquecer de que a Tradução do Novo Mundo, “Bíblia” usada pelas Testemunhas
de Jeová, corrompeu esse versículo ao trocar a expressão ‘adorem’ por ‘prestem homenagem’.

Raízes de Paganismo
As Testemunhas de Jeová caem em contradição ao usarem duas medidas (Provérbios 11:01) em seus
critérios. Afirmam que vários ornamentos e símbolos utilizados nas cerimônias de casamento são de origem pagã,
contudo, não proíbem sua realização. Que princípios, afinal, utilizam para aprovar ou proibir? O fator básico para
suas considerações é a cristologia. Sua organização vive em função de um nome, Jeová, desprezando e rebaixando
Jesus, atribuindo‐lhe o nome de Miguel, arcanjo. Por não compreenderem a Trindade, atribuem a Jesus a condição
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de anjo, um ser criado, e não o criador. Precisam, conseqüentemente, rejeitar qualquer ensino que ostente o nome
de Jesus. Isto é tão fundamental que chegam a afirmar que Jesus não morreu numa cruz, mas numa estaca.
A Sentinela de 15 de julho de 1969 destaca outro critério para julgar a cerimônia matrimonial: “Visto que

há tantos costumes tradicionais, deve o cristão procurar evitar todos os costumes nupciais na sua
região? Não necessariamente... Mas, não importa qual o fundo histórico deste... Os cristãos não
atribuem nenhum significado simbólico à aliança... Portanto, pode ser criterioso com respeito aos
costumes de casamento, perguntando‐se: Qual é atualmente o significado do costume nesta
localidade?” Embora admitam no mesmo artigo que o uso de alianças tenha origem no paganismo, não lança mão
do mesmo princípio para julgar o seu uso. “Os cristãos não atribuem nenhum significado simbólico à aliança,
embora cultivem qualidades no matrimônio e embora muitos no mundo sejam hipócritas ao manifestar as
mesmas” ‐ afirmam, para legitimar o uso de alianças.
Mas é exatamente esse o motivo pelo qual celebramos o Natal! Não atribuímos a essa data nenhum
significado que envolva a origem de seus elementos, como também não atribuímos ao uso da aliança seu
significado original.
Em meio a tantas controvérsias, são leais as Testemunhas de Jeová aos seus próprios conceitos? Sua
publicação acrescenta: “as Testemunhas de Jeová abandonaram toda e qualquer participação nas

celebrações de Natal” (Nota 4: Testemunhas de Jeová ‐ Proclamadores do Reino de Deus, STV, 1992, página 199).
Não é isso que vemos na prática. Embora não comemorem o Natal, muitos de seus adeptos realizam a ceia no dia
seguinte, convidando pessoas de destaque da congregação. Semelhantemente, embora não comemorem
aniversários no dia, participam no dia posterior. Tais táticas demonstram o caráter da organização. Estamos sendo
rígidos na análise? Não! O apóstolo Pedro alertou sobre aqueles que se ufanam de uma posição superior, mas fora
de Cristo: “Prometendo‐lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido,
do tal faz‐se também servo” (2º Pedro 2:19).
Outro argumento das Testemunhas de
Jeová refere‐se à comemoração natalícia de
Jesus: “Há outro ponto importante. Se Jesus
quisesse que seus seguidores celebrassem seu
nascimento, por que não os instruiu a fazê‐
lo?” (Nota 5: A Sentinela, 15/12/1984, página
6). Contudo, podemos perguntar: foi o
nascimento de Jesus realmente importante?
Encontramos
nas
Escrituras
alguma
celebração do seu nascimento? Sim! (Ver
Lucas 2:08‐16). Principalmente os versículos 13 e 14, que demonstram a alegria dos anjos, o louvor a Deus e os
pastores compartilhando com a família de Jesus. Os magos vieram do Oriente e trouxeram presentes (Mateus 2:01‐
12). Se tais magos fossem instrumentos de Satanás, como afirmam os prosélitos dessa seita, por que a família de
Jesus aceitou aquela grande oferta? Seria injurioso que, logo no inicio da vida do Messias, ele pudesse ser
contaminado pelas ofertas provindas de Satanás, como querem fazer crer as Testemunhas de Jeová. Por outro lado,
as Escrituras ensinam que tais magos foram divinamente orientados! (Mateus 2:12).
Jesus nos ensinou e deixou três ordenanças: Pregar o Evangelho, Batizar os que Acreditarem Nele e
Celebrar a Santa Ceia. Tais ordenanças estão relacionadas à fé cristã e à comunhão. Lamentavelmente, as
Testemunhas de Jeová não conseguem diferenciar ordenanças de celebrações secundárias. Toda a comunidade
evangélica compreende que as ordenanças contêm implicações espirituais, e que as comemorações natalícias, bem
como os festejos de casamento, são secundários.
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Figuras contextualizadas do Novo Testamento
Os escritores do Novo Testamento tiveram a liberdade de contextualizar alguns elementos do mundo para
que pudessem apresentar melhor a Jesus Cristo. O apóstolo João utilizou do termo Logos para identificar a Cristo. A
partir do conceito de Logos no mundo greco‐romano, o apóstolo João desenvolveu as características de Jesus
Cristo. O apóstolo retificou o conceito errado que seus contemporâneos tinham sobre o Logos. Deus não estaria
tão distante que seria impossível a comunhão. Logos não seria apenas uma extensão da manifestação de Deus,
pois não somente estava com Deus, mas “o Verbo (Logos) era Deus... e o Verbo (Logos) se fez carne” (Jo 1:01, 14).
João não repugnou a origem pagã da palavra Logos, antes conheceu o seu objetivo filosófico e, com as
devidas correções, aplicou‐a a Cristo. Hoje, ao lermos o Novo Testamento, não nos deparamos com os conceitos
filosóficos daqueles do tempo de João, pois o seu evangelho nos ensina muito sobre a pessoa de Jesus. E somos
beneficiados pelas implicações de sua referência ao elemento greco‐romano. Distantes se encontram as
Testemunhas de Jeová de conhecer o Logos, pois deram outra conotação à pessoa de Jesus. Afirmam que Jesus é
apenas um porta‐voz. E, assim como o porta‐voz do presidente da República tem autoridade limitada ao que diz,
sendo apenas portador da mensagem e não a essência da palavra, o mesmo se dá com Jesus. Estaríamos de acordo
com tal afirmação? Não, certamente! “Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus” (Mateus 22:29).
Usariam as Testemunhas de Jeová o mesmo critério e repreenderiam o apóstolo Paulo pelo uso de um
referencial pagão? “Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava
escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio” (Atos 17:23).
Embora o apóstolo tenha‐se revoltado ante tamanha idolatria (Atos 17:16), não deixou de aproveitar um
referencial pagão e conduzi‐lo a Cristo.

O mesmo evangelho
O evangelho é o mesmo. Mas as figuras que retratam a abrangência do poder de Cristo se contextualizam.
Os tempos mudam, os costumes também, mas a Palavra de Deus não. Os referenciais de costumes e éticas têm
variado através dos séculos. Mas, quanto ao evangelho, a salvação continua tendo a mesma base: Cristo Jesus. O
louvor harmonioso dos anjos continua ecoando em nossos dias: “Não temais, porque eis aqui vos trago novas de
grande alegria, que será para todo o povo: Pois na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o
Senhor. Glória a Deus nas alturas, Paz na terra, boa vontade para com os homens” (Lucas 2:10‐11, 14).
Devemos participar dessa celebração, até que ele (Jesus Cristo) venha!

Notas
1. A Sentinela, STV, 15/12/1984, página 3, parágrafo 7.
2. Testemunhas de Jeová ‐ Proclamadores do Reino de Deus, STV, 1992, página 199.
3. Testemunhas de Jeová ‐ Proclamadores do Reino de Deus, STV, 1992, página 199.
4. Testemunhas de Jeová ‐ Proclamadores do Reino de Deus, STV, 1992, página 199.
5. A Sentinela, 15/12/1984, página 6.
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Diferença entre devoção religiosa e idolatria
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 5, Número 31, Fevereiro/2001, Páginas 10‐12

Por Márcio Souza
É possível alguém adorar o verdadeiro
Deus e cair no pecado de idolatria? Uma pessoa
pode devotar‐se a outra ou a alguma coisa e
assim achar que está promovendo a genuína
adoração? A resposta a essas duas perguntas é
um sonoro SIM.
Como exemplo, podemos extrair das
páginas da Bíblia a história do povo de Israel.

A serpente de metal
Quem não conhece a história bíblica da
serpente de metal? O povo de Israel, no deserto, murmurou contra Deus e Moisés. Então, o que o Senhor
fez? Enviou serpentes ardentes para morder o povo, que logo reconhece tratar‐se de um castigo divino
decorrente da atitude que vinha cometendo. Os Israelitas clamaram a Moisés, e este foi orientado por
Deus a erguer uma serpente de metal no meio do acampamento. Aqueles, portanto, que fossem
mordidos pelas serpentes abrasadoras tinham apenas de olhar para a serpente de metal para que
ficassem livres dos efeitos de suas mordidas. Com o tempo, porém, os israelitas passaram a cultuar a
serpente de metal como um ídolo, dando‐lhe o nome de Neustã. Tempos depois, em virtude da atitude
insensata dos israelitas, o piedoso rei Josias ordenou a destruição dessa serpente, que se havia tornado
objeto de adoração para a nação de Israel.
“E disse o Senhor a Moisés: Faze‐te uma serpente ardente, e põe‐na sobre uma haste; e será que viverá
todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e pô‐la sobre uma
haste; e sucedia que, picando alguma serpente a alguém, quando esse olhava para a serpente de metal,
vivia” (Números 21:08‐09).
“Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal
que Moisés fizera; porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamaram
Neustã” (2º Reis 18:04).

Templo de Senhor
Em outra ocasião, os judeus passaram a confiar na linhagem davídica e no sacerdócio araônico,
para que pudessem salvar‐se dos invasores. Diziam eles: “Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do
Senhor é este” (Jeremias 7:04). Muito embora os judeus tivessem demonstrado fé no templo do Senhor,
que ficava em Jerusalém e era uma de suas glórias, não tiveram eles o livramento esperado. Por isso
foram levados cativos por Nabucodonosor para Babilônia (2º Reis 25:08‐09). Isso porque eles olhavam
para o templo apenas como um meio para se livrarem das forças inimigas. Resultado? Foram culpados de
idolatria!
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O que dizem as Testemunhas de Jeová
As Testemunhas de Jeová corroboram com o nosso ponto de vista de que é possível alguém
prestar culto a Deus por meio de uma organização religiosa e, ao mesmo tempo, tornar‐se idólatra.
Declaram:
“Se uma pessoa rende serviço em obediência a alguém ou a alguma organização, quer voluntária, quer
compulsoriamente, considerando como algo em posição superior de domínio e com grande autoridade,
então se pode dizer biblicamente que tal pessoa é idólatra”
(A Sentinela, STV, 01/03/1962, página 141).
“E a pretensão de todas as organizações religiosas é que a adoração a Deus deve ser feita mediante
uma ou outra das múltiplas organizações religiosas, com seus grandes e pequenos sistemas clericais,
como 'representantes' de Deus. Elas também são imagens, obras das mãos dos homens, e destinadas à
destruição com todas as outras formas de idolatria”
(Seja Deus Verdadeiro, STV, 1949, página 137).
“Não podemos participar de nenhuma versão moderna de idolatria ‐ seja em forma de gestos
adorativos diante de uma imagem ou de um símbolo, seja por imputar salvação a uma pessoa ou a
uma organização” (A Sentinela, STV, 01/11/1990, página 26).
Declaram, ainda, que o fato de alguém se voltar para uma organização religiosa e confiar nela
como único meio de salvação não passa de um ato de apostasia moderna. Incrivelmente, essa declaração
das Testemunhas de Jeová está ancorada nas palavras do apóstolo Paulo, que disse que, imediatamente
após a sua morte, os homens apostatariam da fé verdadeira e passariam a devotar‐se às organizações
religiosas. O apóstolo João também falou a respeito do mesmo efeito causado pela obra de Satanás.
Pedro, por sua vez, declara: “Prometendo‐lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque
de quem alguém é vencido, do tal faz‐se também servo” (2º Pedro 2:19).
Quanta incoerência das Testemunhas de Jeová! Cabem bem aqui as palavras do apóstolo Paulo em
Romanos 2:21a: “Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo?”

A Idolatria das Testemunhas de Jeová
Porventura as Testemunhas de Jeová não se tornam idólatras quando atribuem a salvação à sua
própria organização? Chegam a usar da analogia da salvação em relação à arca de Noé, dizendo:
“Simplesmente não é verdade que todas as religiões conduzem ao mesmo fim. Você precisa pertencer à
organização de Jeová e fazer a vontade de Deus, a fim de receber sua bênção de vida eterna” (Poderá
Viver Para Sempre no Paraíso na Terra, 1983, STV, página 255).
As Testemunhas de Jeová condicionam a salvação a duas providências:
1) Fazer a vontade de Deus;
2) Pertencer à organização de Jeová, referindo‐se à sua própria seita religiosa.
De fato, precisamos fazer a vontade de Deus, como ensinou Jesus na oração dominical: “... seja
feita a tua vontade, assim na terra como no céu” (Mateus 6:10). Mas, pertencer à Sociedade Torre de
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Vigia, considerando‐a o único meio de salvação, é um ato de idolatria. A salvação depende única e
exclusivamente do Senhor Jesus: “E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu
nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos” (Atos 4:12).
A Sociedade Torre de Vigia declara: “Tenha fé na organização vitoriosa de Jeová” (A Sentinela,
01/09/1979, STV, página 12). Devemos, então, perguntar: Fé em Deus e no Senhor Jesus Cristo ou em
uma organização religiosa? A Bíblia nos oferece a resposta por meio das palavras do próprio Senhor Jesus
em João 14:01: “Credes em Deus, crede também em mim”.

O escravo fiel e discreto
Na Tradução do Novo Mundo, a “Bíblia” das Testemunhas
de Jeová, é uma publicação da Sociedade Torre de Vigia, a versão
de Mateus 24:45 vem da seguinte forma: “escravo fiel e discreto”.
Essa figura é aplicada pelas Testemunhas de Jeová a seus líderes,
pessoas encarregadas de distribuir‐lhes o alimento espiritual
desde 1914. Esses líderes também são conhecidos como Corpo
Governante.
Os prosélitos dessa seita afirmam que seus líderes, com
ministério sediado no Brooklin, Nova Iorque, recebem orientação
teocrática e, por isso, não devem ser questionados em sua
autoridade supostamente divina. Ao contrário, devem ser
cegamente obedecidos. Pois, segundo crêem as Testemunhas de
Jeová, tais homens são os únicos intérpretes infalíveis das
Escrituras.
Ainda segundo as Testemunhas de Jeová, a Bíblia não foi escrita para ninguém, a não ser para elas
próprias, somente. Ele [Deus] não alimenta cada um individualmente nem designa sobre eles [adeptos da
Seita] uma só pessoa. Nenhum estudante individual da Palavra de Deus revela a vontade de Deus,
tampouco interpreta a sua Palavra. Deus interpreta e ensina, mediante Cristo, o Servo Principal, que por
sua vez usa o “escravo fiel e discreto” como canal visível, a organização teocrática visível (A Sentinela,
01/11/1952, STV, página 164).
“A Bíblia é um livro de organização e pertence à congregação cristã como organização, e não a
indivíduos, não importa quão sinceramente creiam poder interpretar a Bíblia. Por esta razão, a Bíblia
não pode ser devidamente entendida sem se ter presente a organização visível de Jeová”
(A
Sentinela, 01/06/1968, STV, página 327).
As Testemunhas de Jeová podem até vir a discordar do ensino do Corpo Governante, mas isso de
nada adiantará. Pois é aquilo que o “escravo fiel e discreto” escreve nas publicações da Sociedade Torre
de Vigia que deve ser transmitido de porta em porta quando os adeptos dessa seita saem em seu
trabalho de campo: “As verdades que havemos de publicar são aquelas que a organização do escravo
discreto fornece, e não algumas opiniões pessoais contrárias ao que o escravo providenciou como sendo
sustento conveniente” (A Sentinela, 01/11/1952, STV, página 164). E concluem: “Os que permanecem
leais à organização de Jeová assumem o parecer que os apóstolos tinham, quando muitos dos
discípulos de Jesus deixaram de segui‐lo. Pedro expressou os sentimentos deles, dizendo: Senhor, para
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quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. As ovelhas leais vêem que o caminho da vida é com a
organização fiel de Jeová” (A Sentinela, 01/05/1963, STV, página 279).

O fim da lei é Cristo
Quem poderia imaginar que as Testemunhas de Jeová, no seu zelo religioso, se assemelhassem
àqueles a quem Paulo afirmou: “Porque lhes dou testemunho de que têm zelo por Deus, mas não com
entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria
justiça, não se sujeitam à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê”
(Romanos 10:02‐04).
Se uma pessoa obedece a alguém ou a alguma organização, voluntária ou compulsoriamente,
como algo de domínio superior e de grande autoridade, então pode‐se dizer biblicamente que tal pessoa
é idólatra.
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Flertando com o Inimigo ‐ Hitler
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 5, Número 35, 06/2001 – Páginas 16‐25

Por Wagner S. Cunha

A falsa neutralidade das Testemunhas de Jeová
no período nazista
“Triângulos

roxos ‐ as vítimas esquecidas do nazismo”

Este tem sido o tema de diversos seminários e exposições
feitas pelas Testemunhas de Jeová ao redor do mundo para
chamar a atenção das pessoas às perseguições que sua religião sofreu
sob o regime nazista. Quem participa desses seminários, além de ficar
impressionado com os horrores do Holocausto Nazista, através dos
testemunhos chocantes de pessoas que sofreram nos campos de
concentração, é bombardeado com a assertiva de que as Testemunhas
de Jeová "não temeram em denunciar o governo nazista", enquanto "as
igrejas se calaram e colaboraram com o nazismo" (Nota 1: Holocausto,
STV, páginas 22‐30). E prosseguem: “As Testemunhas de Jeová são
totalmente diferentes das religiões do mundo. Não participam nas
guerras das nações...”. “...Quando Hitler estendia a guerra por quase
toda a Europa, as Testemunhas de Jeová resistiam às brutais tentativas dos nazistas de fazê‐las participar na orgia
da matança" (Nota 2: Holocausto, STV, página 31).
Será que tudo isso é verdade? As Testemunhas de Jeová deveriam atentar para o
ditado popular: "Quem tem teto de vidro não deve atirar pedras no telhado do vizinho". Ou,
então, para o que disse o Senhor Jesus Cristo: "E por que reparas tu no argueiro que está no
olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho?" (Mateus 7:03). Apesar de todo
o alarde balbuciante das Testemunhas de Jeová em relação ao seu ataque ao nazismo, a
verdade é que seus próprios líderes tentaram assumir um compromisso com Hitler ao
anunciar lealdade aos princípios do governo Socialista Nacional e engajar‐se no anti‐
semitismo.

"Nada deveria perturbar nossas consciências ao nos alistarmos no exército, aonde quer
que fôssemos poderíamos ter o Senhor conosco”
The Watchtower (A Sentinela), 15/04/1903, página 120.
Os livros "Testemunhas de Jeová ‐ Proclamadores do reino de Deus", páginas
693‐694 e "As Testemunhas de Jeová no propósito divino", página 130 (Nota 3:
Despertai!, STV, 22/08/1995) afirmam que Hitler tornou‐se primeiro‐ministro da
Alemanha em 30 de janeiro de 1933 e, dois meses depois, mais precisamente em 4 de
abril de 1933, a sede alemã das Testemunhas de Jeová, em Magdeburgo, foi confiscada.
Tal confisco, no entanto, foi anulado em 28 de abril de 1933. Houve um novo confisco em
28 de Junho de 1933 e, no começo de 1934, os nazistas apreenderam 65 toneladas de
literatura da seita. Em resposta à primeira invasão, Joseph Franklin Rutherford (segundo
presidente das Testemunhas de Jeová) e Nathan Homer Knorr escreveram uma circular
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(impressa no "Anuário das Testemunhas de Jeová de 1934") chamada "Declaração de fatos". Este ofício foi
apresentado na convenção de Berlim e, após o retorno de Rutherford e Knorr a Nova Iorque, as Testemunhas de
Jeová alemãs foram instruídas a distribuí‐lo (mais de 2 milhões de copias).
As Testemunhas de Jeová, no entanto, alegam em suas
literaturas que denunciaram Hitler e seu sistema de governo. Mas o
historiador M. James Penton, (Nota 4: Foi por quatro gerações
Testemunha de Jeová, é professor de História e Estudos Religiosos na
Universidade Lethbridge (Canadá) e autor do livro: "Apocalypse
Delayed" (Apocalipse adiado), um dos melhores
livros sobre a história das Testemunhas de
Jeová) num artigo para um periódico cristão,
(Nota 5: M. J. Penton, "A Story of Attemmpted
Compromise: Jehovah's Witnesses, Anti‐semitism, and the Third Reich" (Uma história da
tentativa de compromisso: As Testemunhas de Jeová, o anti‐semitismo e o terceiro reich),
Christian Quest Journal, Volume 3, nº 1, primavera 1990, Edição M. James Penton (Pub.
Robert S. Righetti, ldyllwild, Ca) disse que as Testemunhas de
Jeová só tomaram uma posição definitiva contra o governo
nazista depois que Hitler rejeitou a "Declaração" delas (Nota 6: Idem, página 39). Numa
carta pessoal, que acompanhava a "Declaração", os líderes da seita esforçaram‐se para
convencer o ditador de que apoiavam os "princípios" do seu governo ‐ sem sombra de
dúvida, isto era um esforço para continuarem suas atividades de venda de livros na
Alemanha (Nota 7: Ibidem, páginas 37‐38, 42). Contudo, Hitler não ficou impressionado.
Na "Declaração de fatos", Rutherford escreveu: (Nota 8: Anuário das Testemunhas de
Jeová de 1934, "Declaração de fatos", páginas 135‐136).

"O governo atual da Alemanha declarou‐se enfaticamente contra os opressores do grande comércio e
em oposição à influência religiosa errada nos assuntos políticos da nação. Esta é exatamente a nossa
posição:... ‘Longe de estarmos contra os princípios advogados pelo seu governo da Alemanha, nós
apoiamos sinceramente esses princípios e sublinhamos que Jeová Deus, através de Jesus Cristo, causará
a realização completa destes princípios...’”

Pseudo‐neutralidade. Que vergonha!
Que princípios advogavam a Alemanha quando
sob o comando de Hitler? No livro das Testemunhas de
Jeová, denominado "Aproximou‐se o reino de Deus de
mil anos", páginas 8 e 9 diz:

"Pouco tempo depois de os Estados Unidos
mergulharem na Segunda Guerra Mundial, obteve‐
se a informação sobre este plano nazista de
documentos nazistas apreendidos e de agentes
alemães presos, bem como de diversas outras
fontes. Este plano tinha por objetivo uma ordem
mundial nazista que Hitler imporia impiedosamente à humanidade se fosse bem‐sucedido na Segunda
Guerra mundial... (Ele) evidentemente no Santo Império Romano, germânico... De qualquer modo, não
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houve nenhum restabelecimento do Santo Império Romano, conforme muitos da religião de Hitler
haviam esperado".
Embora seja evidente que a Sociedade Torre de Vigia não acreditava no
nazismo, a "Declaração", no entanto, revela que as Testemunhas de Jeová são tão
culpadas quanto as outras religiões que elas acusam de ter apoiado o nazismo. Não
obstante as Testemunhas de Jeová citarem com freqüência em sua literatura o livro
The Nazi State on The New Religions [O Estado Nazista e as novas religiões], da
historiadora Christine King [Reitora da Universidade de Stafforshire, na Inglaterra]
(Nota 9: Despertai! 22/08/1995, A Sentinela 01/10/1984) para apoiar sua pseudo‐
neutralidade, não mencionam, porém, o que a dra. King escreveu sobre a
"Declaração de fatos". Por exemplo, numa breve avaliação desse documento, ela faz
uma observação que é, se encarada do ponto de vista das Testemunhas de Jeová,
extremamente incriminatória. Ela declara:

"O documento é uma obra‐prima no gênero e digna das outras quatro seitas (Os Cientistas
Cristãos, os “Mórmons” Santos dos Últimos Dias, os Adventistas do Sétimo Dia e membros da Nova Igreja
Apostólica), tendo todas elas apoiado, de uma maneira ou de outra, o Estado Nazista" (Nota 10: Christine
Elizabeth King, The Nazi State and The New Religions: Five Case Studes in Non‐Conformity “O Estado Nazista e as
Novas Religiões: Cinco casos de Estudo de inconformismo” [New York & Toronto: The Edwin Mellen Press, 1982],
páginas 151‐152).
Noutro parágrafo, ela diz:

"Tentando assegurar às autoridades, pela 'Declaração de fatos', que eram bons cidadãos, tendo
interpretado e explicado os seus ensinos de um modo que, dadas às preocupações do regime, pretendia
acalmar medos e oferecer uma certa medida de compromisso, as Testemunhas parecem ter esperado que
daí em diante não teriam mais incômodos". (Nota 11: Ibidem).

Aquele que sabe mas finge que não sabe não é tolo nem ignorante. É hipócrita!
Em uma total demonstração de desonestidade, os líderes das Testemunhas de Jeová, após condenarem o
clero religioso por ter apoiado o nazismo, proclamaram:

"Contudo, houve um grupo na Alemanha que defendeu corajosamente
os princípios cristãos. Esse grupo foi as Testemunhas de Jeová. Contrariamente
ao clero e aos seus seguidores, as Testemunhas recusaram‐se a colaborar com
Hitler e com os Nazis. Elas recusaram‐se a violar os mandamentos de Deus. Elas
não quebrariam a sua neutralidade cristã em assuntos políticos... Elas não
atribuíram Heil, ou salvação, a Hitler, como fez a maioria dos rebanhos do
clero" (Nota 12: Despertai!, STV, 08/06/1985, página 10).

Rastros de lama
Mentiras, desonestidades, hipocrisia! É este rastro que acompanha cada
período da história das Testemunhas a quem se referia Rutherford quando mencionou
os "opressores do grande comércio", em sua "Declaração de Fatos"? Ele próprio
responde:
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"Foram os homens de negócios judeus do Império anglo‐americano que estabeleceram e têm
mantido os grandes negócios como meio de explorar e oprimir muitas nações... Este fato é tão
manifesto na América que existe um provérbio a respeito da cidade de Nova lorque que diz: 'Os judeus
são donos dela, os católicos irlandeses governam‐na e os americanos pagam as faturas" (Nota 13:
Ibidem, página 134).
Durante a primeira e a segunda grandes guerras mundiais, as Testemunhas de Jeová e sua liderança
criticaram todos os governos, inclusive o alemão, por terem sido manipulados pela Igreja Católica, a quem
identificaram com a "Grande prostituta de Babilônia" (Nota 14: Despertai!, STV, 22/08/1995). Apesar disto, a
"Declaração de fatos" expõe a hipocrisia das Testemunhas de Jeová:

"(Os) Estudantes da Bíblia estão lutando pelos mesmos objetivos e ideais elevados e éticos que o
Reich alemão nacional proclamou a respeito do relacionamento do homem com Deus...não existem
pontos de vista conflitantes...mas antes, pelo contrário, no que diz respeito aos objetivos puramente
religiosos e apolíticos...estes estão em harmonia completa com...o Governo Nacional do Reich alemão"
(Nota 15: Anuário das Testemunhas de Jeová de 1934).
Conforme vimos anteriormente na publicação das Testemunhas de Jeová, intitulada Aproximou‐se o reino
de Deus de mil anos, página 9, "muitos da religião de Hitler" ficaram desapontados quando este plano falhou. Que
havemos de pensar sobre este comentário, sabendo que as próprias Testemunhas de Jeová disseram que estavam
"em harmonia completa" com as posições apolíticas e religiosas do terceiro Reich? (Nota 16: No Anuário das
Testemunhas de Jeová de 1975, página 111, diz: "Muitos ficaram desapontados com a 'Declaração', visto que, em
muitos pontos, deixara de ser tão forte como muitos irmãos esperavam"). Qualquer pessoa com um mínimo de
conhecimento histórico sabe quais eram os "objetivos apolíticos" de Hitler. Só um louco como este ditador poderia
orquestrar a aniquilação sistemática de mais de seis milhões de judeus e considerar tal massacre como um ato da
vontade divina!
Durante o verão de 1918, os líderes das Testemunhas de Jeová insistiram para que os "estudantes da Bíblia"
comprassem War Bonds [Ações de guerra], (Nota 17: Watchtower [A Sentinela], 15/05/1918, páginas 152,153,
Junho de 1918, páginas 168, 169). E chegaram ao ponto de apoiar um "Dia de oração nacional" para que a
Alemanha fosse derrotada rapidamente (Nota 18: Watchtower [A Sentinela], 1918, página 6271). Não obstante,
num artigo da revista A Sentinela, 1985, página 6, atacaram a “cristandade” por ter orado pelo fim da Primeira
Guerra Mundial. Sua alegação é que, "em 1914, as tropas alemãs entraram na Bélgica usando um cinto

com a inscrição Got mit uns (Deus está conosco). Em ambos os lados, a Igreja foi prolífera em orações
pela vitória e mordaz nos insultos ao inimigo". As Testemunhas de Jeová estão sempre com o dedo em riste,
através de propaganda agressiva, acusando os outros, mas, ao mesmo tempo, ignoram suas próprias
inconsistências gritantes.
As Testemunhas de Jeová têm feito de tudo para colocar "debaixo do tapete" estes vergonhosos
acontecimentos. Dizem que uma Testemunha de Jeová alemã, chamada Mutze, acusou Paul Balzereit (o
responsável pela filial alemã das Testemunhas de Jeová) de ter alterado a "Declaração" ao atenuar sua linguagem,
e que Balzereit foi quem escreveu a carta a Hitler, o que teria sido supostamente feito sem o conhecimento de
Rutherford (Nota 19: Anuário das Testemunhas de Jeová de 1975, páginas 110 e 111). No entanto, o historiador M.
James Penton questionou isso:
"Independente de quem escreveu, editou ou 'enfraqueceu' a 'Declaração', o fato é que foi publicada como
um documento oficial da Sociedade Torre de Vigia. Conseqüentemente, os líderes americanos (das Testemunhas de
Jeová)... e o juiz Rutherford, em particular, foram diretamente responsáveis por aquele anti‐semitismo descarado
com a franca disposição de comprometer os seus anunciados princípios de 'neutralidade cristã' com o objetivo de
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continuar o seu trabalho de publicação e pregação na Alemanha...” (Nota 20: Christian Quest Journal, Volume 3,
página 42).
E tem mais. O dr. Penton descobriu um relato de proporções chocantes feito por uma testemunha ocular.
Konrad Franke, uma adepta alemã, fez o seguinte comentário que apimentava ainda mais o escândalo
Testemunhas de Jeová X Hitler: “...tive o privilégio de viajar com o irmão Albert Wandres de Wiesbaden para

Berlim... mas ficamos chocados quando
chegamos ao Tennis Hall (sede da seita em
Magdeburg) na manhã seguinte... Quando
entramos, vimos o lugar enfeitado com
bandeiras suásticas... quando a reunião
começou, foi precedida por uma canção que nós
já não cantávamos há muitos anos... as notas
eram da melodia de Deustschand, Deustschand,
uber alles ‐ Alemanha, Alemanha, acima de
tudo. Era o hino nacional alemão” (Nota 21:
Franke Conrad, altamente reconhecido pela
comunidade das Testemunhas de Jeová como um
líder fiel. Na revista A Sentinela 15/02/1931, página 31, sob o título "Morre um fiel 'guerreiro' na Alemanha";
Conrad serviu como superintendente de filial e, até a ocasião de sua morte, como membro da Comissão na filial
alemã das Testemunhas de Jeová).

Desculpas esfarrapadas
A Sociedade Torre de Vigia tenta esquivar‐se do uso da melodia do hino alemão dizendo o seguinte:

“Realmente, o congresso começou com 'a gloriosa esperança de Sião', cântico 64 do cancioneiro religioso
das Testemunhas de Jeová. A letra desse cântico foi adaptada à música composta por Joseph Haydn, em
1797. O cântico 64 já estava no cancioneiro dos 'Estudantes da Bíblia' pelo menos desde 1905. Em 1922, o
governo alemão adotou a melodia de Haydn com a letra de
Hoffmann Von Fallersleben como hino nacional”. (Nota 22:
Despertai!, STV, 08/07/1998, página 13).
Existem vários pontos nos quais a Sociedade Torre de Vigia mente
neste relato. Vejamos um deles:
1. O cancioneiro que os 'Estudantes da Bíblia' usavam em 1933
não era o mesmo de 1905.
A reunião em que foi adotada a resolução e se entoou o "cântico
64" ocorreu em 1933. Nessa época, as Testemunhas de Jeová usavam o
cancioneiro lançado em 1928 (veja o livro Proclamadores do reino de
Deus, página 241), portanto seis anos depois de a Alemanha ter
escolhido aquela melodia de haydn para o hino alemão.
É irônico que o livro "Proclamadores do reino de Deus" diga:

"1928: Cânticos de Louvor a Jeová. 337 cânticos, uma
mistura de hinos novos, escritos pelos 'Estudantes da Bíblia', e de
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outros mais antigos. Na letra, um esforço especial de afastar‐se de sentimentos da religião falsa e da
adoração de criaturas”. (Nota 23: Proclamadores do reino de Deus, 1993, página 241).
Por que seis anos depois de a Alemanha estar usando aquela melodia como hino nacional, as Testemunhas
de Jeová decidiram manter no seu cancioneiro uma melodia inconfundivelmente ligada ao hino nacional alemão
que glorificava a "Alemanha acima de tudo" ("Deutschland, uber alles")? Por que, dentre os 337 cânticos que
existiam no cancioneiro, tiveram logo de escolher um cântico que qualquer pessoa identificaria com o hino
alemão? A razão para a escolha é evidente!
Pela forma como a revista Despertai!, 08/07/1998, descreve a "melodia de Haydn", o leitor fica com a
impressão de que tal cântico não passa de mais uma das melodias de Haydn. A verdade é que a revista Despertai!
preferiu esconder de seus leitores que a melodia, desde a sua origem, é um hino imperial em honra do Kaiser
Francisco II (Nota 24: Encyclopedia Britannica, "Haydn, Joseph").
"Em 1797, Haydn deu à nação austríaca a empolgante canção Gott erhalte Franz den Kaiser ["Deus, salve o
Imperador Francisco]” (Nota 25: Ibidem). A revista Despertai! não mostra a seus leitores que a "melodia Haydn"
tinha sido, durante mais de 100 anos, o hino da Áustria [1797‐1918]. (Nota 26: Ibidem).
Quando a Sociedade Torre de Vigia decidiu incluir essa melodia no seu cancioneiro de 1905, ela já possuía
uma longa história de mais de um século como hino do Império Austríaco, e também como hino patriótico da
Alemanha. No cancioneiro de 1928, a Sociedade decidiu manter a "melodia de Haydn", ainda que ciente que a
mesma tinha sido adotada como hino da Alemanha em 1922. (Nota 27: A Áustria era a terra Natal do "Fuher",
constituindo a "melodia de Haydn" um som sem dúvida agradável a Hitler. Por outro lado, tendo ele se naturalizado
alemão, também se deleitaria em ouvir aquele que era o antigo e agora ressurgido hino do Reich).
Hoje em dia, as Testemunhas de Jeová são proibidas, por seus líderes, de saudar as bandeiras nacionais e
de cantar o hino patriótico. Será que as Testemunhas de Jeová alemãs agiam de forma diferente naquele tempo?
Vejamos o que livro O Paraíso Restabelecido Para a Humanidade, [pela teocracia], de 1972 (1974 em português),
página 334, comenta:

"(As Testemunhas de Jeová) Discerniram sua comissão do Deus Altíssimo de modo mais claro do
que anteriormente e escolheram o proceder apostólico: 'Temos de obedecer a Deus como governante
antes que os homens', Atos 5:29 ...Apegaram‐se a este proceder mesmo no meio da Segunda Guerra
Mundial. Apegaram‐se a uma estrita neutralidade cristã para as controvérsias internacionais".
Se Rutherford tinha sido o autor de dois livros defendendo a
proeminência profética dos judeus, (Nota 28: Vida, em 1929 e Conforto Para os
Judeus, 1925) como conciliar sua postura na circular anti‐semita alemã, a
"Declaração"?
Seu novo conceito sobre o povo judeu era o prelúdio da doutrina do
"Israel espiritual/,grande multidão". Daí por diante, Rutherford e outros líderes
das Testemunhas de Jeová passaram a espiritualizar muitas promessas bíblicas
feitas ao povo judeu afirmando que, agora, tais promessas aplicavam‐se à sua
“classe ungida” (Nota 29: Vindicação, Volume 2, 1932, páginas 257‐258).
Portanto, como a Sociedade Torre de Vigia poderia continuar apoiando os
judeus? Como um anti‐semita poderia ser "fiel e discreto", considerando o fato
de que o Rei dos reis (Jesus) é um judeu? Embora a organização das
Testemunhas de Jeová, na pessoa de seu primeiro presidente, Charles Taze
Russell, apoiasse fortemente o Sionismo (Nota 30: Movimento político e
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religioso judaico iniciado no século XIX visando o restabelecimento, na Palestina, de um Estado Judaico, fato
ocorrido em maio de 1948, quando foi proclamado o Estado de Israel), Rutherford aboliu esta posição cerca de 16
anos depois da morte de Russell.
Vejamos o que Rutherford escreveu:

“...durante a (Primeira) Guerra Mundial os judeus receberam reconhecimento das nações
gentias. Em 1917, surgiu a 'Declaração Balfour', patrocinada pelos governos pagãos da organização de
Satanás, que deu reconhecimento aos judeus e concedeu‐lhes grandes favores...Os judeus receberam
mais atenção do que realmente mereciam” (Nota 31: Vindicação, Volume 2, Joseph Franklin Rutherford,
página 258).
Isto representa um mudança tremenda em
relação aos seus escritos anteriores. No seu livro Vida
(Life), Rutherford afirmou que a "Declaração Balfour" era
parte do plano divino de Deus para trazer de volta o
Israel carnal ao seu favor (Nota 32: Vida, 1929, Joseph
Franklin Rutherford, páginas 125‐144). A "Declaração
Balfour" preparou o caminho para a pretensão de Israel
de voltar à terra da Palestina, que (supostamente) Deus havia lhe dado há milhares de anos. Contudo, Rutherford
deixou de acreditar que os judeus tivessem qualquer parte no plano de Deus, conforme se pode ver no seu livro
intitulado "Inimigos": (Nota 33: Inimigos, 1937, Joseph Franklin Rutherford, página 184).
Embora sejam traídas por sua própria literatura, as Testemunhas de Jeová continuam distorcendo e
negando o que foi impresso por elas. E escrevem a respeito de si mesmas:

"Coerentes com isso (neutralidade), nunca se meteram tampouco na política de qualquer nação,
nem participaram nela, na qual há tanta vituperação e incitação e muitas hostilidades e ódios divisórios”
(Nota 34: Está próxima a salvação do homem da aflição mundial!, 1976, página 178, parágrafo 13).

Rutherford, um hipócrita
Considerando a imensa hipocrisia de Rutherford é possível que as declarações seguintes possam provocar
"hostilidades e ódios divisórios" entre a comunidade judaica?

* "Atualmente, os assim chamados 'protestantes' e o clero judeu cooperam abertamente e são
controlados pelas mãos da hierarquia Católica Romana, como simplórios palermas..." (Nota 35: Inimigos,
1937, Joseph Franklin Rutherford, página 194).

* "Entre os instrumentos que ela (a 'Prostituta de Babilônia') usa estão os homens ultra‐egoístas
chamados 'judeus', que só procuram o lucro pessoal" (Nota 36: Ibidem, página 245).
Será que Rutherford alguma vez leu Romanos 11, quando Paulo previne os crentes contra o orgulho sobre
o estado de desgraça do Israel natural:

"Dirás, pois: Os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem; pela sua incredulidade
foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque, se Deus não
poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade
de Deus: para com os que caíram, severidade; mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua
benignidade; de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na
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incredulidade, serão enxertados; porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque, se tu foste
cortado do natural zambujeiro e, contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são
naturais, serão enxertados na sua própria oliveira! (versículos 19‐24).
Os fatos mostram que Rutherford estava bem familiarizado com esse texto, visto que tece longo
comentários a respeito em seu livro Libertação (Deliverance), dizendo que ainda havia esperança para o Israel
carnal (Nota 37: Libertação, ("Deliverance"), 1926, páginas 329‐331). Mas acabou mudando de idéia, teve uma
"nova luz". Embora não duvidemos da sincera dedicação das Testemunhas de Jeová às ordens da Sociedade Torre
de Vigia, desconfiamos, porém, da honra e da integridade dos membros do Corpo Governante (liderança máxima
dessa seita). Por que não praticaram o que obrigaram os outros a pregar? Por que permitiram que centenas de
adeptos morressem nos campos de concentração depois de eles mesmos (membros do Corpo Governantes) terem
cortejado as boas graças do Fuher? Vejamos o que escreveram:

"Atualmente, os governantes, em particular o
clero, não estão orgulhosos do seu registro durante a
Guerra Mundial, e quando as Testemunhas de Jeová
chamam a atenção para as ações infiéis e iníquas
cometidas nesse tempo e continuamente desde então,
o clero e os seus aliados sentem uma vergonha que os
atormenta porque são denunciados e, por isso, tentam
impedir a publicação da verdade...no que diz respeito
aos seus atos durante a guerra, à sua infidelidade a
Deus e à sua ligação com o diabo. Eles não encontram nenhuma glória no registro que fizeram e que
continuam a fazer". (Nota 38: As Testemunhas de Jeová no propósito divino ["Jehovahs Witnesses In the Divine
Purpose"], 1959, página 143).
Duas ex‐Testemunhas de Jeová alemãs, Mehmet Aslan e
Grenzach‐WyhIen, disseram acertadamente que os métodos
usados pelos líderes dessa seita fazem lembrar, em muito, os
métodos do sistema político de Hitler: atropelam os direitos
humanos por restringir a liberdade de expressão. Expulsam de seu
meio qualquer pessoa que tenha idéia contraria à liderança.
Liberdade de expressão só é possível dentro dos limites impostos
pelo Corpo Governante.
Em vista de tudo isso, não podemos deixar de enfatizar,
mais uma vez: pessoas com telhado de vidro jamais deveriam
publicar qualquer tipo de literatura ou tratado que ajude os
outros a apanhá‐las em sua falta! A tendência é a máscara cair.

Notas
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2. Holocausto, STV, página 31.
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4. Foi por quatro gerações Testemunha de Jeová, é professor de História e Estudos Religiosos na
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livros sobre a história das Testemunhas de Jeová.
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Os Amantes da Terra
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 5, Número 35, 06/2001 – Páginas 44‐49

UMA RESPOSTA AOS ADEPTOS DA IDSD
IGREJAS DE DEUS (7º DIA) NO BRASIL
Por: Alberto Alves da Fonseca – Fotos: Elias Rangel
Ao adentrarmos no terceiro milênio, parece que uma
coqueluche de amor ao planeta terra entrou em erupção.
Milhares de artigos invadem a Internet, folhetos têm sido
distribuídos, programas radiofônicos anunciam que "ninguém vai
morar no céu". Após dois mil anos de cristianismo, parece que
esses pseudo‐cristãos acostumaram tanto com a terra que
desprezam o ensino bíblico de morar rio céu: "Se esperarmos em
Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os
homens" (1º Coríntios 15:19).
É do conhecimento de todos que as Testemunhas de Jeová declaram que não há vagas no céu desde 1935.
É a famigerada teoria da classe da "grande multidão", uma das invenções peculiares de Rutherford (essa teoria
declara que a "grande multidão" de Testemunhas de Jeová irá morar eternamente na terra), exibida no famoso
Congresso de Washington D. C.
Por que será que as Testemunhas de Jeová e seus novos aliados desejam tanto morar na terra? Por que
atacam tanto o ensino bíblico da morada celestial (Filipenses 3:20‐21)? Por que insistem tanto na vida terrena?
Há fortes indícios de que os adeptos dos movimentos que não querem morar no céu são convencidos desse
grosseiro engano através de dissimulações arbitrárias, interpretações falaciosas e o decaído apetite humano da
carne. Deus criou o homem do pó da terra. O homem sem Deus ama a matéria prima de sua origem. O homem
caído é amante da terra: afinal, da terra ele foi formado: "E formou o SENHOR Deus o homem do pó da terra..."
(Gênesis 2:07).
O novo homem, transformado por Cristo, sabe que: “O primeiro homem, da terra, é terreno; o segundo
homem, o SENHOR, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres; e, qual o celestial, tais também os
celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora
digo isto, irmãos: que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a
incorrupção. Eis aqui digo um mistério: Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados;
num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta; porque a trombeta soará, e os mortos
ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da
incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade" (1º Coríntios 15:47‐53).
"Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício,
uma casa não feita por mãos, eterna, nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa
habitação, que é do céu... Mas temos a confiança e desejamos antes deixar este corpo, para habitar com o Senhor"
(2º Coríntios 5:01‐02, 08).
"Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, e estar com Cristo, porque isto é ainda
muito melhor" (Filipenses 1:23).
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O apóstolo Paulo declara explicitamente que os amantes
das coisas terrenas são inimigos da cruz de Cristo: "Cujo fim é a
perdição; cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para confusão
deles, que só pensam nas coisas terrenas" (Filipenses 3:19). Os
cristãos pensam nas coisas celestiais: "Portanto, se já
ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde
Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são
de cima, e não nas que são da terra" (CoIossenses 3:01‐02).
Entre muitos grupos que desposam a teoria de morar
eternamente na terra, está a denominada IDSD ‐ Igrejas de Deus (7º Dia) no Brasil. Embora possua a expressão 7º
Dia, é bom lembrar que seus adeptos não gostam de ser chamados de adventistas.

Que Igreja é esta que não quer morar no céu?
Trata‐se da Igreja de Deus (7º Dia) do Brasil. Segundo informações dessa igreja, ela foi oficialmente fundada
no final de 1979, na cidade de Campinas (SP), por representantes dos Estados Unidos e do México. Na tentativa de
provar que fora fundada por Jesus Cristo, (algo comum nas ditas denominações), tenta fazer uma ponte histórica
de sua origem declarando ter sido inaugurada por Jesus Cristo e que sempre teve representantes até chegar na
Idade Média. A partir daí, evoca, como ascendência histórica, os "Valdenses". Depois pula para o século XVI,
período em que declaram haver documentos da cuja ascendência. Tais documentos, atualmente, encontram‐se na
Inglaterra. Após viajar no tempo e no espaço, evoca como ascendente, ou pelo menos como referência, a Mill Yard
Church of God (Igreja de Deus de Mill Yard), 1664, e, depois, vai para os Estados Unidos, em 1671. Constrangida,
declara que houve perda de adeptos para o Movimento Batista do Sétimo Dia e uma aproximação com a Igreja
Adventista do Sétimo Dia. Finalmente, depois de discordar com o "Espírito da Profecia", diga‐se a autoridade de
Ellen Gould White, passou a ser a Igreja de Deus do Sétimo Dia.
Outra fonte declara que a Igreja de Deus do Sétimo Dia é um movimento milenarista e que sua origem real
é norte‐americana, com sede em Miridian, Idaho (EUA). Sua instalação no Brasil tem uma curiosa história. Havia um
pequeno grupo conhecido como Organização Evangélica Universal dos Primogênitos, de índole adventista, sediado
em Guarulhos (SP). A partir de 1978, porém, sua liderança decidiu unir‐se à Igreja de Deus do Sétimo Dia dos EUA.
Mas, para isso, seria preciso adaptar‐se ao sistema doutrinário daquele movimento, pois a IDSD considera‐se a
única igreja verdadeira, aquela que não se corrompeu com a "Roma pagã" (a besta do Apocalipse), que seria
representada pelo catolicismo, acusado de herdeiro do paganismo. Os sinais dessa corrupção seriam as aceitação
das seguintes crenças e práticas:
1. Imortalidade da alma;
2. Morada no céu;
3. A doutrina da Trindade;
4. Batismo trinitariano;
5. Domingo como dia santo;
6. Celebração do Natal em 25 de dezembro;
7. Uso de cruzes nos templos religiosos, entre outros.
"Assim, em 1984, após cinco anos de conversação com os líderes da IDSD nos EUA, a Organização Universal
dos Primogênitos, que cria nos itens 2, 3, 4, 6 e 7, submeteu‐se 'às novas doutrinas'. Com isso, toda a organização
foi rebatizada e seus líderes reordenados como ministros da IDSD do Brasil. Com a união, a mais nova IDSD deixou
de ser quinze pequenos grupos espalhados por aproximadamente quatro Estados para expandir‐se por quase todos
os Estados da Federação. A sede nacional encontra‐se em Curitiba (PR)". (Nota 1: Dicionário de religiões, crenças e
ocultismo, George A. Mather & Larry A. NichoIs ‐ Editora Vida ‐ 2000, páginas 213 e 214).
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Pluralidade doutrinária não ortodoxa
Como uma colcha de retalhos ou uma grande esponja, a
Igreja de Deus (7º Dia) no Brasil absorveu doutrinas e costumes
de todo tipo de seitas e movimentos contraditórios. Observe
alguns exemplos:
Dos Adventistas do Sétimo Dia herdaram: abstinência
das carnes consideradas imundas (como, por exemplo, a carne de
porco); a guarda do sábado; a doutrina da inconsciência da alma;
e a negação do inferno, entre outras.
Das Testemunhas de Jeová herdaram: negação da doutrina bíblica da Trindade e da personalidade do
Espírito Santo; ataque à comemoração cristã do nascimento do Senhor Jesus (o Natal); negação da morada dos
crentes fiéis no céu; comemoração da ceia do Senhor Jesus uma única vez na noite do dia 13 para o dia 14 de Nisã;
a alma como mero fôlego; aniquilamento; adaptação da parábola do Rico e do Lázaro à sua moda; negação ao
arrebatamento de Elias, entre outras.
Da Igreja Cristã Italiana organizada da América do Norte (similar à Congregação Cristã no Brasil)
herdaram: os usos e costumes como regra de fé básica ‐ o ósculo santo; o uso do véu, entre outros.
Da Igreja Pentecostal Unida (não confundir com a Igreja Unida, que também é pentecostal, mas não é
unicista) herdaram: o antitrinitarismo e os usos e costumes rígidos como regra de fé básica: "As vestes devem ser
decentes (não decotadas ou curtas e com proteção para tecidos de certa transparência). Não é permitido trajes
masculinos e uso de pinturas, esmaltes, batom, etc. Os cabelos devem ser crescidos e não devem ser trançados ou
encrespados artificialmente. Cortes para reduzir o volume ou franjinhas também são reprováveis". "Os varões não
devem andar de shorts, bermudas ou sem camisa".
Da Igreja Católica Apostólica Romana herdaram: a doutrina do batismo para remissão de pecados; o
uso dos lava‐pés, entre outras.
Dos Adventistas da Promessa herdaram: a crença de que Jesus morreu na quarta‐feira, utilizando‐se do
mesmo artifício para "explicar" Marcos 16:09.
Do Tabernáculo da Fé (e outros movimentos unicistas) herdaram: o batismo somente em nome de
Jesus.
Possui também algumas doutrinas similares à dos demais evangélicos ortodoxos. No entanto, acusa
violentamente, em suas literaturas, todas as outras igrejas evangélicas de apresentarem vínculos com a religião
papal, por isso se considera a única igreja verdadeira (é a síndrome do monopólio da salvação, muito presente nas
seitas).

Ninguém vai morar no céu?
No folheto das Igrejas de Deus (7º Dia) no Brasil foi pinçado da Bíblia 38 versículos de 28 capítulos. Esses
textos foram isolados cuidadosamente e descontextualizados para sustentar "vinte e seis supostas razões da sua
nova invenção".
A saber (a ordem que segue é a mesma da publicação deles):
6 citações dos Salmos 10:18; 37:09; 37:11; 37:29; 115:16; 122:03, 05;
3 citações de Atos 2:29, 30; 7:49; 17:26;
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8 citações de Mateus 5:05; 6:09; 13:30, 38, 40, 41‐42; 25:31;
8 citações de Apocalipse 2:25‐27; 3:21; 5:10; 11:15; 20:02, 03; 21:02, 03;
2 citações de Isaías 24:06; 65:09;
2 citações de Provérbios: 2:21‐22;
3 citações de João 8:21‐23; 13:33;
2 citações de Lucas 1:31‐33;
1 citação de Jeremias 23:05;
3 citações de Daniel 2:34, 35, 44; 7:14, 27;
A maior parte dos versículos acima citados se refere à
esperança do povo do antigo concerto em morar na terra
prometida, basta usar os devidos contextos para constatar isso.
Em Deuteronômio 28 estão listadas as bênçãos para o povo do
antigo concerto que possuísse a terra e obedecesse ao Senhor e
as maldições que sobreviriam a esse povo caso desobedecesse a
Deus. Esses versículos, portanto, em sua maioria, são facilmente
compreendidos e aplicáveis ao povo da antiga aliança que saiu do
Egito para herdar a terra prometida e habitar nela. Contêm,
ainda, promessas sobre os mil anos de paz no antigo pacto. Essa promessa é muito bem esclarecida na nova aliança
em Apocalipse, quando diz que, no período futuro de mil anos o reino de Deus será estabelecido e florescerá na
terra (Apocalipse 20:01‐06).
Mas, como nos ensinam as Sagradas Escrituras, as trajetórias do povo do antigo concerto são figuras e
sombras para o povo do novo concerto: "Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia
de receber por herança: e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia,
morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem
fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus... Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as
promessas, mas vendo‐as de longe, e crendo‐as e abraçando‐as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos
na terra. Porque, os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem
daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é , a celestial.
Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade"
(Hebreus 11:08‐10; 13‐16).
Portanto, a promessa de habitar na terra prometida era a sombra da verdadeira habitação que Deus
prometeu aos fiéis, o céu. "Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas..."
(Hebreus 10:01a).
No desespero de provar sua teoria, “os amantes da terra" declaram: "Ninguém poderia seguir Jesus no
céu". E que nem "os próprios discípulos de Jesus poderiam ir para o céu". E citam João 13:33: "Filhinhos, ainda por
um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e o que eu disse aos judeus, eu o digo a vós também agora: para onde
eu vou vós não podeis ir". Este é um dos exemplos claros de desonestidade teológica e apologia do erro, pois veja o
que diz todo o contexto bíblico: "Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do homem, e Deus é
glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, logo o há de glorificar.
Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco; buscar‐me‐eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a
vós outros: para onde eu vou, vós não podereis ir. Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns aos outros,
como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus
discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse‐lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para
onde eu vou não podes agora seguir‐me, mas depois me seguirás. Disse‐lhe Pedro: Por que não posso seguir‐te
agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu‐lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade, na verdade, te
digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado três vezes" (João 13:31‐38 ‐ grifo do autor).
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Não precisamos tecer nenhum comentário. O texto bíblico por si só encerra a questão: o ensino dos
“amantes da terra" é uma falácia!
Na sofrível conclusão do folheto, os textos seguintes são novamente usados: Mateus 25:31; Apocalipse
3:21; 10:07; 11:15, 5:10 e Daniel 7:27. A única novidade é Zacarias 14:09, outra alusão ao milênio. De forma
precipitada, o folheto encerra suas argumentações com a absurda declaração: “Esta é a pura verdade sobre o Reino
de Deus. Não existe um tempo de morada nos céus!".
Provavelmente, os "amantes da terra" estejam acostumados e conformados em morar na terra, isso
porque não conhecem o plano de Deus para a redenção da humanidade.
O mito da "morada eterna na terra", bem como a negação da vida eterna nos céus, não passa de uma
evasiva subjetivamente, sem nenhum conteúdo bíblico, exegético e histórico (basta ler a patrística, ou os relatos
sobre a esperança dos primeiros cristãos), daí a contínua afirmação deles de que se trata de "uma doutrina papal e
pagã" a idéia de morar no céu, já que não possuem argumento bíblico sólido.
Podemos seguramente confiar nas palavras consoladoras e cheias de esperança da Bíblia Sagrada: "Porque
o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus; e os que morreram
em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas
nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor" (1º Tessalonicenses 4:16‐17). "E
por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu..." (2º Coríntios 5:02). “Por
causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do
evangelho" (CoIossenses 1:05).
E não param por aí as afirmações bíblicas a respeito desse assunto: morada no céu.
"Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo
sacerdote da nosso confissão" (Hebreus 3:01). "Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com
alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e
permanente" (Hebreus 10:34). "Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo; se o meu reino fosse deste
mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus; mas agora o meu reino não é daqui"
(João 18:36). "Mas eu vos digo que muitos virão do oriente e do ocidente, e assentar‐se‐ão à mesa com Abraão, e
Isaque, e Jacó, no reino dos céus" (Mateus 8:11). "Porque o Reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, e
paz, e alegria no Espírito Santo" (Romanos 14:17). "Pai, aqueles que me destes quero que, onde eu estiver, também
eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste; porque tu me amaste antes da fundação do
mundo" (João 17:24).
Apocalipse 7:05‐15 declara que havia uma multidão de pessoas tio céu "...que estavam diante do trono e
do Cordeiro" (versículo 09). Diz, ainda, o apóstolo João: “Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e
de noite no seu templo" (versículo 15). Onde está o "templo de Deus"? No céu (Apocalipse 11:19). E ainda em
Apocalipse 19:01, lemos: "E, depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão,
que dizia: Aleluia! Salvação, e glória, e honra, e poder pertencem ao Senhor nosso Deus".
Não podemos nos esquecer ainda do caso de Elias e de Moisés, que aparecem na transfiguração do Senhor
Jesus em Mateus 17:03. E eles falaram com Jesus. Onde estava Elias? Onde estava Moisés? No céu ou no túmulo?
Moisés aparece falando com o Senhor Jesus muitos anos após sua morte. A Bíblia diz que eles não haviam
ressuscitado. Os servos de Deus que já morreram estão vivos. Foi justamente isso que o Senhor Jesus declarou
quando os saduceus o questionaram sobre os que já haviam morrido: "E, acerca da ressurreição dos mortos, não
tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora
Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos" (Mateus 22:31‐32). Os patriarcas estão vivos ou mortos diante de
Deus? O Senhor Jesus declara explicitamente que estão vivos e que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos.
126

Que a exortação de Paulo aos Filipenses tenha efeito real na vida dos verdadeiros cristãos: "Sede também
meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque
muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo,
cujo fim é a perdição; cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas.
Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará
o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si
todas as coisas" (Filipenses 3:17‐21 ‐ grifo do autor).

Ora vem, Senhor Jesus!
Nota
1. Dicionário de religiões, crenças e ocultismo, George A. Mather & Larry A. NichoIs ‐ Editora Vida ‐ 2000,
páginas 213 e 214.
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Autor Desconhecido
"Porque são três que testificam NO CÉU: O PAI, A PALAVRA E O ESPÍRITO SANTO; E ESTES
TRÊS SÃO UM. E TRÊS SÃO OS QUE TESTIFICAM NA TERRA: o Espírito, e a água e o
sangue; e estes três concordam num". (João 5:07, 08).
(Nota 1: Bíblia Sagrada, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, 1994).
As palavras escritas com letras maiúsculas e em negrito constituem o que os críticos do texto chamam, em
latim, Comma Johanneum (a Cláusula Joanina). (Nota 2: O Novo Testamento ‐ Canon, Língua Texto, B. P.
Bittencourt, Editora Aste, 1965, página 173).
Quando abrimos a "Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas", das Testemunhas de Jeová,
notamos que essa cláusula foi omitida no versículo 6 do seu texto. “É este quem veio por meio de água e sangue,
Jesus Cristo; não apenas com água, mas com a água e com o sangue. E é o espírito que está dando testemunho,
porque o espírito é a verdade”. (versículo 7) “Porque são três os que dão testemunho:” (versículo 8) “O espírito, e a
água, e o sangue, e os três estão de acordo”. (Nota 3: Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas,
Watchtower Bible and Tract Society of New York).
Acontece, porém, que o texto grego adotado para a tradução do Novo Testamento das Testemunhas de
Jeová também a excluiu. Aliás, existem outras Bíblias, além da “Bíblia” das Testemunhas de Jeová, que também
omitem esse trecho da Palavra de Deus.
Ocorre que essas traduções adotam o mesmo texto usado pelas Testemunhas de Jeová; ou seja, o texto dos
críticos textuais Westcott e Hort. Digamos de passagem que, além da Comma Johanneum, muitos outros versículos
da Palavra de Deus são omitidos no texto da critica. É bom que o leitor verifique na sua Bíblia se estão omissas
passagens que tratam de importantes doutrinas tais como:
Mateus 6:13 ‐ “E não nos induzas à tentação; mas livra‐nos do mal; porque teu é o reino, e o poder, e a
glória, para sempre. Amém”.
Mateus 17:21 ‐ “Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum”.
Mateus 18:11 ‐ “Porque o Filho do homem veio salvar o que se tinha perdido”.
Mateus 23:14 ‐ “Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! pois que devorais as casas das viúvas, sob
pretexto de prolongadas orações; por isso sofrereis mais rigoroso juízo”.
Marcos 7:16 ‐ “Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça”.
Marcos 9:44 ‐ “Onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga”.
Marcos 9:46 ‐ "Onde o seu bicho não morre, e o fogo nunca se apaga".
Marcos 11:26 ‐ "Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as
vossas ofensas”.
Marcos 15:28 ‐ “E cumprindo‐se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado”.
Marcos 16:09 ‐ “E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente
a Maria Madalena, da qual tinha expulsado sete demônios”.
Marcos 16:20 ‐ “E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e
confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém”.
Lucas 23:17 ‐ “E era‐lhe necessário soltar‐lhes um pela festa”.
João 5:03b ‐ “Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressequidos, esperando o
movimento da água”.
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João 5:04 ‐ "Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque, e agitava a água; e o primeiro que ali
descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse".
Atos 8:37 ‐ "E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E, respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo
é o Filho de Deus".
Atos 15:34 ‐ "Mas pareceu bem a Silas ficar ali".
Atos 24:07 ‐ "Mas, sobrevindo o tribuno Lísias, no‐lo tirou de entre as mãos com grande violência,"
Atos 28:29 ‐ "E, havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda".
Romanos 1:16 ‐ "Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação
de todo aquele que crê; primeiro do judeu, e também do grego".
Romanos 8:01b ‐ "Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não
andam segundo a carne, mas segundo o Espírito".
Romanos 14:10 ‐ "Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois
todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo".
Romanos 16:24 ‐ "A graça de nosso SENHOR Jesus Cristo seja com todos vós. Amém".
Pode parecer enfadonho, mas julguei necessário listar aqui os versículos inteiros que são omissos no Novo
Testamento das Testemunhas de Jeová (estão sublinhados) e no texto grego por elas adotadas, que é o mesmo de
algumas outras Bíblias. (Nota 4: The Greek New Testament, Kurt Aland, Bruce M. Metzaer e outros, Former Editions,
1994). Mas voltemos à Comma Johanneum e perguntemos:

Quais as razões alegadas para sua omissão?
Os críticos do texto alegam as seguintes razões para omitir a Comma Johanneum:
1. Não se conhecem manuscritos gregos autênticos que a contenham;
2. Não aparecem nas versões antigas;
3. Não foi conhecida pelos pais da Igreja.
(Nota 5: Comentário do Novo Testamento versículo por versículo, Russel Norman Champlin e João Marques
Bentes, Editora Candeia, 1995, Notas sobre 1º João 5:07‐08).
Antes de refutarmos tais alegações, devemos, porém, lembrar que é muito mais fácil provar a existência da
Comma Johanneum do que negá‐la. Para negar qualquer fato seria necessário que, quem a isto se propõe, tenha
estado presente em todos os lugares, em todos os tempos e com toda a capacidade de observação. Para provar
algum fato, pode‐se fazer com duas ou três testemunhas verdadeiras.
É verdade que poucos são os manuscritos gregos até agora encontrados que contêm a Cláusula Joanina.
Mas isto não provaria a sua inexistência. O fato de já terem sido encontrados alguns manuscritos gregos que citam
o texto em estudo prova sua existência e nos dá a esperança certa de que outros também existiram, e, quem sabe,
poderão até ser encontrados. Antes de 1945, quem negasse a existência dos manuscritos 1000 anos mais velhos do
que os até então conhecidos ficaria desacreditado depois da descoberta do material das Cavernas de Quram.
Para fortalecer seu argumento, os que omitem a Comma Johanneum costumam citar o fato de que Erasmo
não a incluiu na 1ª edição de seu Novo Testamento Grego, porque não conhecia nenhum manuscrito grego que a
contivesse. Mas, quando isto aconteceu, foi grande a reação dos que já conheciam a existência da Comma
Johanneum, mesmo em outras línguas. Para acalmar os ânimos, Erasmo prometeu que a incluiria nas próximas
edições do Novo Testamento Grego, se viesse a conhecer algum manuscrito que a contivesse.
Essa promessa foi cumprida na 3ª edição do Novo Testamento de Erasmo, por lhe haver sido apresentado o
Manuscrito 61. (Nota 6: O Novo Testamento ‐ Canon, Língua Texto, B. P. Bittericourt, Editora Aste, 1965, página
173). A relutância de Erasmo para incluir a Comma Johanneum na 1ª edição do seu Novo Testamento será um
argumento a favor da sua inexistência? Ou, ao contrário, é mais uma razão ou prova de sua existência?
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Porém, o Manuscrito 61 (os críticos rejeitam sua autenticidade) não é o único Manuscrito Grego, até agora
conhecido, que contém a Comma Johanneum.
Os críticos do texto reconhecem e nomeiam outros Manuscritos gregos nas mesmas condições:
a) Manuscrito 61 ‐ do século 15 ou 16;
b) Codex Ravianus, na margem do Manuscrito 88 ‐ do século 12;
c) Tisch. W110 ‐ do século 16;
d) Greg. 629 ‐ do século 14.
(Nota 7: Comentário do Novo Testamento versículo por versículo, Russel Norman Champlin e João Marques
Bentes, Editora Candeia, 1995, Notas sobre 1º João 5:07‐08).
Se um copista notava a omissão da Comma Johanneum no Manuscrito que lhe servia de modelo, ao fazer a
nova cópia escrevia, na margem, as palavras da Comma Johanneum, como uma correção. É o que deve ter
acontecido com o Manuscrito 88.
Dizer que não aparece a Comma Johanneum nas versões antigas confiáveis também é alegação que nos
parece fraca. Conforme Hill, há uma abundância de outros antigos manuscritos que evidenciam e provam esta
Cláusula Joanina: (Nota 8: The King James Version defended, Edward F. Hill, Christian Research Press, 1984, páginas
209‐210).
1. Nos escritos dos bispos espanhóis do 4º século ‐ Prisciliano e Idrascius Clarus;
2. Vários escritores africanos, ortodoxos, para defender a doutrina da Trindade contra os vândalos ‐ no 5º
século;
3. Nos escritos dos pais da igreja latina, como:
a. Cypriano ‐ C‐250;
b. Cassidoro ‐ 480‐570;
c. Manuscrito da Velha Latina – 5º ou 6º século;
d. Speculum;
e. A Velha Latina do Manuscrito do 5º ou 6º século;
f. A Vulgata Latina do ano 800;
g. A Vulgata Latina de Clemente, que é a Bíblia oficial da Igreja Católica Romana.

Por que foi realmente omitida a Comma Johanneum dos Manuscritos
Gregos?
Se a Comma Johanneum foi conhecida por todos esses pais da Igreja de fala latina é porque ela existia
também na língua grega mesmo antes de ser encontrado o primeiro Manuscrito grego que a continha. E por que, já
que existia em grego, essa cláusula aparentemente desapareceu dos futuros Manuscritos gregos?
Há três explicações razoáveis:

1. Omissão Involuntária
Por um erro comum entre os copistas, que é chamado de Homoioteleuton (final igual). Ao copiar o verso 7,
depois de copiar as palavras "são três os que testificam", o copista levantou os olhos do original enquanto molhava
a pena e, ao voltar os olhos ao Manuscrito, viu agora duas linhas abaixo, as mesmas palavras, mas continuou
escrevendo "são três que testificam na terra". Desse modo, omitiu parte final do verso 7 e do início do verso 8 (a
Comma Johanneum).
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2. Omissão proposital com boas Intenções
(Se pudermos chamar de boa intenção a uma omissão do trecho bíblico). Foi durante o 2º e 3º séculos, de
acordo com Harnack, que os cristãos tiveram de se defender contra a heresia chamada Sabelianismo. Seu
fundador, Sabélio, ensinava a identidade das três pessoas da divindade, negando a distinção entre elas. A divindade
é uma só. Ela tem três manifestações idênticas. Essas manifestações não são pessoas distintas. Mas o Pai é o Filho,
o Pai é o Espírito Santo. O Pai, sendo Filho, sofreu e morreu. Daí a heresia resultante: Patripassionismo. (Nota 9:
Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, Russel Norman Champlin, Editora Candeia, Volume 6, página 23). Por
julgar que a expressão "e os três são um" os favorecia, os seguidores da heresia do sabelianismo cristão de
Alexandria, já acostumados a adulterar o texto Sagrado, não tiveram dúvida: omitiram de suas cópias a Comma
Johanneum.

3. Omissão voluntária de má fé
As modernas versões e traduções da Bíblia são feitas a partir de um punhado de Manuscritos gregos
chamados Alexandrinos, por terem sua origem naquela cidade que foi o berço das heresias. Esses Manuscritos,
chamados pelos críticos de superiores e melhores, são os seguintes: o Manuscrito Sinaitico, também chamado de
Aleph (1ª letra do alfabeto hebraico) e o Manuscrito Vaticano, também chamado ‘Manuscrito B’. Na realidade, são
os mais corrompidos, (Nota 10: The Indents of the New Testament Text ‐ Pickring Wilbur, 1997, página 120) como
vamos mostrar: (Nota 11: Comparação entre a BHI e a BSB com relação à Pessoa de Cristo, Waldemar Janz, 1996,
publicação própria).
a. O descobridor do Códice Sinaitico ‐ Tischendorf ‐ contou em torno de 14.800 alterações feitas por nove
pessoas diferentes dos copistas originais;
b. Ebernard Nestle ‐ admitiu que teve de modificar o estilo do Texto Grego do Códice Sinaitico, que
apresentava um estilo do grego de Aristóteles e Platão, para o estilo Koinê;
c. O texto do Manuscrito Vaticano omite 2.877 palavras só nos evangelhos;
d. O Manuscrito Sinaitico omite 3.455 só nos evangelhos;
e. Em relação ao Textos Receptus (Texto Recebido), o Texto Crítico difere 5.337 vezes;
f. O Códice Sinaitico e o Códice Vaticano divergem entre si cerca de 3.000 vezes, só nos evangelhos.
Por aqui se vê que as várias omissões, inclusive da Comma Johanneum, foram feitas intencionalmente e
com má fé.

Erro Gramatical
A omissão da cláusula Joanina envolve também um erro gramatical. As palavras gregas espírito, água e
sangue são neutras em gênero, na gramática grega. Mas em 1º João 5:08, se a Comma Johanneum for rejeitada,
tais palavras são tratadas como se fossem masculinas. Essa irregularidade é difícil de se explicar.
Dizer aqui que essas palavras foram personificadas, e por isso o tratamento masculino, não resolve o
problema da exegese, pois no versículo 6 o termo grego para Espírito também é personificado e se refere ao
Espírito Santo, mas não é tratado como se fosse masculino, mas, sim, neutro.
A razão da mudança do gênero neutro para o masculino é a presença das palavras masculinas (em grego)
Pai e Palavra, que, gramaticalmente, levam o vocábulo Espírito para o masculino. Estamos falando em relação aos
artigos numerais gregos: EIS, MIA, EN E TREIS. OI, AI, TA,TRIA.
Mas isto é assunto para outro artigo mais exegético. O leitor interessado pode por si mesmo fazer uma
exegese e ver que a Comma Johanneum não pode ser uma interpolação (acréscimo).
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AS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ E O EVANGELHO DA RESSURREIÇÃO
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 5, Número 38, Setembro/2001 – Páginas 56‐58

“Ele não está mais aqui. Ressuscitou, exatamente como havia dito que iria
fazer” (Mateus 28:06).
por Wagner S. Cunha
A morte de Jesus Cristo e sua
posterior ressurreição dentre os mortos é a
asseveração central do cristianismo. A bem‐
aventurada esperança dos cristãos tem sua
sólida base fixada na ressurreição de nosso
Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ao se
dirigir à igreja de Corinto, afirmou
claramente: "E, se Cristo não ressuscitou, é
vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos
vossos pecados" (1º Coríntios 15:17).
O grupo religioso cujos membros são
conhecidos como Testemunhas de Jeová
declara
acreditar
firmemente
na
ressurreição de Cristo. Mas eles se
contradizem em sua afirmação quando
insistem em dizer que Cristo ressuscitou
apenas como um espírito. Ensinam: "Na
morte, Jesus entregou sua vida humana uma vez para sempre. Ao ser ressuscitado para a vida no céu, ele
tornou‐se um espírito vivificante" (Nota 1: "Conhecimento que conduz à vida eterna", página 68 ,
parágrafo 16). O que aconteceu ao corpo que foi ao sepulcro? Na enciclopédia das Testemunhas de
Jeová, intitulada "Estudo Perspicaz", Volume 1, página 450, encontramos a seguinte declaração: "Jeová
Deus deu fim ar corpo carnal de Jesus do seu próprio modo (possivelmente desintegrando‐o nos átomos
dos quais fora constituído)". E mais: “Quando os discípulos dirigiram‐se ao túmulo bem cedo no primeiro
dia da semana, o corpo de Jesus havia desaparecido, e as roupas do sepultamento foram deixadas no
túmulo, seu corpo, sem dúvida, se desintegrou sem passar pelo processo de decomposição”. (Nota 2:
"Ajuda ao entendimento da Bíblia", página 359).
A Bíblia, no entanto, nos dá uma visão completamente diferente da ressurreição de Jesus, porque
em lugar nenhum ela afirma que o corpo do Senhor foi desintegrado. O Senhor Jesus profetizou a sua
ressurreição e anunciou como ela se daria. E fez isso quando falava aos judeus no evangelho de João
(2:19‐21). Vejamos o que Ele disse: “Destruí este santuário, e em três dias o reconstruirei...” O templo de
que falava era o seu corpo (versículo 21). (Nota 3: Vale lembrar que a palavra grega “soma” é traduzida
por "corpo" através de todo o Novo Testamento, sendo assim um fato consumado de que Cristo estava se
referindo à sua própria forma física ‐ portanto uma ressurreição corpórea). Encontramos, no mesmo
evangelho, o discípulo Tomé duvidando da ressurreição de Cristo.
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Mas Jesus aparece a ele e lhe oferece o mesmo corpo que fora crucificado para ser examinado. O
corpo de Cristo estava marcado pelos pregos e pela lança que lhe ferira o lado.
As testemunhas de Jeová se
esquivam da verdade do versículo
acima citado com a seguinte
declaração: "Ele, Jesus, simplesmente
se materializou, ou assumiu um corpo
carnal...
Ele
assumiu
também
diferentes corpos ao aparecer a seus
seguidores". (Nota 4: "Poderá Viver
Para Sempre no Paraíso na Terra",
páginas 144‐145, parágrafos 9 e 10).
Este é somente um dos argumentos
das
testemunhas
de
Jeová,
supostamente tirados das Escrituras, para sustentar sua opinião. Ainda pior. Seguindo esta linha de
raciocínio, os adeptos dessa seita concluem que Jesus, intencionalmente, enganou Tomé, induzindo‐o a
pensar ter visto o mesmo corpo de Jesus que tinha sido crucificado. Se a ressurreição fosse apenas uma
mera fábula, então o cristianismo seria uma fraude, já que seus seguidores teriam escondido o verdadeiro
corpo morto de Jesus.
No capítulo 24 do evangelho de Lucas, encontramos os discípulos de Cristo cometendo o mesmo
erro que as testemunhas de Jeová cometem atualmente. O versículo 37 esclarece que os discípulos
pensaram estar vendo o fantasma de Cristo. "Eles, porém surpresos e atemorizados, acreditavam estar
vendo um espírito". Jesus então acalmou‐os e os corrigiu em seu raciocínio errôneo: "Vejam as minhas
mãos e os meus pés, que sou eu mesmo; apalpai‐me e verificai, porque um espírito não tem carne nem
ossos, como vedes que eu tenho" (versículo 39). Aqui, novamente, as testemunhas de Jeová asseveram
que Jesus materializou um corpo, mas não há evidência bíblica para comprovar esta suposição, que
também ignora completamente o significado claro das palavras de nosso Senhor e o seu respectivo
contexto.
A Bíblia enfaticamente determina a maneira pela qual se deu a ressurreição de Jesus, isto é,
corporalmente. Quais os textos a seita Testemunhas de Jeová apresenta para sustentar a sua doutrina?
Uma breve apreciação dos mesmos mostrará quão contestável é a posição das testemunhas de Jeová.
O texto favorito delas é: "Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de
Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção" (1º Coríntios 15:50). Já que Jesus "herdou o reino de Deus",
conseqüentemente Ele não possui um corpo de "carne e sangue". Contudo, as testemunhas de Jeová
parecem desconhecer o fato de que a expressão "carne e sangue" aparece apenas cinco vezes Novo
Testamento. A saber: Mateus 16:17, Gálatas 1:16, Hebreus 2:14, Efésios 6:12 e 1º Coríntios 15:50. Um
exame mais detalhado desses textos indica que, em cada caso, os autores não se referem à carne e ao
sangue de forma literal, mas, sim, ao homem natural. A Igreja Cristã sempre ensinou que o homem
natural (i.e., em sua natureza pecaminosa) "não pode herdar o reino de Deus". Ao homem natural é
imperativo "nascer de novo" (João 3:03).
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Um esforço adicional para desacreditar a ressurreição corporal de Jesus é a citação de 1º Pedro
3:18. Nesse texto, Pedro, ao falar de Cristo, escreveu: " ...morto, sim na carne, mas vivificado no espírito".
A proposição levantada é que Jesus foi erguido dentre os mortos em espírito (sem o seu corpo). Todavia,
o texto em pauta não diz que Jesus foi levantado dos mortos como um espírito; simplesmente nos
informa que Jesus ressuscitou "no espírito", ou "pelo espírito" (veja Romanos 8:11). (Nota 5: Para saber
mais, consultar a obra: GEISLER, Norman e Ron Rhodes. “Respostas às seitas", RJ, CPAD, 2000). Se
devemos entender "no espírito" como designação para "um espírito" (como querem as testemunhas de
Jeová), então devemos crer que todos os cristãos que habitavam em Roma eram "espíritos", porque, de
acordo com o apóstolo Paulo, "Vós, porém, não estais na carne, mas no espírito, se de fato o Espírito de
Deus habita em vós..." (Romanos 8:09). Ao examinarmos outras referências bíblicas (Apocalipse 1:10;
Gálatas 5:25 e 1º Pedro 4:06) concernentes à expressão "estar no Espírito", percebemos quão inócua é a
argumentação das testemunhas de Jeová.
As testemunhas de Jeová ainda abusam de dois relatos bíblicos que dizem que, após a
ressurreição, Jesus não fora reconhecido por aqueles que conviveram com Ele, o que é mais uma prova
de que o nosso Senhor ressuscitou em outro corpo. A posição errada dos adeptos dessa seita em relação
a esses versículos bíblicos deriva‐se de um estudo bíblico extremamente superficial, no qual truncam
algumas passagens da Escritura, citando‐as fora do seu contexto. As testemunhas de Jeová dizem que os
dois discípulos que estavam a caminho de Emaús (Lucas 24) não reconheceram o Senhor Jesus devido ao
fato de Ele estar num corpo diferente daquele que fora crucificado. O texto de Lucas 24:16 é
completamente ignorado: "Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer". Isto
significa somente uma coisa: Jesus tinha o mesmo corpo de antes, mas, de modo sobrenatural, fechara os
olhos dos dois discípulos para que não o reconhecessem de imediato. Em seguida, depois de testar a fé
de ambos (versículos 25, 26), abriu‐lhes os olhos e "o reconheceram" (versículos 31). A Bíblia declara
explicitamente que os discípulos não reconheceram Jesus até o momento em que Ele o quis.
O livro "Está Próximo o Reino", página 258, diz: "Ele (Jesus) apareceu a Maria como um
jardineiro". Novamente, trata‐se de uma apreciação incorrera das testemunhas de Jeová, já que a
Escritura, em nenhuma passagem, atesta que Jesus apareceu a Maria como um jardineiro. Ao contrário
disso, a Bíblia é clara ao afirmar que Maria estava errada ao pensar que Jesus fosse um jardineiro. João
20:15b destaca este ponto: "...Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize‐me
onde o puseste, e eu o levarei".
Um texto extremamente importante para o testemunho da ressurreição corporal de Cristo é
encontrado em Colossenses 2:09: "Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade". O
apóstolo Paulo usou o termo grego somatikós para expressar uma forma corporal física. Além disso, o
apóstolo usa o verbo "habitar" no presente do indicativo (katoikei) (Fonte 6: Para um estudo mais
exaustivo consultar as seguintes obras: Vine's Expository Dictionary of Biblical Words. Editores. W. E. Vine,
Merrill F. Unger, e William White. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1995. Ou. A. T. Robenson, Word
Pictures in the New Testament [Nashiville: Broadman, 1931]) nessa epístola cuja escrita é vinte cinco anos
posterior à crucificação de Cristo. Nesse versículo Paulo anuncia que, no presente, a plenitude da
divindade está, mesmo nos céus, residindo em Cristo em forma física, corporal. Negar ou interpretar
erroneamente o ensino bíblico concernente à ressurreição de Cristo é um assunto extremamente sério e
resultará na perdição eterna: "Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres
que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo" (Romanos 10:09).
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Se as testemunhas de Jeová não acreditam em seus corações que Deus ressuscitou a Jesus
corporalmente dentre os mortos como a Bíblia ensina, como podem aqueles que abraçam suas doutrinas
terem a esperança de receber a vida eterna? O nosso objetivo é que as testemunhas de Jeová conheçam
o verdadeiro Senhor Jesus Ressurreto.
Soli Deo Gloria!

Notas:
1. "Conhecimento que conduz à vida eterna", página 68 , parágrafo 16.
2. "Ajuda ao entendimento da Bíblia", página 359.
3. Vale lembrar que a palavra grega “soma” é traduzida por "corpo" através de todo o Novo
Testamento, sendo assim um fato consumado de que Cristo estava se referindo à sua própria forma física
‐ portanto uma ressurreição corpórea.
4. "Poderá Viver Para Sempre no Paraíso na Terra", páginas 144‐145, parágrafos 9 e 10.
5. Para saber mais, consultar a obra: GEISLER, Norman e Ron Rhodes. “Respostas às seitas", RJ,
CPAD, 2000.
6. Para um estudo mais exaustivo consultar as seguintes obras: Vine's Expository Dictionary of
Biblical Words. Editores. W. E. Vine, Merrill F. Unger, e William White. Nashville: Thomas Nelson
Publishers, 1995. Ou. A. T. Robenson, Word Pictures in the New Testament (Nashiville: Broadman, 1931).
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INFERNO – “Lugar de Descanso em Esperança?”
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 5, Número 39, Outubro 2001 – Páginas 19‐26

O título deste artigo foi extraído do capítulo 6, página 67,
do livro "Seja Deus Verdadeiro", 1ª edição, 1949, publicado
pela International Bible Students Association (hoje
"Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados"). A
referida, editora se ocupa em publicar as literaturas das
testemunhas de Jeová. Embora sejam freqüentes as
mudanças doutrinárias dessa seita, isso, no entanto, não
tem ocorrido com o seu ensino que nega a existência do
inferno como lugar de tormento eterno e consciente.
Quando tratam da questão do inferno, sua abordagem é
sempre com o intuito de ridicularizar, escarnecer e rejeitar
o ensinamento claro e profundo das Escrituras Sagradas. E
fazem isso com ardor intenso. Surge, então, a pergunta:
“Como as testemunhas de Jeová chegaram ao conceito de
que o inferno é um lugar de descanso em esperança?”.
Tudo começou com um debate entre o fundador dessa
organização religiosa, chamado Charles Taze Russell, e um
famoso cético. por Natanael Rinaldi

O motivo do debate
"Com menos de vinte anos de idade, Charles Taze Russell tinha sido membro da Igreja
Congregacional e crente fervoroso na doutrina da tortura eterna das almas condenadas num inferno de
fogo e enxofre literais. Mas, ao tratar de converter ao cristianismo um conhecido descrente, ele próprio foi
derrotado na sua posição sectária e impelido ao ceticismo. Avidamente começou a investigar as religiões
pagãs em busca da verdade sobre o propósito de Deus e o destino do homem. Provando que todas essas
não eram satisfatórias e antes de deixar por completo a investigação religiosa, ele empreendeu a pesquisa
nas Escrituras Sagradas do ponto de vista de um cético, então livre das falsas doutrinas religiosas dos
sistemas sectários da cristandade". (Nota 1: "A Sentinela" de março de 1951, página 39).

Declaração das Testemunhas
de Jeová sobre Russell, fundador da
Seita
"Em essência, mostramos que a Sociedade
é uma organização inteiramente religiosa; que os
membros aceitam como seus princípios de crença
a santa Bíblia, conforme explicada por Charles T.
Russell; que C. T. Russell, durante sua vida,
escreveu e publicou seis volumes, 'Estudos das
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Escrituras', e, já em 1896, prometeu o sétimo volume que trataria de Ezequiel e de revelação; que, no seu
leito de morte, declarou que outrem escreveria o sétimo volume...” (Nota 2: "Anuário das Testemunhas de
Jeová" de 1976, STV, página 106).

Fonte de autoridade religiosa
Quando dialogamos com as testemunhas de Jeová elas afirmam, com muita ênfase, que crêem
unicamente na Bíblia como sua fonte de autoridade religiosa. Entretanto, não podem negar que o seu
entendimento das Escrituras tem por base o seu fundador – Charles Taze Russell. Este, ao terminar o seu
livro "Estudos das Escrituras", não teve dúvidas em declarar que se alguém se desse à leitura da Bíblia
sem a ajuda do mesmo estaria, no final de dois anos, em trevas. Mas, se alguém lesse a Bíblia somente
nas referências indicadas no seu livro, dentro de dois anos teria a luz das Escrituras, mesmo não lendo
uma página sequer da Bíblia. (Nota 3: "A Sentinela” de 15 de setembro de 1910, afirmação republicada na
edição de 15 de agosto de 1964 da mesma revista, páginas 511, 512).

O texto de Russell
"... se alguém os puser de lado e ignorá‐los ('Estudos das Escrituras'), indo somente à Bíblia,
embora entenda a Bíblia por dez anos, a nossa experiência mostra que dentro de dois anos ficará em
trevas. Por outro lado, se tivesse simplesmente lido os 'Estudos das Escrituras', junto com as suas
referências, e não lesse uma página da Bíblia sequer, esse alguém estaria na luz no fim de dois anos,
porque teria a luz das Escrituras".
Como se vê, o ensino das testemunhas de Jeová sobre o inferno nada mais é do que uma doutrina
esposada por um cético (incrédulo) quando adotou o "ponto de vista do cético". E, como sabemos, o
homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura (1º Coríntios
2:14).

Deus é amor
O inferno é, para o homem natural, uma verdadeira aberração, incompatível com a declaração
bíblica de que Deus é amor (1º João 4:08).
Allan Kardec, codificador do Espiritismo, chega a afirmar: "ou Deus é perfeito, e não há penas
eternas, ou há penas eternas, e Deus não é perfeito". (Nota 4: "O céu e o inferno", p. 741, Allan Kardec ‐
Obras completas, 2ª edição, Opus Editora Ltda, 1985).
As testemunhas de Jeová crêem, como os espíritas, que a existência do inferno é incompatível
com o amor de Deus. Os espíritas ensinam que o Jeová do Velho Testamento não é o Pai de Jesus no
Novo Testamento. Para eles, não há qualquer problema. Mas as testemunhas de Jeová não têm essa
crença. Admitem que se trata do mesmo Deus. Mas, quando lemos sobre as ordens severas de Deus de
destruir os cananeus e outros povos pagãos, ordenando a morte de todos em geral, homens, mulheres e
crianças de peito, as testemunhas de Jeová justificam essa ordem mostrando que as práticas religiosas
daqueles povos eram imorais, idólatras e ligadas à feitiçaria. Declaram:
"O que podemos aprender disso? Indica a narrativa, de algum modo, que Jeová não é Deus de
amor e alguém que 'ama a justiça', conforme se declara em outra parte da Bíblia? ‐ 1 João 4.8; Salmo
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37.28. Não; antes, ensina um princípio vital: que o amor de Deus à justiça tem por parte correspondente o
ódio à iniqüidade"... "Certamente não é razoável pensar‐se que o amor de Deus à humanidade o obrigaria
a amar também a iniqüidade". (Nota 5: "É a Bíblia realmente a Palavra de Deus?", STV, página 94).
Nesse particular concordamos com as testemunhas de Jeová.
"O SENHOR é um Deus zeloso e vingador; o
SENHOR é vingador e cheio de furor; o SENHOR
toma vingança contra os seus adversários, e guarda
a ira contra os seus inimigos. O SENHOR é tardio em
irar‐se, mas grande em poder, e ao culpado não
tem por inocente; o SENHOR tem o seu caminho na
tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó
dos seus pés. Quem parará diante do seu furor, e
quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua
cólera se derramou como um fogo, e as rochas
foram por ele derrubadas". (Naum 1:02‐03, 06).
Deus é amor, mas não ama a injustiça nem o pecado. Não perdoa o pecador impenitente, pois
nem aos anjos perdoou. "Porque, se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo‐os lançado
no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo" (2º Pedro 2:04).

Argumentos contra o inferno
Justificam seus ensinos sobre o inferno ser um lugar de descanso afirmando: "Se xeol é sepultura,
é impossível ser ao mesmo tempo um lugar de tortura pelo fogo e ao mesmo tempo uma cova. Mas
poderá perguntar: 'Como sabemos que xeol significa sepultura e não um lugar de tortura?'. Porque a
Bíblia ' a Palavra de Deus, interpreta assim". (Nota 6: "Seja Deus verdadeiro", STV, 1ª edição, 1949,
página 69).
"É tão claro que o inferno, segundo a Bíblia, é túmulo, sepultura, que até uma honesta criancinha
pode entendê‐lo, porém não os teólogos religiosos". (Nota 7: "Seja Deus verdadeiro", STV, 1ª Edição 1949,
página 72).
A base, pois, para negar a existência do inferno como lugar de tormento consciente e eterno é que
o inferno é a sepultura. Para chegar a essa conclusão, interpretam as palavras xeol (hebraica) e hades
(grega) como sendo simplesmente sepultura ou túmulo.

A palavra xeol (Seol)
A respeito dessa palavra, as testemunhas de Jeová declaram: "Há precisamente uma palavra, e
somente uma, nas antigas Escrituras hebraicas (O Velho Testamento), que se traduz inferno na Versão
Inglesa Autorizada da Bíblia, e esta palavra é xeol. Através das Sagradas Escrituras hebraicas, esta palavra
ocorre 65 vezes...” (Nota 8: "Seja Deus verdadeiro", STV, 1ª Edição, 1949, página 68).
Hoje, as literaturas das testemunhas de Jeová grafam a palavra xeol por Seol. Assim, para negar a
doutrina do inferno de tormento consciente dizem que o termo xeol indica sepultura ou túmulo.
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Declaram, ainda, que "A palavra hebraica 'Seol' [ou 'Xeol'] e a palavra grega 'Hades' significam a
mesma coisa". (Nota 9: "Poderá Viver Para Sempre no Paraíso na Terra", 1983, STV, página 83).
Ora, as testemunhas de Jeová possuem uma tradução da Bíblia conhecida como "Tradução do
Novo Mundo". Nessa versão, deixaram de traduzir
a palavra hebraica Xeol, apenas a transliteraram,
ou melhor, somente a aportuguesaram.
Ora, se a palavra Seol indica realmente
sepultura ou túmulo, por que não a traduziram por
sepultura, sepulcro ou termo equivalente? Não o
fizeram porque sabem que existem palavras no
hebraico específicas para sepultura. São elas: Kever
e Kevurah.

A palavra sepultura ou túmulo
A palavra sepultura ou túmulo aparece nas Escrituras Hebraicas e são citadas na "Tradução do
Novo Mundo"? Certamente que sim. E centenas de vezes. Exemplos:
“Êxodo 14:11: 'E passaram a dizer a Moisés. É porque não há nenhuma sepultura no Egito que nos
trouxeste para cá, para morrermos no ermo?'”
“Isaías 14:19: 'Mas, no que se refere a ti, foste lançado fora sem sepultura para ti...'”
“SaImos 88:11: 'Declarar‐se‐á a tua benevolência na própria sepultura'”
“Isaías 22:16: ‘Que é que te interessa aqui e quem é que te interessa aqui, que aqui escavaste para
ti uma sepultura?’”
Então, qual é a palavra hebraica traduzida por sepultura na "Tradução do Novo Mundo"? As
testemunhas de Jeová respondem: "Cemitérios, sepulturas ou túmulos individuais e literais são
mencionados por palavras diferentes na língua original. Assim, indicam lugares individuais na 'Terra dos
viventes' pelos nomes de lugares ou cidades".

Keber (hebraico), lugar de sepultura ou sepultura (português)
“Gênesis 23:04: ‘Peregrino e forasteiro sou entre vós. Dai‐me entre vós a posse dum lugar de
sepultura para que eu sepulte o meu defunto de diante da minha face’”.

K’boorah (hebraico), sepultura, lugar da sepultura, sepulcro (português)
“Gênesis 35:20: 'Jacob erigiu sobre a sepultura de Rachel uma coluna que existe até o dia de
hoje'”.
"Deuteronômio 34:06: "Foi sepultado no vale, da torrente na terra de Moab, defronte de Beth‐
Peor; mas ninguém tem sabido até hoje o lugar da sua sepultura". (Nota 10: "Certificai‐vos de todas as
coisas", STV, página 190, 1960).
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A palavra Hades
Hades (no grego) corresponde à palavra Seol (no hebraico). Não indica sepultura, como supõem as
testemunhas de Jeová. Procedem com a palavra hades da mesma forma como agiram com o termo em
hebraico Seol. Ou seja, não a traduzem, mas transliteram‐na em sua versão da ‘Bíblia’: "Tradução do Novo
Mundo".

As dez ocorrências da palavra Hades
1. “E, tu Cafarnaum, serás por acaso enaltecida ao céu? Até o inferno (Hades) desceras...” Mateus
11:23;
2. “... e os portões do inferno (Hades) não a vencerão”. Mateus 16:18;
3. “E tu, Cafarnaum, que te levantaste até ao céu, até ao inferno (Hades) serás abatida”. Lucas
10:15;
4. “E no inferno (Hades), ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro
no seu seio”. Lucas 16:23;
5. “Pois não deixarás a minha alma no inferno (Hades), nem permitirás que o teu Santo veja a
corrupção;” Atos 2:27;
6. “Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno
(Hades), nem a sua carne viu a corrupção”. Atos 2:31;
7. “E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves
da morte e do inferno (Hades)”. Apocalipse 1:18;
8. “E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte; e o
inferno (Hades) o seguia; e foi‐lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com
fome, e com peste, e com as feras da terra”. Apocalipse 6:08;
9. “E deu o mar os mortos que nele havia; e a morte e o inferno (Hades) deram os mortos que
neles havia; e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno (Hades) foram
lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte”. Apocalipse 20:13‐14.
Existem palavras próprias para sepultura, sepulcro ou túmulo nas Escrituras Gregas do Novo
Testamento? Sem dúvida que sim! É a palavra Hades que se traduz por sepultura ou túmulo? Não! Mas
vejamos o que dizem as testemunhas de Jeová:

Mnema (grego) túmulo (português)
‐ Marcos 5:02, 03: "Veio... dos túmulos homem... o qual tinha ali a sua morada, e nem mesmo com
cadeias podia já alguém segurá‐lo".
‐ Lucas 23:53: "E tirando‐o da cruz, envolveu‐o em um pano de linho e o depositou num túmulo
aberto em rocha, onde ninguém havia sido sepultado".
‐ Atos 2:29: "Irmãos, é‐me permitido dizer‐vos ousadamente acerca do patriarca David, que ele
morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até hoje". (Nota 11: "Certificai‐vos de todas as
coisas", STV, página 190, 1960).
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O verdadeiro sentido da palavra Seol
A palavra Seol‐Hades, na verdade, significa ‘o lugar das almas conscientes’, e não ‘o lugar dos
corpos’ nas sepulturas ou túmulos. O que dizem as testemunhas de Jeová sobre o significado da palavra
Seol ou Hades?
Declaram: "'Hades', talvez significando 'o lugar não visto', ocorre dez vezes na 'Tradução do Novo
Mundo das Escrituras Gregas Cristãs’". (Nota 12: Apêndice da Tradução do Novo Mundo, STV, página
1646).
Como se vê, Seol e Hades não podem significar sepultura, dado que sepultura ou túmulo é um
lugar visto, enquanto Seol e Hades significam, ‘o lugar não visto’. Além disso, existem as palavras
específicas para sepultura, que são Keber, K'boorah (hebraico) e Mnema (grego).

Diferenças entre Seol/Hades e Kever‐Kevurá/Mnema‐Mnemeion
1. Enquanto Jonas comparou suas angústias no ventre do grande peixe como sendo o Seol,
demonstrando ser um lugar de consciência (Jonas 2:01, 02), no Kever o corpo está inconsciente;
2. Enquanto Seol/Hades só aparece no singular, Kever aparece no singular e no plural (sepultura,
sepulturas ‐ Êxodo 14:11);
3. Enquanto Kever/Mnema sempre é relacionado ao corpo, Seol/Hades só é mencionado em
relação ao espírito e à alma (Lucas 16:22‐25);
4. Enquanto não há nenhuma referência à
alma descendo ao Kever/ Mnemeion (sepultura)
e o corpo ao Seol/Hades, há referências à alma
indo ao Seol/Hades. (Lucas 16:22, 23);
5. Enquanto na morte de Jesus seu corpo
foi ao Kever (Isaías 53:09), no grego Mnemeion
(João 19:41‐42), a sua alma foi ao Seol (SaImos
16:10), no grego Hades (Atos 2:27).

A palavra Geena
Geena (no grego) é o mesmo local conhecido como de "vale do filho de Hinon", que aparece nas
Escrituras hebraicas, ou Velho Testamento. A Bíblia registra a história da palavra Geena e mostra que o
local recebeu esse nome por causa dos sacrifícios de crianças vivas ao deus Moloque.
“Fez ele também passar seus filhos pelo fogo na vale do filho de Hinom, e usou de adivinhações e
de agouros, de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do
SENHOR, para o provocar a ira” (2º Crônicas 33:06).
As referências bíblicas nas quais aparece a expressão "vale do filho de Hinom", correspondente à
palavra grega Geena, são: Jeremias 32:35 e 2º Crônicas 28:03. O rei Josias pôs fim a esses sacrifícios de
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crianças inocentes. "Também profanou o Tofete, que está no vale dos filhos de Hinom, para que ninguém
fizesse passar a seu filho, ou sua filha, pelo fogo a Moloque" (2º Reis 23:10).
Esse local se tornou símbolo do castigo eterno nas palavras de Jesus. Das doze vezes em que
aparece a palavra Geena como símbolo do inferno, lugar de tormento eterno e consciente, onze são
encontradas nos ensinos de Jesus e sempre como lugar que deve ser evitado, mesmo com o prejuízo de
qualquer bem terreno, por mais valioso que seja. Todavia, as testemunhas de Jeová explicam que "A
palavra ocorre 12 vezes" nas Escrituras Gregas Cristãs, aparecendo pela primeira vez em Mateus 5:22. A
"Tradução do Novo Mundo" verte‐a por "Geena" em todas as suas ocorrências: Mateus 5:22, 29, 30;
10:28; 18:09; 23:15, 33; Marcos 9:43, 45, 47; Lucas 12:05; Tiago 3:06. E a interpreta com o sentido de
"Símbolo da destruição total" (Apêndice da TNM, STV, páginas 1544, § 45).
Para justificar que Geena é o símbolo da destruição total ou aniquilamento, as testemunhas de
Jeová declaram: "Não significam tormento consciente, mas, antes, morte ou destruição eterna". (Nota 13:
"Poderá Viver Para Sempre no Paraíso na Terra", edição 1983, STV, página 87).
Mas as testemunhas de Jeová se contradizem ao afirmarem o seguinte: "Os demônios aguardam
com terror a perspectiva de irem para o lago de fogo". E apontam os textos de Mateus 8:28‐29 e Lucas
8:30‐31. (Nota 14: "Certificai‐vos de todas as coisas", 1960, STV, página 197).
"E, tendo chegado ao outro lado, à província dos gadarenos, saíram‐lhe ao encontro dois
endemoninhados, vindos dos sepulcros; tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho.
E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar nos
antes do tempo? E perguntou‐lhes Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: legião; porque tinham
entrado nele muitos demônios. E rogavam‐lhe que os não mandasse para o abismo" (Lucas 8:30‐31,
destaque do autor).
Se Geena fosse, de fato, aniquilamento ou inconsciência, por que os demônios aguardam com
terror a perspectiva de irem para lá?

As 12 ocorrências de Geena
1. “Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de
juízo; e qualquer que disser a seu irmão: Raca, será réu do sinédrio; e qualquer que lhe disser: Louco, será
réu do fogo do inferno (Geena)”. (Mateus 5:22);
2. “Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca‐o e atira‐o para longe de ti; pois te é
melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno (Geena). E, se
a tua mão direita te escandalizar, corta‐a e atira‐a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus
membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno (Geena)”. (Mateus 5:29, 30);
3. “E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma; temei antes aquele que pode
fazer perecer no inferno (Geena) a alma e o corpo”. (Mateus 10:28);
4. “E, se o teu olho te escandalizar, arranca‐o, e atira‐o para longe de ti; melhor te é entrar na vida
com um só olho, do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno (Geena)”. (Mateus 18:09);
5. “Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! pois que percorreis o mar e a terra para fazer um
prosélito; e, depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno (Geena) duas vezes mais do que vós”.
(Mateus 23:15);
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6. “Serpentes, raça de víboras! como escapareis da condenação do inferno (Geena)?” (Mateus
23:33);
7. “E, se a tua mão te escandalizar, corta‐a; melhor é para ti entrares na vida aleijado do que,
tendo duas mãos, ires para o inferno (Geena), para o fogo que nunca se apaga,” (Marcos 9:43);
8. “E, se o teu pé te escandalizar, corta‐o; melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois
pés, seres lançado no inferno (Geena), no fogo que nunca se apaga,” (Marcos 9:45);
9. “E, se o teu olho te escandalizar, lança‐o fora; melhor é para ti entrares no reino de Deus com
um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno (Geena),” (Marcos 9:47);
10. “Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer; temei aquele que, depois de matar, tem poder
para lançar no inferno (Geena); sim, vos digo, a esse temei”. (Lucas 12:05);
11. “A língua também é um fogo; como mundo de iniqüidade, a língua está posta entre os nossos
membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno (Geena)”.
(Tiago 3:06).

Algumas expressões bíblicas sobre o inferno que denotam sofrimento, o
não descanso
1. "E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão; e morreu
também o rico, e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe
Abraão, e Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro,
que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta
chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra‐te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro
somente males; e agora este é consolado e tu atormentado" (Lucas 16:22‐25, destaque do autor);
2. "E lançá‐los‐ão na fornalha de fogo; ali haverá pranto e ranger de dentes" (Mateus 13:42, grifo
do autor);
3. "Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta‐o, e atira‐o para longe de ti; melhor te
é entrar na vida coxo, ou aleijado, do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno"
(Mateus 18:08, destaque do autor);
4. "Se alguém adorar a besta, e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão,
também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira; e será
atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu
tormento sobe para todo o sempre; e não têm repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e
a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome" (Apocalipse 14:09‐11, destaque do autor);
5. "E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou
os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de
fogo que arde com enxofre" (Apocalipse 19:20, destaque do autor);
6. "E o diabo, que os enganava, e foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso
profeta; e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre" (Apocalipse 20:10, destaque do
autor).
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O Tártaro
Uma única vez aparece na Bíblia o vocábulo
inferno como tradução da palavra grega Tártaro.
Isto ocorre em 2º Pedro 2:04. "Porque, se Deus não
perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo‐os
lançado no inferno, os entregou às cadeias da
escuridão, ficando reservados para o juízo". Tártaro
é um lugar semelhante à palavra grega Geena.
Seria possível que um leitor dos textos
bíblicos transcritos pudesse afirmar que essas
palavras sugiram ser o inferno um lugar de
descanso em esperança? É o caso de se perguntar: "Pensam as testemunhas de Jeová por si mesmas ou o
seu líder pensou por elas, e, mesmo depois de falecido, em 1916, ainda hoje suas idéias prevalecem nessa
organização religiosa? Aliás, idéia de um cético, e não de um estudante da Bíblia.
As testemunhas de Jeová negam o inferno de tormento eterno e zombem dessa verdade.
Entretanto, temem mais o Armagedom do que o inferno. Os cristãos, no entanto, admitimos o inferno e
não tememos o Armagedom, pois cremos que a Igreja de Jesus será arrebatada antes do Armagedom
(Apocalipse 3:10).
Os adeptos das Testemunhas de Jeová falam do Armagedom como uma catástrofe universal, da
qual somente eles serão poupados. E é incrível como não vêem nisso nenhuma incompatibilidade com o
amor de Deus nesse morticínio universal de quase sete bilhões de pessoas. Para os cristãos ‐ testemunhas
de Jesus (Apocalipse 17:06) ‐ já não há mais nenhuma condenação. É o que dizem as Escrituras Sagradas
em Romanos 8:01: "Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus".
Jesus afirmou que o inferno é um lugar destinado ao diabo e seus anjos. Se qualquer pessoa for
para lá, será contra a vontade de Deus. O homem no inferno é um intruso (Mateus 25:41, 46).
"Se qualquer coisa menos que a punição eterna for devida em vista do pecado, que necessidade
havia de um sacrifício infinito para livrar do castigo? Jesus derramaria seu precioso sangue para livrar‐nos
das conseqüências de nossa culpa, se tais conseqüências fossem apenas temporárias? Concede‐nos a
verdade de um sacrifício infinito, e disso tiraremos a conclusão de que o castigo eterno é uma verdade".
Nota 15: "Dicionário de Escatologia Bíblica", de Claudionor Corrêa de Andrade, CPAD, página 40.

As 65 vezes em que ocorre a palavra Seol
“E levantaram‐se todos os seus filhos e todas as suas filhas, para o consolarem; recusou porém ser
consolado, e disse: Porquanto com choro hei de descer ao meu filho até à sepultura (Sheol). Assim o
chorou seu pai”. Gênesis 37:35;
“Ele porém disse: Não descerá meu filho convosco; porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou.
Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à
sepultura (Sheol)”. Gênesis 42:38;
“Se agora também tirardes a este da minha face, e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as
minhas cãs com aflição à sepultura (Sheol)”. Gênesis 44:29;
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“Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá; e teus servos farão descer as cãs de
teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura (Sheol)”. Gênesis 44:31;
“Mas, se o SENHOR criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo o que
é seu, e vivos descerem ao abismo (Sheol), então conhecereis que estes homens irritaram ao SENHOR”.
Números 16:30;
“E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao abismo (Sheol), e a terra os cobriu, e pereceram do
meio da congregação”. Números 16:33;
“Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até ao mais profundo do inferno (Sheol), e
consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes”. Deuteronômio 32:22;
“O SENHOR é o que tira a vida e a dá; faz descer à sepultura (Sheol) e faz tornar a subir dela”. 1º
Samuel 2:06;
“Cordas do inferno (Sheol) me cingiram; encontraram‐me laços de morte”. 2º Samuel 22:06;
“Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura (Sheol) em
paz”. 1º Reis 2:06;
“Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem sábio, e bem saberás o que lhe hás de
fazer para que faças com que as suas cãs desçam à sepultura (Sheol) com sangue”. 1º Reis 2:09;
“Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura (Sheol) nunca tornará
a subir”. Jó 7:09;
“Como as alturas dos céus é a sua sabedoria; que poderás tu fazer? É mais profunda do que o
inferno (Sheol), que poderás tu saber?” Jó 11:08;
“Quem dera que me escondesses na sepultura (Sheol), e me ocultasses até que a tua ira se fosse; e
me pusesses um limite, e te lembrasses de mim!” Jó 14:13;
“Se eu esperar, a sepultura (Sheol) será a minha casa; nas trevas estenderei a minha cama”. Jó
17:13;
“As barras da sepultura (Sheol) descerão quando juntamente no pó teremos descanso”. Jó 17:16;
“Na prosperidade gastam os seus dias, e num momento descem à sepultura (Sheol)”. Jó 21:13;
“A secura e o calor desfazem as águas da neve; assim desfará a sepultura (Sheol) aos que
pecaram”. Jó 24:19;
“O inferno (Sheol) está nu perante ele, e não há coberta para a perdição”. Jó 26:06;
“Porque na morte não há lembrança de ti; no sepulcro (Sheol) quem te louvará?” Salmos 6:05;
“Os ímpios serão lançados no inferno (Sheol), e todas as nações que se esquecem de Deus”.
Salmos 9:17;
“Pois não deixarás a minha alma no inferno (Sheol), nem permitirás que o teu Santo veja
corrupção”. Salmos 16:10;
“Tristezas do inferno (Sheol) me cingiram, laços de morte me surpreenderam”. Salmos 18:05;
“Porque na morte não há lembrança de ti; no sepulcro (Sheol) quem te louvará?” Salmos 30:03;
“Não me deixes confundido, SENHOR, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, e
emudeçam na sepultura (Sheol)”. Salmos 31:17;
“Como ovelhas são postos na sepultura (Sheol); a morte se alimentará deles e os retos terão
domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura se consumirá na sepultura (Sheol), a habitação deles”.
Salmos 49:14;
“Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura (Sheol), pois me receberá”. Salmos 49:15;
“A morte os assalte, e vivos desçam ao inferno (Sheol); porque há maldade nas suas habitações e
no meio deles”. Salmos 55:15;
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“Pois grande é a tua misericórdia para comigo; e livraste a minha alma do inferno (Sheol) mais
profundo”. Salmos 86:13;
“Porque a minha alma está cheia de angústia, e a minha vida se aproxima da sepultura (Sheol)”.
Salmos 88:03;
“Que homem há, que viva, e não veja a morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura
(Sheol)?” Salmos 89:48;
“Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno (Sheol) se apoderaram de mim;
encontrei aperto e tristeza”. Salmos 116:03;
“Se subir ao céu, lá tu estás; se fizer no inferno (Sheol) a minha cama, eis que tu ali estás
também”. Salmos 139:08;
“Os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura (Sheol) como se alguém fendera e partira
lenha na terra”. Salmos 141:07;
“Traguemo‐los vivos, como a sepultura (Sheol); e inteiros, como os que descem à cova;”
Provérbios 1:12;
“Os seus pés descem para a morte; os seus passos estão impregnados do inferno (Sheol)”.
Provérbios 5:05;
“A sua casa é caminho do inferno (Sheol) que desce para as câmaras da morte”. Provérbios 7:27;
“Mas não sabem que ali estão os mortos; os seus convidados estão nas profundezas do inferno
(Sheol)”. Provérbios 9:18;
“O inferno (Sheol) e a perdição estão perante o SENHOR; quanto mais os corações dos filhos dos
homens?” Provérbios 15:11;
“Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno (Sheol) em
baixo”. Provérbios 15:24;
“Tu a fustigarás com a vara, e livrarás a sua alma do inferno (Sheol)”. Provérbios 23:14;
“Como o inferno (Sheol) e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se
satisfazem”. Provérbios 27:20;
“A sepultura (Sheol); a madre estéril; a terra que não se farta de água; e o fogo; nunca dizem:
Basta!” Provérbios 30:16;
“Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze‐o conforme as tuas forças, porque na sepultura
(Sheol), para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma”.
Eclesiastes 9:10;
“Põe‐me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como
a morte, e duro como a sepultura (Sheol) o ciúme; as suas brasas são brasas de fogo, com veementes
labaredas”. Cantares 8:06;
“Portanto o inferno (Sheol) grandemente se alargou, e se abriu a sua boca desmesuradamente; e
para lá descerão o seu esplendor, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles se alegram”. Isaías
5:14;
“Pede para ti ao SENHOR teu Deus um sinal; pede‐o, ou em baixo nas profundezas (Sheol), ou em
cima nas alturas”. Isaías 7:11;
“O inferno (Sheol) desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda;
despertou por ti os mortos, e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das
nações”. Isaías 14:09;
“Já foi derrubada na sepultura (Sheol) a tua soberba com o som das tuas violas; os vermes debaixo
de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão”. Isaías 14:11;
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“E contudo levado serás ao inferno (Sheol), ao mais profundo do abismo”. Isaías 14:15;
“Porquanto dizeis: Fizemos aliança com a morte, e com o inferno (Sheol) fizemos acordo; quando
passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da
falsidade nos escondemos”. Isaías 28:15;
“E a vossa aliança com a morte se anulará; e o vosso acordo com o inferno (Sheol) não subsistirá;
e, quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por ele pisados”. Isaías 28:18;
“Eu disse: No cessar de meus dias ir‐me‐ei às portas da sepultura (Sheol); já estou privado do
restante de meus anos”. Isaías 38:10;
“Porque não te louvará a sepultura (Sheol), nem a morte te glorificará; nem esperarão em tua
verdade os que descem à cova”. Isaías 38:18;
“E foste ao rei com óleo, e multiplicaste os teus perfumes e enviaste os teus embaixadores para
longe, e te abateste até ao inferno (Sheol)”. Isaías 57:09;
“Assim diz o Senhor DEUS: No dia em que ele desceu ao inferno (Sheol), fiz eu que houvesse luto;
fiz cobrir o abismo, por sua causa, e retive as suas correntes, e detiveram‐se as muitas águas; e cobri o
Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram”. Ezequiel
31:15;
“Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno (Sheol), com os que
descem à cova; e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as árvores que bebem
águas, se consolavam nas partes mais baixas da terra”. Ezequiel 31:16;
“Também estes com ele descerão ao inferno (Sheol) a juntar‐se aos que foram traspassados à
espada, sim, aos que foram seu braço, e que habitavam à sombra no meio dos gentios”. Ezequiel 31:17;
“Os mais poderosos dos fortes lhe falarão desde o meio do inferno (Sheol), com os que a socorrem;
desceram, jazeram com os incircuncisos mortos à espada”. Ezequiel 32:21;
“Porém não jazerão com os poderosos que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao inferno
(Sheol) com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças; e a sua
iniqüidade está sobre os seus ossos, porquanto eram o terror dos fortes na terra dos viventes”. Ezequiel
32:27;
“Eu os remirei da mão do inferno (Sheol), e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas
pragas? Onde está, ó inferno (Sheol), a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos”.
Oséias 13:14;
“Ainda que cavem até ao inferno (Sheol), a minha mão os tirará dali; e, se subirem ao céu, dali os
farei descer”. Amós 9:02;
“E disse: Na minha angústia clamei ao SENHOR, e ele me respondeu; do ventre do inferno (Sheol)
gritei, e tu ouviste a minha voz”. Jonas 2:02;
“Tanto mais que, por ser dado ao vinho é
desleal; homem soberbo que não permanecerá;
que alarga como o inferno (Sheol) a sua alma; e é
como a morte que não se farta, e ajunta a si todas
as nações, e congrega a si todos os povos”.
Habacuque 2:05.
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Alguns exemplos:
Gênesis 37:35: "Pois descerei pranteando para meu filho ao Sheol".
Gênesis 42:38: "...então certamente faríeis meus cabelos grisalhos descer com pesar ao Sheol".
Números 16:30: "... e o solo tiver de abrir a sua boca e tragar tanto a eles, como a tudo o que lhes
pertence, e tiverem de descer vivos ao Sheol...".
Jó 11:08: "É mais profunda do que o Sheol".
Isaías 14:09: “Até mesmo o Sheol, embaixo, ficou agitado por tua causa...”
Isaías 14:15: "Todavia, no Sheol serás precipitado, nas partes mais remotas do poço".
Amós 9:02: “Se cavarem até o Sheol, de lá os tirará a minha própria mão...”.

Notas
1 "A Sentinela" de março de 1951, página 39.
2 "Anuário das Testemunhas de Jeová" de 1976, STV, página 106.
3 "A Sentinela” de 15 de setembro de 1910, afirmação republicada na edição de 15 de agosto de
1964 da mesma revista, páginas 511, 512.
4 "O céu e o inferno", p. 741, Allan Kardec ‐ Obras completas, 2ª edição, Opus Editora Ltda, 1985.
5 "É a Bíblia realmente a Palavra de Deus?", STV, página 94.
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7 "Seja Deus Verdadeiro", STV, página 72, 1ª Edição, 1949.
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A Autoridade da Sociedade Torre de Vigia
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 7, Número 42, 01/2002 – Páginas 42‐46

As Testemunhas de Jeová alegam crer na Bíblia como a inerrante Palavra de Deus, e dizem
basear todas as suas doutrinas diretamente nas Escrituras Sagradas
Por: Robert M. Browman Jr (Tradução: Doutor Gordon Chown)
Os cristãos evangélicos estão contentes porque
as Testemunhas de Jeová reconhecem a Bíblia como a
única autoridade infalível nas questões de fé.
Entretanto, crer na Bíblia é mais do que simplesmente
reconhecer ser a Bíblia a Palavra de Deus. É, acima de
tudo, acreditar naquilo que ela ensina. A alegação das
Testemunhas de Jeová de serem o único grupo que
realmente honra a Palavra de Deus deve, porém, ser
examinada pela maneira como estão manejando a
Palavra de Deus. Será que, pela interpretação que
fazem da Escritura, estão aplicando‐a corretamente,
conforme 2º Timóteo 2:15? [TNM] (Nota 1: Todas as
citações bíblicas são extraídas da Tradução do Novo
Mundo das Escrituras Sagradas, STV – Cesário Lange –
Tatuí ‐ SP. 1984).
Neste artigo apresentaremos evidências que
comprovam que as Testemunhas de Jeová não somente
estão manejando incorretamente as Escrituras como também as estão deturpando. E fazem isso para a sua própria
destruição (2º Pedro 3:16). Ao distorcerem, de modo sistemático, os ensinamentos bíblicos, sua intenção é fazer
que os ensinos da Palavra se encaixem em suas crenças preconcebidas.
Atualmente, as Testemunhas de Jeová alegam que o único grupo religioso na terra que interpreta
corretamente a Bíblia é a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, com sede em Brooklyn, Nova York. Dessa
forma, a Bíblia, para elas, é um livro de organização e pertence à congregação cristã, como organização, e não a
indivíduos, não importa quão sinceramente as pessoas creiam poder interpretá‐la. Seguindo esse raciocínio, a
Bíblia não pode ser devidamente entendida sem a presença da organização visível de Jeová. (Nota 2: Revista A
Sentinela, 01/06/1968, página 327).
As Testemunhas de Jeová acreditam que a estrutura dos administradores e mestres principais que
controlam a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados (doravante referida simplesmente como Sociedade)
representa a “Organização Visível de Deus na Terra”. Segundo as Testemunhas de Jeová, essa Organização foi
nomeada por Deus, que a encarregou da responsabilidade de interpretar a Bíblia para todos aqueles que desejam
entendê‐la. As publicações da Sociedade advertem as Testemunhas de Jeová de que elas não podem entender a
Bíblia por conta própria. O conhecimento exato da Bíblia está à disposição somente daqueles que aceitam, sem
exceção, tudo quanto a Sociedade ensina. "Como poderemos conhecer o caminho da verdade se não houvesse a
ajuda da organização? Podemos realmente passar sem a orientação da organização? Não, não podemos..." (Nota
3: Revista A Sentinela, 15/07/11983, página 27. Ver ainda a Revista Atalaia 15/09/1910; Revista A Sentinela,
15/08/1964, páginas 511‐512). Isto inclui ser leal ao, ‘escravo fiel e discreto' “...Encaremos o fato de que não
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importa o quanto tenhamos lido a Bíblia, jamais teríamos aprendido a verdade por conta própria” (Nota 4: Revista
A Sentinela, 01/09/1990, página 19). “Não há dúvida sobre isso. Todos nós precisamos de ajuda para entender a
Bíblia, e não podemos encontrar a orientação bíblica de
que precisamos fora da organização do 'escravo fiel e
discreto’” (Nota 5: A Sentinela, 15/08/1981, página 19;
Poderá Viver Para Sempre no Paraíso na Terra, STV,
página 193, § 8; página 195, § 13; A Sentinela,
01/04/1965, página 217; A Sentinela, 15/01/1966,
páginas 43‐45; A Sentinela, 01/02/1981, páginas 14‐15;
A Sentinela, 01/09/1981, páginas 28‐29; A Sentinela,
01/12/1982, páginas 12‐16; Anuário das Testemunhas
de Jeová ‐ 1983, páginas 20‐21). A aceitação deve ser
total, sem a mínima titubeação, mesmo quando o que a
Sociedade ensina é posteriormente por ela reconhecido
como engano, e mesmo se o que ela ensina parece
errôneo na ocasião: “No entanto, a alguns talvez tem
parecido que a vereda nem sempre seguiu reto, em
frente. Ocasionalmente, as explicações dadas pela
Organização Visível de Jeová têm indicado ajustes que
aparentemente voltam a pontos de vista anteriores”
(Nota 6: A Sentinela, 01/08/1982, páginas 26‐27; A
Sentinela, 15/09/1980, páginas 17‐18; Raciocínios à Base
das Escrituras, STV, 1985, página 390).
Testemunhas de Jeová não somente estão
manejando incorretamente as Escrituras como também
as estão deturpando. E fazem isso para a sua própria
destruição.

Argumento em Círculo
A fim de comprovar que ninguém consegue
entender os ensinos da Bíblia sem a ajuda da
organização de Deus na terra, as Testemunhas de Jeová
apelam para uma bateria de textos da Bíblia que
supostamente dizem ou deixam subentendido que
apóiam tal alegação. Mas esse argumento é
contraditório. Vejamos. Se é verdade que ninguém pode
entender a Bíblia sem se submeter aos ensinos da
organização, logo ninguém pode entender os versículos
bíblicos usados pela seita para apoiar essa idéia sem que
precise concordar com o que Bíblia está dizendo. Assim,
fica claro que ninguém também poderá saber que tais
textos ensinam a necessidade de submissão às doutrinas
da organização, a não ser que a pessoa já esteja
submetido a ela!
Esse problema sempre surgirá, não importa quantos versículos da Bíblia as Testemunhas de Jeová citem
para deixar subentendido que eles estão apoiando as reivindicações da organização. De maneira nenhuma é
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correto usar determinados trechos da Bíblia para comprovar alguma coisa (leia‐se doutrina) para as pessoas que
não pertencem a certos grupos, como fazem as Testemunhas de Jeová, que são insistentes na questão que
somente elas podem entender a Bíblia. Se uma pessoa que não pertence às Testemunhas de Jeová pudesse ler e
entender (ainda que não estivesse submetida aos líderes dessa seita) semelhantes trechos bíblicos, a alegação
desses líderes de que a Bíblia é um livro fechado para quem não se submete às suas doutrinas seria plenamente
refutada.
Resumindo, tal alegação não passa de um argumento em círculo (petitio principiis, que significa "petição de
princípios") conforme segue:
A organização de Deus diz que você precisa dela para entender a Bíblia. Isto porque:É a própria Bíblia quem
afirma isso. E sabemos que ela diz isso porque:É isso, que afirma a organização de Deus.A afirmação das
Testemunhas de Jeová para escaparem desse círculo é que existem alguns textos bíblicos que podem ser
entendidos sem a ajuda da Organização de Deus, enquanto outros não. E os trechos da Bíblia que, segundo as
Testemunhas de Jeová, podem ser compreendidos sem o auxílio da organização são justamente aqueles que, sob a
ótica dessa seita, ensinam sobre a necessidade de haver na terra uma organização de Deus.Outra alternativa das
Testemunhas de Jeová para apoiar esse pensamento é o reconhecimento de que ninguém que não pertença ao seu
"arraial" pode entender as referidas passagens bíblicas até que se submetam à organização. A implicação de
semelhante reconhecimento, entretanto, é que nem mesmo as Testemunhas de Jeová possuem fundamento
escriturístico suficiente para citar as Escrituras e confirmarem, à luz da Bíblia, suas doutrinas quando tentam ganhar
alguém para a sua seita. Para que sejam consistentes, as Testemunhas de Jeová primeiro precisam persuadir as
pessoas a aceitarem a organização a fim de que, futuramente, possam adquirir o entendimento da Bíblia. Existe,
ainda, uma terceira alternativa que as Testemunhas de Jeová podem usar diante desse dilema. A saber: afirmarem
que a Bíblia pode ser entendida sem a ajuda da organização, mas que a responsabilidade da organização é orientar
o povo de Deus na leitura da Bíblia, e que todo aquele que aceitar os ensinos da Palavra deverá se submeter à
organização. Essa reivindicação, entretanto, seria totalmente diferente, e as Testemunhas de Jeová não querem
correr o risco de fazê‐la. De modo geral, as pessoas que questionam tudo quanto a organização diz, simplesmente
deixam de acreditar nas doutrinas dessa seita depois e se familiarizarem com a Bíblia. Até mesmo as Testemunhas
de Jeová que foram eficientemente escoladas nas doutrinas da sua organização e que serviram fielmente durante
muitos anos tendem a perder a fé nesses ensinos quando começam a estudar a Bíblia de forma independente. E
esse fato tem sido reconhecido, em várias ocasiões, pelas próprias publicações da Sociedade (Nota 7: A Sentinela,
01/02/1981, página 15).

TEXTOS QUE COMPROVAM A SUPOSTA AUTORIDADE DA STV
O que, pois, podemos dizer a respeito daquelas passagens da Bíblia que, segundo alegam as Testemunhas
de Jeová, afirmam que devemos seguir os ensinos da organização? Uma coisa é o cristão dizer que semelhante
alegação não faz sentido, outra mais difícil é comprovar que a Bíblia não diz nada a respeito. Logo, precisamos, os
cristãos, examinar os textos bíblicos empregados pelas Testemunhas de Jeová para defenderem suas reivindicações
quanto à sua autoridade exclusiva na interpretação da Bíblia.

O “ESCRAVO FIEL E DISCRETO”
O principal texto bíblico utilizado pelas Testemunhas de Jeová para sua alegação de que a doutrina bíblica
acurada só pode ser achada na organização delas é Mateus 24:45‐47, onde Jesus oferece a seguinte parábola:
"Quem é realmente o escravo fiel e discreto a quem o seu amo (senhor, patrão) designou sobre os seus domésticos
(empregado), para dar‐lhes o seu alimento no tempo apropriado? Feliz aquele escravo, se o seu amo, ao chegar, o
achar fazendo assim. Deveras, eu VOS digo: Ele o designará sobre todos os seus bens" (TNM).
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O argumento das Testemunhas de Jeová é, em resumo, que essa passagem ensina que ninguém pode
entender a Bíblia sem a ajuda desse escravo fiel e discreto, que, segundo a interpretação dessa seita, são os
seguidores ungidos de Cristo que compõem o grupo identificado como mestres principais e administrados das
Testemunhas de Jeová.
Podemos, aqui, mencionar várias dificuldades inerentes à essa interpretação equivocada de Mateus 24:45‐
47 por parte das Testemunhas de Jeová. Jesus não termina a parábola no versículo 47. Ao contrário, o texto segue
e, nos versículos 48 a 51, Cristo adverte o seguinte: "Mas, se é que aquele escravo mau disser no seu coração: 'Meu
amo demora', e principiar a espancar os seus co‐escravos, e a comer e a beber com os beberrões inveterados, o amo
daquele escravo virá num dia em que não sabe... ".
A interpretação usual feita pelas Testemunhas de Jeová da segunda parte da parábola é que o escravo mau
refere‐se à cristandade, ou seja, todas as religiões e denominações professas do cristianismo que não pertençam a
essa seita. Entretanto, a expressão usada por Jesus: "aquele escravo mau" diz respeito, de forma genérica, a dois
tipos de pessoas que professam servir a Ele ‐ as fiéis e as más... A lição da parábola, porém, é que os líderes cristãos
devem ser fiéis no seu serviço. Se assim agirem, Cristo lhos dará mais responsabilidades. Caso contrário, ou seja, se
forem infiéis, serão castigados.
Essa lição fica ainda mais clara na passagem paralela de Lucas 12:41‐48. Depois de elogiar o servo fiel com
as palavras: "Feliz aquele escravo...", e prometer que o amo o designará sobre todos os seus bens, Jesus continua
seu discurso, dizendo: "Mas se aquele escravo chegar a dizer no seu coração: 'Meu amo demora em vir', e principiar
a espancar os servos e as servas e a comer e a beber e ficar embriagado, o amo daquele escravo virá num dia em
que não espera...". Quando, pois, comparamos entre si as duas versões da mesma parábola, fica claro que Jesus
não está falando do escravo fiel e discreto como uma organização ou um grupo distinto de outro grupo (ou grupos)
específico com o nome de escravo mau. Absolutamente. A mensagem integral de Jesus nessa passagem é que
existe a possibilidade de as pessoas, individualmente falando, que forem chamadas para alimentar o povo de Deus
podem ser infiéis e, portanto, más, não importa a organização que representem.

A melhor maneira de evitar as seitas destrutivas, de acordo com o que diz
Pedro, "é que vos lembreis das declarações anteriormente feitas pelos santos
profetas e do mandamento ao Senhor...".
Além disso, a exortação dessa parábola é dirigida àqueles que se consideram escravos de Cristo, e não
àqueles que são alimentados pelo escravo. Nenhum ponto nessa parábola sugere aquilo que a Sociedade quer dar
a entender, que o corpo de assistentes (Lucas 12:42) é obrigado a comer tudo quanto (ou talvez nada) o escravo
coloca diante dele, sem reclamar de nada. As recompensas e os castigos mencionados no final da parábola são
distribuídos aos escravos segundo sua fidelidade ou infidelidade, e não aos assistentes, por terem concordado em
comer de tudo que os escravos lhes dão a comer. Assim, a parábola nada mais é do que uma advertência àqueles
que ensinam a Palavra de Deus, exortando‐os para que sejam fiéis. Não se trata de uma exortação aos crentes para
que aceitem, sem críticas ou questionamentos, as coisas que alguns mestres ou grupos de mestres lhes ensinam
sobre a Palavra de Deus.
Embora de tipo de diferente, podemos, ainda, mencionar outro problema relacionado à interpretação
dessa seita. A saber. As testemunhas de Jeová argumentam que ninguém pode entender corretamente a Palavra de
Deus sem submeter‐se aos ensinos do escravo fiel e discreto. Entretanto, segundo a própria teoria da seita, não
existe nenhum escravo desse tipo há quase 19 séculos. É bem fácil comprovar isso. Conforme reza a teoria das
testemunhas de Jeová, o escravo é uma organização que fala em nome de Jeová ‐ não se trata meramente de
indivíduos ou grupos de estudos em casa, existentes em diferentes lugares, mas, sim, de uma única organização
responsável pela divulgação do evangelho por toda a face da terra.
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Todavia, se tal organização tivesse existido no final do século XIX, Charles Taze Russell e seus colegas não
teriam a mínima necessidade de se separar da cristandade e começar uma obra moderna. Tão logo os estudantes
da Bíblia descobrissem a organização terrestre, simplesmente teriam se aliado a ela. Posto que, pelo contrário,
criaram uma organização nova, segue‐se que não existia na terra, há séculos, nenhum escravo fiel e discreto. A
explicação da seita para esse fato é que Deus não tinha nenhum representante genuíno na terra por não querer
que as pessoas entendessem a Bíblia, a não ser depois do surgimento de Russell e seus amigos. Esta conclusão é
muito difícil de ser justificada pela Bíblia (Ver Mateus 16:18; 28:20; Judas 3).

OUTRAS PROVAS CONTUNDENTES
Vários outros textos bíblicos citados pelas Testemunhas de Jeová para defenderem a autoridade exclusiva
de interpretação da Bíblia que dão à Sociedade Torre de Vigia podem ser examinados aqui, ainda que
resumidamente. Em Atos 8:30‐31, Filipe pergunta ao eunuco etíope se ele compreende o que está lendo em Isaías
53:07‐08. E a resposta que obtém é a seguinte: “Realmente, como é que eu posso, a menos que alguém me guie?”
Sem dúvida nenhuma, esse texto de Atos indica a necessidade de orientação ou de ajuda no estudo da Bíblia, mas
não comprova que existe alguma organização cujos pronunciamentos sobre a interpretação bíblica não devam ser
questionados. Nessa passagem, vemos um indivíduo pregando a Cristo diretamente por meio da Bíblia (e não uma
organização, uma revista ou um livro) e outro confessando sua fé, após do que segue seu caminho com alegria,
sem precisar filiar‐se a uma organização.
O texto de 2º Pedro 1:20‐21 é citado pelas Testemunhas de Jeová que alegam que ele repudia qualquer
interpretação particular da Bíblia. Com isso, querem refutar o princípio protestante de que todo e qualquer cristão
é responsável pela leitura e obediência à Palavra de Deus. Pedro, no entanto, não está falando nada a respeito de
os cristãos interpretarem a Bíblia, mas, sim, de como a Bíblia chegou a ser escrita originalmente. Conforme explicou
corretamente a obra de referência da Torre de Vigia, Ajuda ao entendimento da Bíblia: "Assim, as profecias bíblicas
jamais foram produto de deduções e predições astutas dos homens, baseadas em sua análise pessoal dos eventos
ou tendências humanas". (Nota 8: Ajuda ao Entendimento da Bíblia, STV, Volume 2, Cesário Lange – Tatuí – SP,
1982, página 795).
Se continuarmos a nossa leitura em 2º Pedro, as palavras seguintes do apóstolo são uma advertência
contra os falsos mestres (2:01) que desviam as pessoas, trazendo sobre eles a destruição veloz (2:02‐22). A melhor
maneira de evitar as seitas destrutivas (2:01), de acordo com o que diz Pedro, "é que vos lembreis as declarações
anteriormente feitas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador por intermédio dos vossos
apóstolos" (3:02). Ou seja, para que alguém saiba distinguir entre a doutrina verdadeira (ortodoxa) e a doutrina
falsa (heresia) basta compará‐la com o que a própria Bíblia diz, e não com o que a organização de Deus alega,
conforme argumentam as Testemunhas e Jeová.
Finalmente, as testemunhas de Jeová também citam as palavras ditas por Pedro a Jesus: "Para quem
havemos de ir?" (João 6:68), e as aplicam da seguinte forma: "Para onde iremos para receber instrução na Bíblia se
sairmos da Torre de Vigia?" As palavras que Pedro diz em seguida, entretanto, sugerem alguma coisa diferente: "Tu
tens; declarações de vida eterna; e nós cremos e viemos a saber que tu és o Santo de Deus" (João 6:68‐69). A
verdade é que as Testemunhas de Jeová omitiram a primeira palavra da frase bíblica que citam: "Senhor, para
quem havemos de ir?" É o texto completo.
De certo, o problema aqui envolvido não exige muito esclarecimento pormenorizado. Aplicar as palavras
que reconhecem Jesus como a única esperança de vida eterna a uma organização humana é tanto estultícia quanto
blasfêmia.
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Notas
1. Todas as citações bíblicas são extraídas da Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas (STV –
Cesário Lange – Tatuí – SP. 1984.
2. Revista A Sentinela, 01/06/1968, página 327.
3. Revista A Sentinela, 15/07/11983, página 27. Ver ainda a Revista Atalaia 15/09/1910; Revista A
Sentinela, 15/08/1964, páginas 511‐512.
4. Revista A Sentinela, 01/09/1990, página 19.
5. Revista A Sentinela, 15/08/1981, página 19. Ver ainda: Poderá Viver Para Sempre no Paraíso na Terra,
STV, página 193, § 8; 195, § 13; Revista A Sentinela, 01/04/1965, página 217; A Sentinela, 15/01/1966, páginas 43‐
45; A Sentinela, 01/02/1981, páginas 14‐15; A Sentinela, 01/09/1981, páginas 28‐29; A Sentinela, 01/12/1982,
páginas 12‐16; Anuário das Testemunhas de Jeová ‐ 1983, páginas 20‐21.
6. Revista A Sentinela, 01/08/1982, páginas 26‐27. Ver ainda: Revista A Sentinela, 15/09/1980, páginas 17‐
18; Raciocínios à Base das Escrituras, STV, 1985, página 390.
7. Revista A Sentinela, 01/02/1981, página 15.
8. Ajuda ao Entendimento da Bíblia, STV, Volume 2, Cesário Lange – Tatuí – SP, 1982, página 795.
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AS SEITAS E OS 144 MIL DO APOCALIPSE
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 7, Número 45, Junho/2002 – Páginas 12‐15

E ouvi o número dos assinalados, e eram
cento e quarenta e quatro mil assinalados, de
todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo
de Judá, havia doze mil assinalados; da tribo
de Rúben, doze mil assinalados; da tribo de
Gade, doze mil assinalados; da tribo de Aser,
doze mil assinalados; da tribo de Naftali,
doze mil assinalados; da tribo de Manassés,
doze mil assinalados; da tribo de Simeão,
doze mil assinalados; da tribo de Levi, doze
mil assinalados; da tribo de Issacar, doze mil
assinalados; da tribo de Zebulom, doze mil
assinalados; da tribo de José, doze mil
assinalados; da tribo de Benjamim, doze mil
assinalados
(Apocalipse 7:04‐08).
por Márcio Falcão
O livro de Apocalipse desperta sentimentos diversos nas pessoas, como medo ou curiosidade.
Muitos, quando o lêem, relacionam seu conteúdo com tragédias, destruição, pragas, fim do mundo e
mistérios incompreensíveis. O estudo de suas profecias é um empreendimento detalhado e complexo,
mas não está além de nossa compreensão. Como seres humanos, estamos sujeitos ao erro, à má
interpretação e à confusão, contudo, tais possibilidades não devem levar o cristão a fugir do estudo desse
livro.
Entre nossos irmãos existem pontos de vistas diferentes sobre o período e os significados das
informações contidas no livro de Apocalipse. Nosso objetivo não é definir dogmaticamente quem são os
144 mil, principalmente porque isso dependeria de uma visão escatológica predefinida. Mesmo no nosso
meio temos representantes de diversas denominações evangélicas que, naturalmente, têm pontos de
vista diferentes, e respeitamos suas opiniões.
O livro de Apocalipse tem sido interpretado sob vários pontos de vista, tanto no passado como no
presente. Os mais defendidos com veemência são: "o preterista, o histórico, o futurista, o simbólico ou
místico". Na visão "futurista", encontramos outras sub‐facções: "amilenarista, pós‐milenarista, pré‐
milenarista e quiliásticos". Com efeito, de acordo como nossos irmãos entenderem esses conceitos é que
refletirá o significado dos 144 mil. Todavia, gostaríamos de enfatizar neste artigo o que não significam os
144 mil. Isso porque as seitas identificaram esse número como sendo um grupo especial, geralmente
158

reconhecido como aqueles ao qual pertencem ou com uma classe elevada e distinta do seu próprio
grupo.

O QUE PENSAM AS SEITAS?
As testemunhas de Jeová afirmam que todos os benefícios adquiridos por meio do sacrifício
sacerdotal de Jesus Cristo, do novo pacto e de todas as implicações do Novo Testamento são destinados
exclusivamente aos 144 mil. Também afirmam que esse número é constituído de "cristãos ungidos pelo
espírito". Para seus associados (membros) é informado que esses cristãos ungidos foram arrolados desde
o dia de pentecostes até a década de 30. A expectativa era de que no ano de 1925 ocorresse a
ressurreição dos santos do Antigo Testamento e dos 144 mil como se havia profetizado pelo então
presidente da organização, o juiz Rutherford. Contudo, nenhuma dessas expectativas tornou‐se
verdadeira.
No livro "Testemunhas de Jeová: Proclamadores do Reino de Deus", página 717, encontramos o
relatório mais antigo que demonstra o número de testemunhas de Jeová que professavam fazer parte do
"restante ungido" (classe de membros dessa seita que crêem que vão para o céu): ano, 1935;
testemunhas, 52.465. Quantas testemunhas de Jeová haviam morrido desde a fundação da seita em
1870? Se alcançarmos 70 mil testemunhas de Jeová desde a fundação da seita, teríamos um saldo
restante de 74 mil para completar os 144 mil. Será que apenas 74 mil pessoas tornaram‐se cristãs entre o
pentecostes e o surgimento do movimento russellita? Claro que não! Se nos primeiros anos do
cristianismo se convertesse ao evangelho 420 pessoas por mês, em apenas 15 anos o número passaria
dos 75 mil convertidos. Estatisticamente, o número dos "cristãos ungidos" nos primeiros anos do
cristianismo já teria ultrapassado e muito a cifra de 144 mil.

ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA
Alegam que os 144 mil serão pessoas especiais, eleitas nos últimos dias. Ellen Gould White
pensava que essas pessoas estariam vivas em sua época: "Os santos vivos, em número de 144.000,
reconheceram e entenderam a voz". (Nota 1: Reformation Study Course, Lesson 16, International
Missionary Society, S.D.A. Reform Movement). Com o tempo, suas expectativas se desvaneceram,
semelhantemente ao que aconteceu às testemunhas de Jeová. A Igreja Adventista tradicional procura
atualmente dar uma interpretação simbólica ao número, não determinando seu significado final.

DIVERGÊNCIAS NO ENTENDIMENTO
Além disso, esse tema é motivo de rivalidade no seio adventista. Os adventistas da Reforma
contestam os adventistas conservadores dizendo: "Contudo, parece que quanto mais perto a profetisa
chega ao fim de sua vida, mais incerteza parece ela demonstrar em relação aos que comporão este grupo
especial. Em declarações alternadas, ela simplesmente se refere a este número como uma classe especial,
sem especificar se ele deve ser considerado um número literal ou apenas simbólico daquele grupo
especial de pessoas que estarão vivas e preparadas para o encontro como Senhor quando Ele Vier”. (Nota
2: Os Adventistas da Reforma, Helmut H. Kramer, Editora Casa Publicado Brasileira, 1991, página 141).
Os reformistas crêem que os 144 mil são compostos dos remidos por intermédio da pregação das
três mensagens angelicais em um período que se estende de 1844 até o fim do tempo apocalíptico. Como
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esse ensino afeta o crescimento espiritual do Movimento da Reforma? Ironicamente, a própria Igreja
Adventista responde: “A resposta logo se torna evidente. Se alguém acreditar nisso, terá pouco
entusiasmo pelo evangelismo ativo. Os membros podem assentar‐se complacentemente, e dizer: ‘Logo o
Senhor derramará o seu Espírito sobre nós, e a obra rapidamente será concluída... afinal, muito poucos
serão salvos; de sorte que se você apenas estiver no navio da Reforma, tudo estará bem”. (Nota 3: Os
Adventistas da Reforma, Helmut H. Kramer, Editora Casa Publicado Brasileira, 1991, página 142).
As testemunhas de Jeová também têm dificuldades para explicar como 50% dos 144 mil foram
separados entre 1870 a 1935 (45 anos) em contraste com a idade da Igreja (30 ‐ 1870 d.C), e ainda se
arrastam cerca de centenas de outros ungidos, mesmo na véspera do século 21. A argumentação básica
para que as testemunhas de Jeová afirmem que os 144 mil não são os israelitas naturais está relacionada
ao fato de que a listagem encontrada em Apocalipse é diferente das demais listas do Antigo Testamento.
A alteração na ordem dessas doze tribos não autoriza uma interpretação “espiritualizada”. É necessário
lembrar que existem cerca de vinte listagens dessas tribos no Antigo Testamento e uma considerável
parte delas está alistada em ordens diferentes (vide quadro abaixo).

IMPLICAÇÕES QUE OS FALSOS
ENSINOS NÃO CONSIDERAM
Além de tudo isso, que implicações
teológicas e doutrinárias desencadeiam sobre
essas afirmações quanto a quem dizem as seitas
serem os 144 mil? Se somente 144 mil receberão
as promessas relacionadas à Nova Aliança, como
afirmam alguns, isso originaria sérias implicações. Vejamos algumas delas:

1. O Novo Testamento seria restrito apenas aos 144 mil.
Em contraste com o Antigo Testamento que foi amplo, em sua inauguração Moisés tomou parte
do sangue e aspergiu sobre o povo: "Então, tomou Moisés aquele sangue, e o espargiu sobre o povo, e
disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras" (Êxodo
24:08). Sobre quantas pessoas o sangue fora aspergido? "De vinte anos para cima, todos aptos para a
guerra em Israel, foi de seiscentos e três mil, quinhentos e cinqüenta. Mas os levitas, segundo a tribo de
seus pais, não foram contados entre eles", respondem as Escrituras (Números 1:45‐47). Cerca de quatro
vezes mais do que 144 mil;
A SALVAÇÃO NÃO ESTÁ LIMITADA A ALGUM NÚMERO DE PESSOAS, MAS À TODOS QUANTOS O
RECEBERAM, DEU‐LHES O PODER DE SEREM FEITOS FILHOS DE DEUS, AOS QUE CRÊEM NO SEU NOME.
(João 1:12).

2. O Novo Testamento seria inferior ao Antigo Testamento.
Se apenas 144 mil pessoas fossem o alvo do Novo Testamento, esse livro seria inferior ao Antigo
Testamento. Isso não é verdade. As Escrituras ensinam que o Antigo Testamento é uma figura do Novo
Testamento (CoIossenses 2:17; Hebreus 10:01).
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3. Se apenas 144 mil fossem salvos, o Senhor Jesus teria esclarecido isso.
O Senhor não limitou a quantidade de moradias na casa do Pai: “Na casa de meu Pai há muitas
moradas; se não fosse assim, eu vo‐lo teria dito. Vou preparar‐vos lugar. E quando eu for, e vos preparar
lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também” (João
14:02‐03). Se não fosse assim, se houvesse um limite, um número escolhido de pessoas que o Senhor
Jesus levaria para si mesmo, então Ele teria dito isso;

4. Se apenas 144 mil fossem salvos, os apóstolos teriam afirmado isso.
Não encontramos nenhuma informação quanto ao número dos salvos ou algum alerta de que esse
número estava se esgotando. Notemos que 144 mil é um número que facilmente foi alcançado nos
tempos apostólicos. Se apenas 1700 pessoas se tornassem cristãs por mês, alcançaríamos 144 mil em
cerca de sete anos. Portanto, seria necessário que os apóstolos ensinassem que apenas 144 mil iriam para
o céu;

5. Os apóstolos teriam ensinado uma segunda categoria de salvação.
Cerca de trinta anos após o Pentecostes, encontramos o apóstolo Pedro escrevendo à Igreja:
“Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos
gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma
herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós” (1º Pedro
1:03‐04). Lembre‐se de que, se apenas 100 pessoas por semana tivessem aceitado a Jesus Cristo como
Senhor e Salvador já teríamos 144 mil (100 [por semana] x 4 [semana] x 12 [meses] x 30 [anos] =144.000);

6. Um outro Testamento seria necessário.
É exatamente isso que ensinam as testemunhas de Jeová no livro "Revelação: seu grandioso
clímax está próximo!" Escreveram: “portanto, é evidente que a abertura desses rolos divulgará requisitos
pormenorizados de Jeová para a humanidade durante os mil anos. Por aplicarem na sua vida os
regulamentos e os mandamentos desses rolos, os humanos obedientes poderão prolongar seus dias,
alcançando por fim a vida eterna... serão dirigidos incontáveis milhões de estudos, baseados na Bíblia e
nos novos rolos!” (Nota 4: Revelação ‐ Seu Grandioso Clímax Está Próximo! Página 208, parágrafo 11‐18).
As implicações dessa afirmação são gravíssimas, estão dizendo que um "outro evangelho" será escrito
para instruir o caminho da salvação. O apóstolo Paulo alertou sobre esses ensinos: "Maravilho‐me de que
tão depressa passásseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho; o qual não é
outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós
mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja
anátema. Assim, como já vo‐lo dissemos, agora de novo também vo‐lo digo. Se alguém vos anunciar outro
evangelho além do que já recebestes, seja anátema" (Gálatas 1:06‐09).
Logo, a Bíblia não ensina um número determinado de salvos, nem outras subclasses de salvação. A
salvação não está limitada a algum número de pessoas, mas "a todos quantos o receberam, deu‐lhes o
poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crêem no seu nome" (João 1:12).
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PONTOS DE VISTA DIFERENTES SOBRE A IDENTIDADE DOS 144 MIL
Sabemos que é dificílima a questão da identificação dos cento e quarenta e quatro mil, contudo,
respeitamos as posições escatológicas dos diversos ministérios. Apresentamos a seguir alguns pontos de
vista das igrejas evangélicas:
1. Algumas acreditam que os 144 mil representam exclusivamente Israel, por causa da
enumeração da tribo por tribo, que se encontra nos versículos 05‐08;
2. Outras consideram os 144 mil como sendo uma referência espiritual aos cristãos, "o Israel
espiritual";
3. Há aqueles que afirmam que esse número será composto futuramente por israelitas naturais,
incluindo uma interpretação de cumprimento das predições bíblicas da futura restauração de Israel;
4. Ainda outras acreditam que o número seja simbólico, não literal, envolvendo alguns elementos
da igreja gentílica e outros da convertida nação de Israel, que serão instrumentos especiais da graça de
Deus durante a Grande Tribulação.

Notas
1. Reformation Study Course, Lesson 16, International Missionary Society, S.D.A. Reform Movement.
2. Os Adventistas da Reforma, Helmut H. Kramer, Editora Casa Publicado Brasileira, 1991, página 141.
3. Os Adventistas da Reforma, Helmut H. Kramer, Editora Casa Publicado Brasileira, 1991, página 142.
4. Revelação ‐ Seu Grandioso Clímax Está Próximo! Página 208, parágrafo 11‐18.
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A Questão do Sangue e a Bíblia
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 8, Número 52, Janeiro/2003 – Páginas 46‐54

“O que devo fazer? Meu filho está respirando com muita dificuldade. Sua contagem sangüínea, esta
perigosamente baixa. Seu ritmo cardíaco já é e 200 por minuto, e está aumentando. Os médicos nos
disseram que se não houver uma transfusão, ele morrerá de insuficiência respiratória e parada cardíaca.
Expansores de plasma não ajudarão a esta altura, ele precisa de mais glóbulos vermelhos. Horrivelmente
pálido e com os olhos muito abertos, ele olha para mim e sussurra: “Ajude‐me, papai”. Devo deixar meu
filho morrer, baseado na palavra de uma organização que tem freqüentemente mudado sua opinião sobre
transplante de órgãos, vacinas, deveres civis? Devo deixar meu filho, a minha criança, morrer? É isto
realmente que Jeová espera que e faça? Como me sentirei se a proibição do sangue finalmente se tornar
apenas mais uma velha doutrina da STV (Sociedade Torre de Vigia)? Serei capaz de me perdoar?” ‐ por
Marcos Paiva
Esse deve ter sido o dilema na mente de algumas
Testemunhas de Jeová quando teve de se deparar com a
necessidade clínica da transfusão ou reposição sangüínea.
Quando a transfusão de sangue foi proibida pelo Corpo
Governante, grupo de lideranças internacionais das Testemunhas
de Jeová, a vacinação e a inoculação de soros já eram proibidas.
Com base em Atos 15:20, 29, “Na verdade pareceu bem ao
Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão
estas coisas necessárias: Que vos abstenhais das coisas
sacrificadas aos ídolos, e do sangue...”, afirmaram que a
transfusão de sangue também era anti‐bíblica, pois era o mesmo
que comer o sangue.
Como tudo que é definido arbitrariamente por esse grupo
de "teólogos", esse ensinamento absurdo também foi
amplamente aceito e divulgado inquestionavelmente pelos membros dessa seita em todo o mundo,
gerando forte reação por parte da classe médica e das autoridades governamentais. Mas nada disso fez
que mudassem de opinião.
Basicamente, a STV (Sociedade Torre de Vigia), sede mundial das Testemunhas de Jeová no
Brooklin (EUA), argumentou este ensinamento da seguinte maneira:
“Um paciente no hospital pode ser alimentado pela boca, pelo nariz ou pelas veias. Quando
soluções de açúcar são dadas por via intravenosa, isso é chamado alimentação intravenosa. Portanto, a
própria terminologia do hospital reconhece como alimentação o processo de colocar nutrição em nosso
sistema pelas veias. Conseqüentemente, o enfermeiro que administra a transfusão está alimentando o
paciente com sangue por via intravenosa, e o paciente que recebe o sangue está comendo pelas veias”
(Nota 1: The Watchtower [A Sentinela, em inglês], 01/07/1951, página 415 ‐ grifo nosso).
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Atualmente, a STV traz o mesmo ensinamento, estabelecendo entre seus membros (sócios) que
toda a recepção interna de substância orgânica de outro ser vivo, inclusive o sangue, não difere em nada
de qualquer refeição feita naturalmente por via oral. Outra analogia que usam para estabelecer a idéia de
que a transfusão intravenosa é o mesmo que a ingestão de sangue diz:
"Algumas pessoas podem raciocinar que receber uma transfusão de sangue realmente não é
comer. Mas não é verdade que quando um paciente está impossibilitado de comer pela boca, os
médicos freqüentemente alimentam‐no pelo mesmo método que uma transfusão de sangue é
administrada? Examine as Escrituras cuidadosamente e note que elas nos dizem para nos mantermos
livres de sangue e nos abstermos de sangue (Atos 15:20, 29). O que significa isso? Se um médico lhe
dissesse para se abster de álcool, será que isso significaria simplesmente que você não deveria tomar
álcool pelo meio natural, ou seja, pela boca, mas que poderia transfundido diretamente nas suas veias?
É claro que não! Assim também se abster de sangue significa não introduzi‐lo nos nossos corpos de
modo nenhum" (Nota 2: The Watchtower [A Sentinela, em inglês], 01/06/1969, páginas 326‐327 ‐ grifo
nosso).
Uma pessoa desavisada que for abordada com essas
argumentações e exemplos, certamente ficará muito confusa e
será facilmente seduzida, pois parecem muito racionais. Mas se
submetermos esses argumentos a uma contra‐refutação, logo
perceberemos o quanto são frágeis e desprovidos de lógica e
honestidade intelectual. Vejamos:
Vamos considerar dois pacientes em um hospital. Um
deles com grave desnutrição e o outro, vitima de um terrível
acidente no qual perdeu muito sangue. Se transfusão de sangue é
o mesmo que alimentação via oral, ou vice‐versa, conforme
afirmam as Testemunhas de Jeová, poderia um médico salvar
esses pacientes ministrando uma rica e equilibrada refeição ao
acidentado e uma vigorosa transfusão de sangue ao pobre
desnutrido? É obvio que não!
Qualquer médico de bom e são juízo, submeteria a vítima
de acidente a uma imediata reposição sangüínea e ao paciente
desnutrido seria ministrada uma alimentação rica em nutrientes
necessários à sua reabilitação física.
Isso prova definitivamente que transfusão intravenosa não é o mesmo que ingestão via oral, como
fazem parecer as Testemunhas de Jeová. O sangue, pelo sistema circulatório, leva a todos os órgãos do
corpo humano oxigênio e nutrientes vitais, indispensáveis à vida, mas não pode substituir os alimentos
digeridos pelo processo digestivo natural. (veja em nosso site www.icp.com.br simulação da circulação
sanguínea).
O Corpo Governante adotou ainda o argumento do médico Jean Baptiste Denys, do século XVII,
um dos pioneiros na técnica de transfusões, que se pronunciou da seguinte forma:
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"Ao realizar uma transfusão, isso nada mais é do que
nutrir por meio de um caminho mais curto do que o normal, ou
seja, colocar nas veias sangue já feito em vez tomar alimento,
que só depois de várias mudanças se transforma em sangue”.
(Nota 3: The Watchtower [A Sentinela, em inglês], 15/09/1961,
página 558).
A citação de Denys, todavia, não encontra hoje sequer
apoio entre os médicos ligados à STV, visto que o juramento que
se faz quando se conclui um curso de medicina isenta o formando
de quaisquer vínculos religiosos, restando‐lhe apenas responder
da forma mais responsável possível pelas vidas que lhe forem
confiadas no transcurso de sua carreira que será fatalmente
quebrada se obedecerem tal determinação da STV. Ou seja, em
vez de salvarem uma vida, poriam a mesma a perder. Qualquer
pessoa sabe que para o sangue se tornar alimento deve ser
ingerido como tal, ingressando no organismo pela boca, descendo
até o aparelho digestivo, onde será processado e transformado,
em sua parte proveitosa, em nutrientes. Efeito que não se alcança
na transfusão intravenosa.
Todos esses absurdos engendrados pelo Corpo Governante formaram um obstáculo quase que
intransponível na história das Testemunhas de Jeová, uma vez considerada a hipótese de se extinguir tal
doutrina, como ocorreu no passado com a proibição da vacina e do transplante de órgãos, agora
liberados. Obviamente, quando isso acontecer, a STV se defrontará com um colapso sem precedentes
entre seus membros em todo o mundo. Dada tamanha problemática, não é de se estranhar a ânsia
encontrada nas publicações das Testemunhas de Jeová sobre a possibilidade, hoje real, da confecção de
sangue artificial.

O QUE FOI PERMITIDO E O QUE FOI PROIBIDO
Para que possamos entender melhor esse assunto, analisaremos, a seguir, detalhadamente, todo
o processo no tocante a esta questão da transfusão e o quanto há de contradições no mandamento da
STV. Abaixo, a tabela composta pelas Testemunhas de Jeová sobre a composição do sangue:

Os principais componentes do
sangue (Nota 4: Despertai!, 22/10/1990).
• Plasma: Cerca de 55% do sangue. É
constituído por 92% de água, o resto é constituído
por proteínas complexas, tais como globulina,
fibrinogênio e albumina.
• Plaquetas: cerca de 0,17% do sangue.
• Glóbulos Brancos: cerca de 1%.
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• Glóbulos Vermelhos: cerca de 45%.

O próprio Jesus Cristo deu exemplo de
uma pessoa que, para não desfalecer
faminto, transgrediu a Lei e ficou sem
culpa. Trata‐se de Davi.
Assim, o Corpo Governante passa a
classificar as substâncias contidas no sangue como
maiores ou menores, o que, notadamente, revela a
forma arbitrária e irresponsável com a qual a STV
trata seus seguidores.
Fica claro, ainda, que este “escape” teve de
ser providenciado para que se reduzisse o número
de baixas entre seus seguidores. Tal “providência”,
obviamente, foi tomada de forma sutil para não
despertar a indignação dos inúmeros adeptos da
seita que, por obediência aos dirigentes
internacionais, sepultaram muitos entes queridos,
os quais não teriam morrido se não houvesse tão
equivocada interpretação.

1. A questão do plasma
A inconsistência da política doutrinária da STV quanto a componentes aceitáveis e não aceitáveis é
bem ilustrada pela sua política quanto ao plasma. Como se pode ver nas informações extraídas da edição
de 22 de outubro de 1990 da revista Despertai! (ver página 49), o plasma constitui cerca de 55% do
volume do sangue. Evidentemente, segundo o critério do
volume, é colocado na lista de “componentes maiores”, assim
proibidos pela Torre de Vigia.
No entanto, o plasma é formado por 92% de água
simples, o que nos leva a perguntar: quais são os componentes
dos aproximadamente 8% restantes? Os principais são albumina,
globulina (da qual as imunoglobulinas são as partes mais
importantes), fibrinogênio e fatores de coagulação (usados nas
soluções hemofílicas). Estes são precisamente os componentes
que a organização põe na lista dos que são permitidos aos seus
membros!
Veja o leitor o absurdo! O plasma, como um todo, é
proibido, apesar de seus componentes principais serem
permitidos, desde que sejam introduzidos no corpo
separadamente.
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É como se alguém fosse proibido pelo médico de comer sanduíches de queijo e presunto, mas se
separar os componentes do sanduíche, ou seja, o pão, o queijo e o presunto, então poderá comê‐los.
Uma lógica que apenas as vítimas da STV conseguem aceitar.

2. A questão dos leucócitos
Os leucócitos, muitas vezes chamados de "células brancas do sangue" (glóbulos brancos), também
são proibidos. Na realidade, o termo "células brancas do sangue" é muito relativo, pois a maioria dos
leucócitos existe de fato fora do sistema sangüíneo. O nosso corpo contém aproximadamente 2 a 3 quilos
de leucócitos, e apenas cerca de 2 a 3% dos leucócitos estão no sistema sanguíneo. A porcentagem
restante (cerca de 97% a 98%) está espalhada por todo o tecido do corpo, formando o sistema de defesa
(ou imunológico).
Dado tal aspecto e considerando que a STV passou a autorizar o transplante de órgãos, há nessa
mudança de opinião outra contradição, uma vez que, em um transplante, o paciente pode receber muito
mais leucócitos do que em uma transfusão de sangue.

“Por meio disto chegamos a conhecer o amor, porque esse entregou a sua
alma (vida) por nós; e nós temos a obrigação de entregar as [nossas] almas
(vida) pelos irmãos”. 1º João 3:16.
A ausência de quaisquer bases morais ou lógicas para essa proibição é também vista no fato de o
leite humano conter leucócitos, e, de fato, há mais leucócitos em um litro de leite do que se pode
encontrar em um litro de sangue. O sangue contém de 4 a 11 mil leucócitos por milímetro cúbico,
enquanto o leite materno pode conter, durante os primeiros meses de aleitação, até 50 mil leucócitos por
milímetro cúbico. Isto representa entre cinco a doze vezes mais do que a quantidade presente no sangue.
E agora? Os bebês das Testemunhas de Jeová também mamam.

3. A proibição ao armazenamento de sangue
Outra contradição gritante é o fato de a STV utilizar a lei de Moisés como fundamento para proibir
a reposição de sangue. Com base em Deuteronômio 12:16, afirma que todo o sangue deve ser derramado
no chão, e que é contrário à Bíblia o seu armazenamento, como acontece nos respectivos bancos de
coletas.
Diante dessa questão, considere agora os fatos seguintes com respeito aos componentes do
sangue aceitos pela STV, ela cai em sua própria armadilha:
• Componente Albumina ‐ A albumina permitida pelas Testemunhas de Jeová é usada
principalmente em tratamentos relacionados com queimaduras e hemorragias graves. Uma pessoa com
queimadura de terceiro grau em 30% a 50% do corpo, necessita de 600 gramas de albumina. São
necessários entre 10 e 15 litros de sangue para produzir essa quantidade.
• Componente Imunoglobina ‐ A situação é semelhante no caso da imunoglobina (anticorpos).
Para produzir anticorpos em quantidade suficiente para uma vacina que as pessoas (incluindo as
Testemunhas de Jeová) que viajam para certos lugares devem tomar como proteção contra a cólera, são
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necessários perto de 3 litros de sangue como fonte do fornecimento. Isto é ainda mais sangue do que
geralmente se emprega em ama transfusão. E, de novo, os anticorpos são extraídos de sangue
armazenado.
• Componentes preparados hemofílicos ‐ Por último, os preparados hemofílicos. Antes de essas
substâncias começarem a ser usadas, o tempo médio de vida de um hemofílico, na década de 40, era 16
anos e meio. Hoje, graças a essas substâncias derivada do sangue, um hemofílico pode alcançar o tempo
normal de vida. Para produzir essas substâncias, estima‐se que são necessários 100 mil litros de sangue
armazenado.
A Bíblia não permite o canibalismo, isto é, o ato de comer carne humana, muito menos o ato de
comer sangue humano.

"Ninguém tem maior amor do que este, que alguém entregue a sua alma
(vida) a favor de seus amigos" João 15:13.
Perguntamos, então: porque a STV aceita que seus membros se beneficiem desses tratamentos,
uma vez que, para isso, são utilizadas grandes quantidades de sangue armazenado, doado
voluntariamente por milhares de pessoas movidas simplesmente por um ato de solidariedade, gesto este
não repetido por nenhuma Testemunha de Jeová? Isso é justo?

DANDO AS COSTAS PARA DEUS?
A publicação das Testemunhas de Jeová intitulada Raciocínios à Base das Escrituras, quando
apresenta seus argumentos quanto à transfusão de sangue, descrevendo o tratamento que deve ser dado
àqueles que os indagam dizendo: "O que fará se um médico disser: Morrerá se não tomar transfusão",
sugere como resposta: "Se a situação for realmente tão grave, poderá o médico garantir que ele não
morrerá se tomar sangue? [...] Mas há alguém que pode restituir a vida à pessoa, e esse é Deus. Não acha
que, quando a pessoa enfrenta a morte, seria uma péssima decisão dar as costas a Deus, violando a sua
lei? Eu tenho realmente fé em Deus, e você?" (Nota 5: Raciocínios à Base das Escrituras, STV, 1985,
página 348 ‐ grifo nosso).
O próprio Jesus Cristo deu exemplo de uma pessoa que, para não desfalecer faminto, transgrediu
a Lei e ficou sem culpa. Trata‐se de Davi. Ao chegar ao sacerdote Aimeleque, ele e seus companheiros
tomaram dos pães da proposição (os quais, segundo Marcos 2:25‐26, não era lícito que Davi e seus
homens comessem – 1º Samuel 21:06) e rememoraram a Lei descrita em Levítico 24:05‐09.
Ainda na referida obra, Raciocínios à Base das Escrituras, sugerem o seguinte como resposta:
"Isso talvez signifique que ele não saiba tratar do caso sem uso de sangue. Quando possível, procuramos
pô‐lo em contato com um médico que tenha a experiência necessária, ou então procuramos outro
médico". (Nota 6: Raciocínios à Base das Escrituras, STV, 1985, página 348).
Como é sabido, a inobservância das diretrizes ditadas pela STV implica em sérias punições para
seus sócios, o que acaba levando muitos deles a tomarem atitudes que beiram à loucura, quando seguem
rigorosamente essas normas.
Baseada na hipótese de o receptor correr o risco de contaminação pelo vírus HIV na transfusão
e/ou reposição sanguínea, amedronta ainda mais seus membros. A exploração apelativa dessa remota
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possibilidade tem afetado, não somente entre seus seguidores, mas na sociedade como um todo, a boa
vontade e caridade de muitos que sinceramente desejam ajudar seu semelhante, doando daquilo que
possui como bem físico maior.
Alguns artigos destacados pela organização das Testemunhas de Jeová:
"O sangue tornou‐se um negócio de dois bilhões de dólares por ano. A busca de lucros relacionados
com ele resultou numa gigantesca tragédia na França. Sangue contaminado com o vírus HIV causou a
morte de 250 hemofílicos por doenças ligadas à AIDS, e centenas mais foram infectados". (Nota 7: The
Boston Globe, 28/10/1992, página 4).
"Uma aliança maligna de negligência médica e ganância comercial levou à morte cerca de 400
hemofílicos alemães, e pelo menos mais 2000 foram infectados com sangue contaminado com o HIV".
(Nota 8: Guardian Weekly, 22/08/1993, página 7).
"O Canadá teve também o seu escândalo do sangue. Estima‐se que mais de 700 hemofílicos
canadenses tenham sido tratados com sangue infectado com o HIV. O governo foi alertado em julho de
1984 de que a Cruz Vermelha estava distribuindo sangue contaminado com AIDS a hemofílicos
canadenses, mas os produtos de sangue contaminado só foram retirados do mercado um ano depois, em
agosto de 1985". (Nota 9: The Globe and Mail, 22/07/1993, página A21, e The Medical Post, 30/03/1993,
página 26 em Despertai!, 22/05/1994, página 31).
Poderíamos, então, perguntar a uma Testemunha de Jeová: por que você teme tanto esse risco de
contaminação? Não foi você mesma que afirmou, minutos atrás: "... Eu tenho realmente fé em Deus..."?
(Nota 10: Raciocínios à Base das Escrituras, STV, 1985, página 348).
Para demonstrar o quanto é falso esse temor induzido pela STV em seus membros, apresentamos
na página seguinte o quadro comparativo do grau de risco fatal que se encontra na transfusão e em
outros procedimentos médicos:
Como se nota, uma dose de antibiótico à base de penicilina para tratar uma mera infecção de
garganta pode, caso não haja a prudência do teste prévio, levar o organismo a uma reação fatal ou a
seqüelas, um risco 22 vezes maior do que o ato de transfusão de sangue, o que demonstra mais uma
incoerência das Testemunhas de Jeová.

O VEREDICTO BÍBLICO
Com a finalidade de proibir a transfusão e a reposição
de sangue, a STV faz uso indevido de Gênesis 9:04: "Somente
a carne com sua alma ‐ seu sangue ‐ não deveis comer", e
Atos 15:20: "Mas escrever‐lhes que se abstenham das coisas
poluídas por ídolos, e da fornicação, e do estrangulado, e do
sangue". Versículos que tratam da proibição do uso de sangue
animal na alimentação, afirmando que aceitar sangue de
qualquer modo é o mesmo que comê‐lo. Todavia, o contexto
desses versículos esclarece que jamais poderia ele ser usado
isoladamente para a discutida finalidade. Aos cristãos ficou
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apenas estabelecido que se abstenham do uso de sangue como comida.
Esses versículos também sofreram uma interpretação errônea quando utilizados para proibir a
vacinação, que permaneceu "fora do alcance" das Testemunhas de Jeová por muito tempo. (Nota 11: The
Golden Age 4, 02/1931 página 293 – Hoje é a atual revista Despertai!). Mantiveram esse posicionamento
por mais de 20 anos, quando então o aboliram em A Sentinela, 01/01/1954, página 15.
Quanto ao transplante de órgãos, A
Sentinela, 01/06/1968, página 349, considera esse
procedimento médico tão repugnante quanto o
canibalismo, uma prática comum entre os povos
bárbaros.
Está suficientemente claro para qualquer leitor da Bíblia, por mais simples que seja, que as
citações bíblicas de Atos 15:20, Gênesis 9:04 e Levítico 17:10‐14 referem‐se, em um primeiro momento, à
proibição de comer sangue de animal. Jamais esteve em foco a idéia de comer sangue humano.
A Bíblia não permite o canibalismo, isto é, o ato de comer carne humana, muito menos o ato de
comer sangue humano. E mesmo o conceito médico de alimentação endovenosa, utilizado pelas
Testemunhas de Jeová, pode até ser "alimentar", mas não é comer, o que escapa da proibição objetiva da
Palavra de Deus.
Considere‐se, ainda, que a técnica de transfusão ou reposição não se enquadra no ato de consumo
intencional por parte daqueles que o fazem por meio dos gêneros alimentícios que levam sangue em sua
receita, como no caso do chouriço (mistura de sangue suíno acrescido de açúcar). Um doador e um
receptor jamais cogitam que o sangue doado será objeto de solução para famintos. Antes, terá o nobre
propósito de salvar a vida daquele que se vê necessitado dele para fins estritamente medicinais.

Em
uma
consideração
mais
teológica, o motivo pelo
qual Deus vetou aos
homens o consumo de
sangue está diretamente
relacionado à santidade
que este fluído possuía,
em especial nos rituais
sacrificais do tabernáculo,
observando que a regra
remonta aos tempos de Noé (Gênesis 9:04), quando se acha frisado que a vida do animal reside em seu
sangue. Esta mesma santidade deriva do fato de que era o sangue que Deus exigia para si como forma de
expiação de pecados. O sangue era apresentado no altar do Senhor.
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Ainda neste âmbito, todo homem era obrigado a derramar o sangue de um animal que não
prestasse para o sacrifício. Uma vez que todo o sangue fosse derramado no chão, deveria ser coberto
com pó, conforme rege Levítico 17:13.
Em contestação aos conceitos da STV, encontramos nas palavras do Senhor Jesus, em João 15:13,
uma contundente declaração de que, se assim for necessário, a própria vida de alguém deve, como prova
de extremo amor, ser entregue por seus amigos, declaração que se acha anotada com semelhante teor na
TNM, onde se lê: "Ninguém tem maior amor do que este, que alguém entregue a sua alma (vida) a favor
de seus amigos".
Essa expressão está em perfeita conformidade com toda a doutrina sacrifical descrita no Velho
Testamento, quando, segundo a Lei, o transgressor, a cada pecado cometido, deveria apresentar ao
sacerdote, de acordo com o seu erro, um animal que se encaixasse nas especificações da Lei Mosaica para
que, por meio de sua morte, o derramamento do sangue pudesse atender ao propósito da expiação,
pagando o animal pelo erro de seu ofertante, conforme ensina também o Novo Testamento: "Sim, quase
todas as coisas são purificadas com sangue, segundo a Lei, e a menos que se derrame sangue, não há
perdão" (Hebreus 9:22). Ainda nos versículos 16 e 18, atesta‐se que há necessidade de o testador morrer
para que seu testamento tenha validade, constatando‐se no versículo 18 que mesmo a primeira aliança
foi sancionada com sangue.
Nesse aspecto, contrariamente à visão das Testemunhas de Jeová, a doação de sangue recebe, em
toda sociedade, o mais alto conceito de sentimento de humanidade e amor ao próximo, características
que devem ser obrigatoriamente encontradas entre os que se dizem cristãos.
No que diz respeito ainda às ações humanitárias, vemos Tiago, em sua epístola universal,
reprovando duramente aqueles que, tendo consciência de suas responsabilidades, deixam de beneficiar
seu semelhante com seus favores. Segundo o autor, pecam os que têm consciência do benefício que
devera executar em favor de seu semelhante e não o fazem (4:07). Posição esta que se equipara à citação
de Cristo na parábola do servo vigilante (Lucas 12:35‐48). A vontade de Jesus é que "amemos o próximo
como a nós mesmos" (Mateus 22:39).
Entendemos, portanto: não há nenhuma passagem bíblica que regulamente a questão de
transfusão e reposição de sangue. Além disso, a própria Bíblia diz que “onde não há lei não há
transgressão” (Romanos 4:15).
(veja em nosso site www.icp.com.br relatos de casos sobre transfusão de sangue envolvendo
Testemunhas de Jeová)
Todas as transcrições bíblicas desta matéria foram extraídas da Tradução do Novo Mundo da
Escrituras Sagradas – TNM, a “Bíblia” das Testemunhas de Jeová.

Notas
1. The Watchtower (A Sentinela, em inglês), 01/07/1951, página 415.
2. The Watchtower (A Sentinela, em inglês), 01/06/1969, páginas 326‐327.
3. The Watchtower (A Sentinela, em inglês), 15/09/1961, página 558.
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4. Despertai!, 22/10/1990.
5. Raciocínios à Base das Escrituras, STV, 1985, página 348.
6. Raciocínios à Base das Escrituras, STV, 1985, página 348.
7. The Boston Globe, 28/10/1992, página 4.
8. Guardian Weekly, 22/08/1993, página 7.
9. The Globe and Mail, 22/07/1993, página A21, e The Medical Post, 30/03/1993, página 26 em
Despertai!, 22/05/1994, página 31.
10. Raciocínios à Base das Escrituras, STV, 1985, página 348.
11. The Golden Age 4, 02/1931 página 293 – Hoje é a atual revista Despertai!
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Crise de Consciência
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 8, Número 52, Janeiro/2003 – Páginas 10‐11

Um dos principais consultores teológicos do ICP (Instituto Cristão de Pesquisas),
pastor Márcio Souza é natural de Belo Horizonte, MG, é filho de uma famfiia de origem
evangélica. Entretanto, na década de 60, por influência de um tio, seus familiares,
membros da igreja Assembléia de Deus, tornaram‐se Testemunhas de Jeová. Aos seis anos
de idade, ele já fazia parte dos grupos de publicadores dessa seita, onde permaneceu
“cativo” até os 24 anos, periodo em que decidiu abandonar o movimento. Atualmente,
todo o seu talento como pastor e teólogo apologista é voltado para esclarecer à igreja
sobre o perigo representado por grupos religiosos sectários que têm seduzido milhares de
pessoas em todo o mundo. Mais detalhes na entrevista que segue.
Por Jamierson Oliveira
Defesa da Fé: Como era sua infância como Testemunha de
Jeová?
Márcio Souza: Lembro‐me de que, desde cedo, meu pai já
me ensinava os argumentos das Testemunhas de Jeová. “Onde irão
morar os 144 mil?”, perguntava ele, e, no mesmo instante, eu
apontava o dedo, mostrando o céu. Aos seis anos de idade, já fazia
parte das atividades da seita, tinha registro de publicador e era
membro ativo. Saía periodicamente distribuindo suas literaturas: as
revistas Despertai! e A Sentinela. As Testemunhas de Jeová levam a
sério a educação religiosa de suas crianças. Não demorou muito
para que eu chegasse a ser um "ministro em tempo integral", um
tipo de missionário local.
Defesa da Fé: Como funciona a hierarquia das Testemunhas
de Jeová?
Márcio Souza: Existem duas hiçrarquias dentro da seita. A
hierarquia congregacional, composta por publicador, servo
ministerial e ancião. E a hierarquia de ministros de tempo integral,
composta por pioneiros, famífia de Betel, superintendente de circuito, superintendente de distrito,
superintendente de filial, superintendente de zona e corpo govemante.
Defesa da Fé: Diante dessa estrutura religiosa da organização, qual era o sentimento que nutriu
em relação a sua fé?
Márcio Souza: Sentia‐me confortável e amparado, sabendo que havia um canal que me trazia
tudo preparado. Usávamos a seguinte expressão: "que a Bíblia é a nossa dispensa e o corpo governante
prepara esse alimento e não se importa até mesmo de mastigá‐lo para nós". Julgávamos que éramos
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incapazes de ir até a Bíblia e, por isso, confiavamos em nossos superiores que nos davam tudo pronto. A
condição era de total dependência espiritual.
Defesa da Fé: E em relação às pessoas que não eram Testemunhas de Jeová?
Márcio Souza: O sentimento é diferente do que se tem como evangélico. Os cristãos têm paixão
pelas almas. As Testemunhas de Jeová, não. Eles são ensinados que a salvação é para aqueles que
possuem condição de adquirir conhecimento. Eles nunca irão abordar alcoólatras, viciados e outros nesta
situação, pois julgam que estes não têm condição de galgar tal conhecimento sobre a Bíblia ou sobre
Jeová, seu pensamento é apenas racional. A partir dos anos 80, o Corpo Governante, por meio dos
instrutores da Escola de Pioneiros, orientou o seguinte: se no período de um ano de ensino a pessoa não
se posicionasse a favor do batismo, ela deveria ser simplesmente abandonada. E isso é observado até
hoje.
Defesa da Fé: O senhor aceitava sem relutância todos os ensinos da Sociedade Torre de Vigia?
Márcio Souza: Sim! Mas temos de considerar aqui dois pontos de vista. O primeiro é que os
estudantes das Testemunhas de Jeová são treinados para não fazer perguntas sobre assuntos mais
avançados. Enfatizávamos aos alunos que o valor de descobrir o verdadeiro nome de Deus (Jeová) já era
um enorme passo. Segundo, quanto aos demais adeptos, todos vivem estimulados a conhecer as
novidades doutrinárias. A cada congresso de distrito, há uma ansiedade pelas novas luzes.
Defesa da Fé: E como são encaradas as falsas profecias que não se cumpriram?
Márcio Souza: Quando uma luz revelada fracassa, ela é maquiada pela Sociedade Torre de Vigia.
As profecias são vistas pelos adeptos como luz e, assim, nada é definitivo. A organização coloca suas
crenças de forma progressiva. Dizem que se uma luz fracassou, Jeová trará outra com o objetivo de
esclarecer seus desígnios. O interessante neste método é que a organização estará sempre errada no
passado e sempre certa no presente ‐ o que é um absurdo! O membro fica aprisionado neste raciocínio e
aceita as mais contraditórias mudanças com a maior normalidade.
Defesa da Fé: Qual é a maior expectativa vivida hoje pelas Testemunhas de Jeová?
Márcio Souza: Esperam o Armagedom e sobreviver para um novo mundo. Também aplicam as
profecias de Apocalipse às suas atividades e Organização. O curioso é que aqueles gafanhotos de
Apocalipse 9, demônios que serão soltos para atormentar os homens, são julgados pelas Testemunhas de
Jeová como sendo suas próprias literaturas. Acho que nisso eles acertaram (risos).
Defesa da Fé: Ex‐testemunha de Jeová conhecido no mundo inteira, Raymond Victor Franz, autor
do brilhante livro “Crise de consciência”, ainda é acusado de não ter tido uma conversão genuína. O que o
senhor pensa sobre este caso?
Márcio Souza: Temos de entender que sair de uma seita não significa entrar no cristianismo
verdadeiro. Essa pessoa precisa rever profundamente todos os seus conceitos sobre Deus, sobre a Bíblia,
sobre a igreja, sobre o mundo, sobre a sociedade, enfim... E, na maioria dos casos, as pessoas apenas se
frustram com a sua antiga religião, mas não foram convencidas pelo Espírito Santo para a Verdade. Eu,
por exemplo, precisei de dois anos para poder ter uma compreensão correta do plano de Deus.
Defesa da Fé: Neste caso, há aqueles que até chegam a fundar outra seita.
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Márcio Souza: Exatamente. Tenho um exemplo em minha própria família. O meu tio que
converteu toda a minha família às Testemunhas de Jeová saiu da organização e fundou outra seita
chamada "Testemunhas de Jesus no Propósito de Jeová". No Estado do Paraná podemos encontrar outra
seita proveniente das Testemunhas de Jeová, os "Auroristas". Hoje, somente os "Auroristas" estão ativos.
Defesa da Fé: Qual é a maior resistência que as Testemunhas de Jeová encontram em seu trabalho
de visitação?
Márcio Souza: A principal é a questão do sangue. As pessoas têm medo de se engajar na seita e
não poderem fazer transfusão de sangue em seus entes queridos. A outra resistência, sem dúvida, é o
incômodo que os publicadores fazem ao bater de casa em casa em horários inconvenientes. Logo, esta
edição de Defesa da Fé é muito oportuna, pois neste mês as Testemunhas de Jeová começam a enviar
convites para toda a comunidade do seu bairro para a comemoração da morte de Cristo no mês de Nisã,
isto é, março/abril.
Defesa da Fé: O que mais atrai uma pessoa a essa seita? Trabalhos sociais?
Márcio Souza: Não, as Testemunhas de Jeová não possuem nenhuma atividade social. Inclusive, se
o plano do nosso presidente eleito, "Fome Zero", dependesse do apoio delas, seria o maior fracasso.
Somente nos casos de calamidade encontraremos movimentação social entre as Testemunhas de Jeová.
Defesa da Fé: Nos EUA, alguns membros das Testemunhas de Jeová estão sendo acusados de
abuso sexual. Como a seita lida com essa questão?
Márcio Souza: A maioria dessas acusações são de pessoas adultas abusadas enquanto crianças. A
organizaçao mantém comissões de anciães que são confidentes secretos de seus membros e mantêm um
arquivo de registros internos digitados por um secretário que as autoridades ou a imprensa não podem
ter acesso. Semelhante ao esquema da igreja católica. A manifestação nos EUA e em outros países é para
que tais registros venham a público e os criminosos, punidos.
Defesa da Fé: Então, se um membro confessa um crime ele não é punido?
Márcio Souza: Não é bem assim. Uma confissão de natureza grave é ouvida por três anciães
eleitos chamados de "comissão justificativa" que, finalmente, decidirão pela penalidade desse membro,
que pode incluir até a expulsão. Depois, uma cópia deste documento é enviada à sede de cada país. Mas
essa pessoa nunca será entregue às autoridades públicas.
Defesa da Fé: O que aconteceu com a sua família, desviar‐se para as Testemunhas de Jeová, deve
ser motivo de preocupação dos pastores ou isso foi um caso isolado?
Márcio Souza: Sim, deve ser a principal preocupação dos líderes evangélicos. No mês passado,
uma irmã me procurou para perguntar o que poderia ser feito para ajudar seu sobrinho, um jovem da
igreja que, após estudar dois anos com as Testemunhas de Jeová, estava se preparando para ser batizado.
Veja bem, o que poderia ser feito há dois anos era muito mais do que agora. Infelizmente, as pessoas só
se dão conta desse problema quando vêem um parente ou um irmão já seduzido pelas seitas. Precisamos
trabalhar mais na prevenção.
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JEOVÁ COMO TESTEMUNHA DE JESUS
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 8, Número 56, 05/2003 – Páginas 16‐17

“Se disséssemos a uma Testemunha de Jeová que Jeová foi testemunha de Jesus, isso seria
considerado por eles uma grande blasfêmia de nossa parte. Por quê? Porque,
freqüentemente, quando somos abordados por pessoas desse grupo religioso, geralmente
se identificam como Testemunhas de Jeová, e não poupam palavras para declarar que o
próprio Jesus também foi como elas, uma Testemunha de Jeová. E, para apoiar sua
afirmação, citam: "E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito
dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra" (Apocalipse 1:05; grifo do autor).
Por: Natanael Rinaldi

TESTEMUNHAS DE JEOVÁ OU DE JESUS?
Não há um só versículo no Novo Testamento que afirme que os cristãos devem ser conhecidos como
Testemunhas de Jeová. Mas existem textos que declaram categoricamente que os cristãos devem ser conhecidos e
chamados de Testemunhas de Jesus. O que segue são alguns exemplos da explícita proeminência da expressão
"Testemunhas de Jesus":
"E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos, e do sangue das testemunhas de Jesus. E,
vendo‐a eu, maravilhei‐me com grande admiração" (Apocalipse 17:06; grifo do autor).
Jesus, depois de ressuscitado, ensinou que seus discípulos deveriam ser suas testemunhas em todas as
nações, dizendo: "Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós; e ser‐me‐eis testemunhas.
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra" (Atos 1:08; grifo do autor).
"Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas" (Atos 2:32; grifo do autor).
"E matastes o Príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas"
(Atos 3:15; grifo do autor).
"Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo‐los para que não falem mais nesse nome a
homem algum. E, chamando‐os, disseram‐lhes que absolutamente não falassem. nem ensinassem, no nome de
Jesus" (Atos 4:17, 18; grifo do autor).
Vejamos agora um versículo em que Paulo, como testemunha de Jeová (Isaías 43:10), perseguia as
testemunhas de Jesus: "Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos
atos" (Atos 26:09; grifo do autor). Depois de convertido, tornou‐se testemunha de Jesus: "Disse‐lhe, porém, o
Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos
filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome" (Atos 9:15, 16; grifo do autor). "E, quanto
fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai"
(CoIossenses 3:17; grifo do autor).
"Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino, e paciência de Jesus Cristo,
estava na ilha chamada Palmos, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo" (Apocalipse
1:09; grifo autor).
178

"... ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita"
(Apocalipse 2:13; grifo do autor).

JEOVÁ COMO TESTEMUNHA DE JESUS
Se é verdade que Jesus é chamado de testemunha de Jeová, como lemos em Apocalipse 3:14, por outro
lado, não se pode negar que Jeová também é chamado de testemunha de Jesus. Jeremias 42:05 declara: "Então
eles disseram a Jeremias: Seja o Senhor entre nós testemunha verdadeira e fiel... ". E como "testemunha verdadeira
e fiel" Jeová deu testemunho de Jesus:
"Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifico de mim [o Pai],
e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro" (João 5:31, 32; grifo do autor).
"E na vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico
de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou" (João 8:17, 18; grifo do autor).
"Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior; porque o testemunho de Deus é
este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho; quem a Deus não crê
mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu" (1º João 5:09, 10; grifo do autor).

O TESTEMUNHO DE JEOVÁ A RESPEITO DE JESUS
Por várias vezes Jeová deu testemunho de Jesus. Vejamos:

‐ No seu batismo
"E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus
descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me
comprazo" (Mateus 3:16, 17; grifo do autor).

‐ No Monte da Transfiguração
"E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia:
Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo; escutai‐o" (Mateus 17:05; grifo do autor).
Pedro referiu‐se a esse acontecimento da vida de Jesus, do qual ele também participou: "Porquanto ele
recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho
amado, em quem me tenho comprazido" (2º Pedro 1:17; grifo do autor).

TESTEMUNHOS EQUIVALENTES
Se Jesus foi testemunha de Jeová e Jeová foi testemunha de Jesus, qual a diferença entre os dois
testemunhos? Não são iguais, equivalentes? E quanto a isso a Bíblia apresenta a declaração de Jesus: "Eu e o Pai
somos um" (João 10:30). "Disse‐lhe Filipe: Senhor, mostra‐nos o Pai, o que nos basta. Disse‐lhe Jesus: Estou há tanto
tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim vê o Pai; e como dizes tu: Mostra‐nos o
Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim
mesmo, mas o Pai, que está em mim mesmo, é quem faz as obras. Crede‐me que estou no Pai, e o Pai em mim;
crede‐me, ao menos, por causa das mesmas obras" (João 14:08‐11).
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As Divisões da Seita que condena a Diversidade
Denominacional Cristã
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 8, Número 59, 08/2003 – Páginas 48‐56

“No livro O homem em busca de Deus,
página 328, a Sociedade Torre de Vigia das
Testemunhas de Jeová comenta sobre os
efeitos da Reforma Protestante entre a
cristandade. Apesar de reconhecerem alguns
aspectos positivos da Reforma, não deixam
de concluir o assunto expondo que seu efeito
foi incapaz de alterar o que consideram
"ensinos anti‐bíblicos que deram ao povo um
quadro distorcido a respeito de Deus e seu
propósito". Segundo o Corpo Governante,
liderança da seita, as numerosas
denominações evangélicas dissidentes da
Igreja Católica Romana, que surgiram como
resultado do livre espírito da Reforma,
apenas conduziram as pessoas "a muitas
diferentes direções" com uma diversidade
que gerou "confusão" e levou muitos a
questionarem a própria existência de Deus.
Por Rolando Rodrigues

Esta conclusão suscitou‐nos o interesse em pesquisar e descobrir as diferentes facções que
surgiram entre as Testemunhas de Jeová ao redor do mundo. Não empenharemos aqui linhas com o
objetivo de defender ou explicar o surgimento das denominações evangélicas ao longo da história,
mesmo porque isso não acarreta implicações salvíficas para nós que fundamentamos a salvação em Jesus,
e não em placas de igrejas ou qualquer espécie de organização humana. O nosso propósito aqui,
portanto, é informar aos leitores dados históricos que os ajudarão a descobrir se os seguidores de Russell,
Rutherford e companhia caminham na mesma direção. Esta descoberta tem grande importância,
considerando‐se a inspiração inerrante que as Testemunhas de Jeová atribuem a tais personalidades.
Esperamos que, ao término desta leitura, o leitor possa julgar quem de fato está confuso.
A Sentinela, 1º de Junho de 1994 ‐ Numa critica as igrejas cristãs por sua diversidade
denominacional e diferentes pontos doutrinários, essa edição de A Sentinela, conclui: "...Os genuínos
cristãos são agora ajuntados em toda a terra numa fraternidade unida. Quem são eles? São os da
congregação cristã das Testemunhas de Jeová, que unidos proclamam em 231 terras as boas novas a
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respeito do Reino de Deus". Então, o que devemos pensar sobre as Testemunhas de Jeová com suas
diversas seitas e ramificações?

Cismas e separações
Em 1917, muitos Estudantes da Bíblia deixaram de apoiar a Sociedade e passaram a funcionar
independentemente. Os quatro diretores ‐ demitidos dos seus cargos por Rutherford formaram um
instituto para continuar o trabalho de Charles Taze Russell, independentemente da Sociedade. Outros
formaram empresas (sociedades) particulares. Alguns adeptos seguiram a liderança do seu ancião ou
instrutor favorito. Ainda outros, cansados de sociedades e organizações, decidiram ficar independentes
de todos os demais.
À medida que os anos foram passando, cada vez mais Estudantes da Bíblia, vendo a mudança de
direção e atitude no interior da seita, saíram da Sociedade. Foi assim que começou o êxodo (saída).
Em 1930, cerca de 75% dos Estudantes da Bíblia originais tinham saído da Sociedade. Nesse
tempo, todos os escritos de Russell foram rejeitados e substituídos pelos de Rutherford, que contradiziam
os de Russell. Até porque, em 1929, a nova Sociedade já tinha feito mais de cem mudanças doutrinais. A
Sociedade já não se parecia nada com o que fora iniciado por Russell e pelos seus primeiros associados.
Tinha assumido um novo aspecto e uma nova atitude. Já não era uma casa editora para a disseminação
de literatura bíblica. Agora, era a Organização Teocrática de Deus. (Nota 1: Organização Teocrática:
relativo a um sistema geral de governo regido por Deus). Discordar dela era equivalente a trair o próprio
Deus.
Em 1931, Rutherford decidiu fazer uma distinção entre os Estudantes da Bíblia Independentes e os
Estudantes da Bíblia leais a ele. Então, mudou o nome daqueles que lhe eram fiéis para Testemunhas de
Jeová. Nascia, então, a seita como é chamada hoje. A antiga Sociedade, para as novas Testemunhas de
Jeová, tornara‐se uma abominação à cristandade. Transformara‐se, segundo àqueles que a abandonaram,
numa pequena Babilônia. Assim, muitos Estudantes da Bíblia que ainda permaneciam no interior da
Sociedade ouviram a admoestação: “Saí dela, meu povo!”. E foi justamente o que fizeram: saíram.
Desde então, até a atual idade, a Torre de Vigia descreve os membros da comunidade dos
Estudantes da Bíblia daquele tempo como "tendo vestimentas impuras", que estavam "contaminados por
apostasia” (Nota 2: Apostasia: a. Abandono pública de um grupo religioso, de uma doutrina ou opinião. b.
Abandono do grupo ao qual se pertencia), "eram culpados de práticas erradas", "mostravam
características semelhantes ao joio" (Nota 3: Joio: a. Planta, anual, gramínea, que infesta as searas. b.
Semente dessa planta. Coisa má que, misturada com as boas, as prejudica e deprecia. Segundo
interpretação bíblica de Mateus 13:24‐30, a parábola do joio e do trigo salienta o fato de que há uma
semeadura da ma semente de Satanás paralela à Palavra de Deus), "manifestavam temor do homem" e
“venderam‐se, devido às práticas erradas”.
Atualmente, embora muitos Estudantes originais da Bíblia tenham deixado esta terra, seus
descendentes, porém, continuam a obra. Filhos e netos que nasceram décadas depois dos
acontecimentos de 1917, e até mesmo recém chegadas, não recebem da Sociedade qualquer
misericórdia. São considerados iníquos e apóstatas. E as Testemunhas de Jeová são instruídas a ignorá‐
los. A Sociedade chegou ao ponto extremo de declarar que os Estudantes da Bíblia já não existem, que
morreram todos, que não sobrou nenhum.
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Filhos da Torre de Vigia
Depois da morte de Charles Taze Russell, o trabalho iniciado por ele tinha de continuar,
obviamente. Mas quem o faria? E como o faria? Era óbvio que a Sociedade havia abandonado o
pensamento de levar a cabo os desejos de Russell, conforme expressos na sua última Vontade e
Testamento. Os quatro diretores demitidos e outros Estudantes da Bíblia, proeminentes como indivíduos,
congregações e casas editoras, decidiram fazer eles mesmos o trabalho.
Existiam muitas opiniões sobre as obras de Russell. Certos grupos e indivíduos sentiam que
deveriam aceitar os ensinos dele. Alguns achavam que ele estava errado em determinadas doutrinas.
Outros ensinaram que sabiam o tempo em que a Igreja estaria completa. Ainda outros acreditavam que a
Igreja não tinha qualquer trabalho especial ou mensagem de "colheita" (Nota 4: Colheita: Alusão ao apelo
de Jesus: "A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros" [Mateus 9:37]. O apelo é norteado pela
necessidade urgente da pregação do evangelho), para realizar naquele tempo.
No passado, certo número de Estudantes da Bíblia sentiu que havia recebido revelações diretas de
Deus ou de Cristo. Estas crenças geralmente davam origem a muitas literaturas que expunham suas
opiniões ou revelações.
Como os Estudantes da Bíblia não têm uma lista de membros, é difícil dizer quantos são. O
número total de Estudantes da Bíblia fora da Sociedade Torre de Vigia provavelmente não chega a
10.000. Metade deles está fora dos Estados Unidos da América.
Os vários grupos que se separaram da Torre de Vigia entre 1917 e 1931 são muito difíceis de
classificar. Alguns, como a "Associação de Estudantes da Bíblia da Aurora" (Nota 5: Dawn Bible Students
Association), e o "Instituto Bíblico Pastoral", (Nota 6: Pastoral Bible Institute), em contraste com alguns
ramos dissidentes, têm um senso geral de coesão. Quase todos consideram‐se Estudantes da Bíblia
independentes e, embora aceitem suas particularidades doutrinais, não deixam esta concordância
interferir na associação mútua e na troca de oradores e literaturas realizadas entre eles. Geralmente, se
organizam em torno de um periódico, de uma personalidade, ou de ambos. Os periódicos servem como
meio de comunicação e coesão dos grupos e, freqüentemente, são polêmicos. Publicam livros, um
número elevado de brochuras, panfletos, vídeos e cd’s.
As literaturas, na maior parte delas, não contêm o nome do autor nem o da casa editora, exceto se
tiverem sido publicadas por algum dos grupos principais (i.e., Aurora, P.B.I. ou Laymen). Existem várias
razões que explicam o motivo que leva os Estudantes da Bíblia a escrever sob o anonimato: muitos acham
que os escritos devem ser julgados com base no seu próprio mérito, além do fato de o nome de Russell,
muitas vezes, não aparecer em nenhum dos trabalhos de sua autoria. Obras sem credencias autorais
também permitem que as publicações circulem livremente de um grupo para outro sem conter referência
ao grupo ou ao autor.

MOVIMENTO MISSIONÁRIO DA CASA DO LEIGO

(Laymen's Home Missionary

Movement) (1918 até a presente data)

Em 15 de Agosto de 1918, alguns dos ex‐membros do corpo de diretores, junto com o peregrino
Paul S. L. Johnson, publicaram O padrão da Bíblia e Arauto do reino de Cristo. (Nota 7: The Bible
Standard and Herald of Christ's Kingdom). Posteriormente, o empreendimento descambou e Johnson
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fundou aquele que hoje é o Movimento Missionário da Casa do Leigo, (Nota 8: The Laymen's Home
Missionary Movement ‐ um dos nomes não registrados como empresa usados por Russell), que publicaria
literaturas independentemente de todos os Estudantes da Bíblia, introduzindo novos pontos de vista e
doutrinas. Em dezembro de 1918, Johnson publicou A verdade atual e Arauto do reino de Cristo (Nota 9:
The Present Truth and Herald of the Christ's Kingdom) e, em 1920, O arauto da Epifania (Nota 10: The
Herald of the Epiphany que, mais tarde, teve seu nome mudado para The Bible Standard and Herald of
Christ's Epiphany). Johnson ensinou que, assim como Russell, também fora o mensageiro da parousia
(Nota 11: Ortodoxamente, o sentido da palavra original é estar "literalmente e visivelmente presente". O
livro: O vocabulário do Testamento grego ‐ ilustrado do papiro e de outras fontes não literárias ‐ nos
clareia a visão acerca desta palavra na página 497: "O que, portanto, nos concerne mais especificamente
em conexão com o uso do NT de parousia é a força quase técnica da palavra dos tempos de Ptolomeu
adiante para denotar a visita de um rei, imperador, ou outra pessoa de autoridade...”. O artigo continua
dando ilustrações de tais visitas na literatura grega. Em tal papiro estava a descrição da visita real da
rainha Cleópatra e do rei Ptolomeu a Memphis no seu reinado do Egito. Esta ocasião foi denominada
parousia ‐ uma visita presencial em carne e osso de pessoas com autoridade real. A própria Bíblia contém
outros exemplos claros da palavra Parousia [Veja 2º Coríntios 10:10, 1º Coríntios 16:17, 2º Coríntios 7:06,
07 e Filipenses 1:26 e 2:12]. Em todas as ocasiões apresentadas, a palavra foi usada para apresentar uma
presença física das pessoas citadas, bem como a presença [também física] de Paulo nas igrejas. Contudo,
erroneamente, as testemunhas de Jeová interpretam a Parousia como "presença invisível"). Durante esse
período, Johnson devia ser o mensageiro da epifania (Nota 12: Epiphaneia: palavra grega que significa
'manifestação’ [Veja 1º Timóteo 6:14 ‐ aparição; 4:08 ‐ vida presente; Tito 2:13 – aparecimento]) do
Senhor. Johnson era um escritor prolífico; escreveu o conjunto de quinze volumes intitulados Estudos das
Escrituras da Epifania (Nota 13: Ephiphany Studies in the Scriptures), sendo dois volumes adicionados
depois da sua morte. Seus jornais e publicações ainda hoje continuam sendo editados. Seu grupo é um
dos poucos que têm suas próprias congregações atuando como casa editora.

ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DA BÍBLIA DA EPIFANIA (Epiphany Bible Students
Association)

(1955 até a presente data)
Como acontece muitas vezes, depois da morte de um líder carismático ocorrem vários cismas. Foi
justamente isto que aconteceu com o Movimento Missionário da Casa do Leigo. Com o falecimento de
Paul Johnson, em outubro de 1950, Raymond Jolly tomou as rédeas do movimento liderado por Johnson,
o que fez que ocorressem desentendimentos entre ele (Raymond) e John Hoefle ‐ um peregrino do
Movimento. Hoefle, que deixou a Sociedade em 1928 e se juntou a Johnson, foi posteriormente
desassociado do Movimento Missionário da Casa do Leigo em 1956. Então, começou a publicar um
periódico intitulado Associação dos Estudantes da Bíblia da Epifania (Nota 14: Ephipany Bibie Studerits
Association). John Hoefle morreu na década de 80.

MOVIMENTO MISSIONÁRIO DA CASA LAODICENSE

(Laodicean Home Missionary

Movement) (1957 até 1990)

John Krewson, outro peregrino do Movimento Missionário da Casa do Leigo, assim como John
Hoefle, também foi desassociado do movimento em 1955. Então, começou o Movimento Missionário da
Casa Laodicense (Nota 15: Laodicean Home Missionary Movement). Ele argumentava que, tal como
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Russell, também era o "mensageiro da parousia" e Johnson, o "mensageiro da epifania". Segundo ele
próprio afirmou (estamos falando de Krewson), devia ser o "mensageiro do apocalipse", pois o mundo
estava vivendo, devido à fase do apocalipse, a presença do Senhor.
Levado por essa crença, publicou o conjunto de três volumes intitulado Estudos das Escrituras do
Apocalipse (Nota 16: Apokalypsis Studies in the Scriptures) e um jornal mensal: A verdade atual do
Apocalipse (Nota 17: The Present Truth of the Apokalypsis). A maior parte da sua literatura era dirigida,
principalmente, ao Movimento Missionário da Casa do Leigo e à Associação dos Estudantes da Bíblia da
Epifania, e não para outros Estudantes da Bíblia. Krewson morreu na década de 1970. Seu trabalho
continuou até 1990. Depois disso, acabou.
A Sentinela, 15 de Fevereiro de 1994 ‐ Tentando responder ao título da capa dessa edição de A
Sentinela as Testemunhas de Jeová formulam as seguintes perguntas: "...seria correto referir se às
Testemunhas de Jeová como grupo religioso pequeno e extremista? Os membros de seitas muitas vezes se
isolam dos amigos, da família e até da sociedade em geral. Dá‐se isso com as Testemunhas de Jeová?
Empregam as Testemunhas técnicas enganosas e antiéticas no recrutamento de membros? Sabe‐se que
os líderes de seitas utilizam métodos manipuladores para controlar a mente de seus seguidores. Há
qualquer evidência de que as Testemunhas de Jeová fazem isso? É sua adoração revestida de mistério?
Seguem e veneram elas um líder humano? Afinal, são as Testemunhas de Jeová uma seita?. O leitor de
Defesa da Fé já sabe perfeitamente o que responder a esse grupo sectário.

INSTITUTO BÍBLICO PASTORAL (Pastoral Bible Institute)
(1918 até a presente data)
Os problemas de 1917 com a Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia resultaram na
expulsão, entre outros, dos quatro membros do corpo de diretores: R. H. Hirsh, F. Hoskins, A. I. Ritchie e J.
D. Wright. Parte deste cisma foi causado por uma luta pelo poder e parte por oposição ao Volume VII dos
Estudos das Escrituras: o mistério consumado (Nota 18: Studies in the Scriptures: The Finished Mystery)
que, supostamente, era o trabalho póstumo de Russell, mas que, na realidade, fora escrito por Clayton J.
Woodworth e George Fisher. O sétimo volume expunha várias idéias teológicas novas que muitos
consideravam contrarias às Escrituras; foi assim que se desenvolveu a oposição a esse livro. O grupo
opôs‐se à tentativa de Rutherford de controlar a Sociedade até as eleições decisivas na convenção de
1918.
Depois da vitória conclusiva de Rutherford, vários irmãos proeminentes retiraram o seu apoio à
Sociedade. A primeira Convenção dos Estudantes da Bíblia, realizada independentemente da Sociedade
Torre de Vigia, teve lugar em Asbury Park, New Jersey, em 26 a 29 de julho de 1918. Alguns meses depois,
cerca de trezentas pessoas compareceram a uma segunda convenção, em Providence, Rhode Island, em
novembro de 1918. Nesta reunião, o Instituto Bíblico Pastoral foi formado com o objetivo de continuar o
trabalho de Russell, independentemente da Sociedade. No mesmo ano, foi estabelecido o periódico O
arauto do reino de Cristo (Nota 19: The Herald of Christ's Kingdom), editado por R. H. Streeter até a sua
morte, em dezembro de 1924.
Hoje, o Instituto ainda continua publicando o seu jornal e também folhetos e tratados. Além disso,
disponibiliza os Estudos das Escrituras, da autoria de Russell, entre outros escritos.
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OS VIGIAS DA MANHÃ (Watchers of the Morning) (1937 até 1957)
Na década de 1930, influenciados pelos escritos de E. C. Henninges e de M. L. McPhail (dois
peregrinos proeminentes que deixaram a Sociedade em 1909, devido a desacordos doutrinais com
Russell), alguns membros proeminentes do Instituto Bíblico Pastoral começaram a negar a presença de
Cristo e outras doutrinas importantes defendidas pela Associação dos Estudantes da Bíblia, o que
provocou outro cisma em 1937. O corpo de diretores, Isaac Hoskins e outros membros retiraram seu
apoio ao grupo e começaram, então, a publicar Os vigias da manhã. O jornal foi publicado até junho de
1957.

ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DA BÍBLIA DA AURORA (The Dawn Bible Students
Association) (1932 até a presente data)

Em 1931, a maior parte dos grupos de Estudantes da Bíblia estava desaparecendo ou funcionando
como classes ou indivíduos independentes. Então, veio Norman Woodworth, que criou o programa de
rádio da Sociedade. Mas, em 1928, Norman saiu daquele programa para formar o seu próprio programa.
Fez isso com a ajuda da eclésia dos Estudantes da Bíblia de Brooklyn. Esses Estudantes publicavam o
pequeno jornal Os ecos de rádio dos Estudantes da Bíblia (Nota 20: The Bible Students Radio Echoes), e
davam destaque ao seu programa de rádio que, mais tarde, passou a chamar “Transmissão de rádio
franca e fervorosa” (Nota 21: Frank and Earnest Radio Broadcast).
Em 1931, foi eleito um corpo de diretores. Em 1932, o Ecos de rádio tornou‐se Aurora e arauto da
presença de Cristo (Nota 22: The Dawn and Herald of Christ Presence), um jornal quinzenal. Esta
publicação conseguiu juntar novamente os Estudantes da Bíblia independentes e, durante as décadas de
1930, 1940 e 1950, a associação "Aurora" cresceu, em conseqüência de um afluxo de Testemunhas de
Jeová cansadas das mudanças doutrinais da Torre de Vigia. Então, voltaram a publicar os Estudas das
Escrituras, inúmeros livros, folhetos e tratados. Hoje, eles continuam o seu ministério, produzindo fitas
cassete, vídeos, o jornal Aurora e outras literaturas para os Estudantes da Bíblia em geral. Os seus
programas de televisão e rádio são vistos por todo o território dos EUA, Canadá, Europa, América do Sul
etc.

A ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DO MILÊNIO

(The Christian Millennial Fellowship) (1928 até a

presente data)
Esta Associação era originalmente composta pela Associação Italiana dos Estudantes da Bíblia
(Nota 23: Italian Bible Students Association) e pela Igreja dos Estudantes da Bíblia do Milênio (Nota 24:
Millennial Bible Students Church), de Hartford, Pequena Itália (Comunidade Italiana), em Nova York.
Atualmente, este grupo está associado com um dos primeiros ramos dissidentes da Sociedade Torre de
Vigia, da qual retiraram o seu apoio em 1928 e, em 1940, lançaram o jornal Nova criação ‐ um arauto do
reino de Cristo (Nota 25: New Creation ‐ a Herald of Christ's Kingdom). Contudo, anos mais tarde,
Gaetano Boccaccio começou a ser influenciado pelos escritos de E. C. Henninges e M. L. McPhail, dois
peregrinos que deixaram a Sociedade em 1909 devido a alguns desacordos doutrinais. A Associação Cristã
do Milênio, mais tarde, rejeitou a maior parte dos escritos de Russell, considerando‐os errados, e
converteu‐se ao grupo Estudantes da Bíblia do Novo Pacto (Nota 26: New Covenant Bible Students).
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Gaetano Boccaccio foi o líder da Associação Cristã do Milênio desde o início, mas estava com a
Sociedade desde 1917. Boccaccio morreu em 1996, mas, durante cerca de cinqüenta anos, conduziu o
grupo de Hartford, Connecticut.
Atualmente, o grupo é internacional e se mudou para New Jersey, sendo chefiado por Elmer
Weeks.

ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DA BÍBLIA INTRANSIGENTES

(The Standfast

Bible Students Association) (1918 até data incerta)

São chamados desta forma devido à sua determinação de "se manterem intransigentes no que diz
respeito aos princípios de guerra que Russell anunciou". Charles E. Heard de Vancouver e muitos outros
acharam que a recomendação de J. F. Rutherford, em 1918, para comprarem ações (ou obrigações) de
guerra era "covardia" e constituía uma perpetuação sacrílega do trabalho de colheita. Eles acharam que a
Sociedade renegou a sua posição anterior no que diz respeito às Ações de Liberdade e ao serviço não
combatente. Os Intransigentes acharam que um cristão não devia apoiar, de nenhuma forma, os
militares, comprando Ações de Liberdade, nem devia se envolver em serviço não combatente. Em
resposta a estas preocupações, a Associação dos Estudantes da Bíblia Intransigentes (Nota 27: Stand Fast
Bible Students Association) foi organizada em 1º de dezembro de 1918, em Portland, Oregon. Publicou
Old Corn Gems e organizou convenções por todo o território dos Estados Unidos. Depois de uma
convenção, em 25‐27 de julho de 1919, em Seattle, ocorreram muitas divisões.
Curiosamente, os Intransigentes aceitaram o Volume VII dos Estudos das Escrituras. Esse foi um
dos motivos principais para que ocorressem as divisões entre eles e os outros Estudantes da Bíblia. Em
1919, outra divisão. Desta vez, entre os próprios Intransigentes, devido ao Volume VII. A princípio,
tiveram muito sucesso, especialmente atraindo adeptos que não aceitavam o que viam:
comprometimento (ou envolvimento) da Sociedade Torre de Vigia com a guerra.
Acreditavam que tudo que a Sociedade Torre de Vigia ensinara até a Páscoa de 1918 estava
correto, mas, depois dessa data, tinha começado a “separação entre Elias e Eliseu” ‐ os Intransigentes
eram a classe de Elias, que se manteve intransigente em defesa dos ensinos de Russel. É claro que todos
os grupos dissidentes, pelo menos inicialmente, alegavam estar obedecendo aos desejos de Russell e, por
essa razão, diziam ser seus verdadeiros seguidores, mas os Intransigentes não diziam ser os mensageiros
legítimos da Organização de Deus, como fizeram alguns dos outros grupos. Os Intransigentes pensavam
que líderes e organizações eram relativamente pouco importantes. Estavam organizados simplesmente
para ajudar os outros a aprender os ensinos de Russell. A sua organização pouco rígida era,
provavelmente, uma das principais razões pelas quais foram uns dos primeiros grupos a se desintegrar.

SOCIEDADE DA VOZ DE ELIAS (The Elijah Voice Society) (1923 até data incerta)
Em 1923, John A. Herdersen, C. D. McCray e cerca de trezentas pessoas do grupo os Estudantes da
Bíblia Intransigentes organizaram a Sociedade da Voz de Elias (Nota 28: Elijah Voice Society) para efetuar
um ambicioso reajuntamento e trabalho de testemunho. Durante vários anos, publicaram o Mensário da
voz de Elias (Nota 29: Elijah Voice Monthly) e numerosos tratados, Este grupo tornou‐se o mais
proeminente entre os vários que aceitaram o Volume VII dos Estudos das Escrituras.
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Acreditavam que tinham sido “chamados para esmagar a Babilônia”, tal como os Intransigentes,
mas eram ainda mais radicais a tal ponto que se recusavam a saudar a bandeira e a comprar ações de
guerra ou a contribuir para a Cruz Vermelha, muito antes de as Testemunhas de Jeová adotarem posições
similares. Mais tarde, o grupo deixou de existir.

CHARLES TAZE RUSSELL
Fundador da seita confessa ser devedor para com os
adventistas entre outras igrejas: "Como que por acaso, certa noite
visitei uma sala poeirenta e mau iluminada, onde eu ouvira dizer que
se realizavam cultos religiosos, para ver se o punhado de pessoas que
se reunia ali tinha algo mais sensato a oferecer do que as crenças das
grandes religiões. Ali, pela primeira vez, ouvi algo sobre os conceitos
dos adventistas [Igreja Cristã do Advento], sendo o Sr. Jonas Wendell
o pregador... Assim, reconheço estar endividado com os adventistas e
com outras denominações.... pois, embora o adventismo não me
tenha ajudado em nenhuma verdade específica, ajudou‐me
grandemente a desaprender erros, e assim me preparou para a
Verdade." (Testemunhas de Jeová ‐ Proclamadores do Reino de
Deus, página 43, parágrafo 5).

OS SERVOS DE YAH (The Servants of Yah) (1925 até data incerta)
Provavelmente, este é o mais estranho de todos os grupos de Estudantes da Bíblia. Com sede no
Brooklyn, Nova York, e liderados por C. H. Zook, acreditavam que o nome de Satanás era Jeová, de modo
que as Testemunhas de Jeová, para eles, eram, na realidade, Testemunhas de Satanás. Eles são
universalistas e negam o Armagedom, o dilúvio, o batismo com água, o resgate, a restituição, etc. Tinham
filiais em Levittown, Nova York, e em Viena, Áustria. Suas doutrinas eram muito semelhantes às das
Testemunhas de Jeová; com a diferença de que acreditavam que os 144.000 estavam destinados a
descobrir o significado oculto das Escrituras e a entrar no céu. O significado é oculto, em parte, porque
acreditavam que o texto da nossa Bíblia foi alterado. Eles vêem a Bíblia primariamente como profecia,
referindo‐se a maior parte dela ao século XX. Acreditam que todas as pessoas que já existiram viverão
para sempre numa terra paradisíaca, exceto os 144.000, que viverão no céu. Este grupo também se
desvaneceu e já não existe.

NOVA ASSOCIAÇÃO DE JERUSALÉM (New Jerusalem Fellowship) (1922 até 1992)
Os acontecimentos de 1917, nos Estados Unidos, não chegaram prontamente ao conhecimento de
alguns Estudantes da Bíblia que viviam em outros países. Assim, muitos Estudantes da Bíblia não sabiam o
que se passava nos EUA. Por isso, demorou algum tempo até que tomassem conhecimento do fato e
saíssem da Sociedade.
A Nova Associação de Jerusalém (Nota 30: New Jerusalem Fellowship) foi formada em 1922,
deixando de existir no mesmo ano. Antes de sua extinção, no entanto, produziam um jornal mensal e
numerosos livros e tratados.
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PUBLICAÇÕES DOS VELHOS CAMINHOS (Old Paths Publications) (1925 até 1961)
William Crawford era membro original do Corpo de Diretores da Sociedade Torre de Vigia da
Inglaterra e fervoroso Estudante da Bíblia. Foi ele quem causou a primeira divisão entre os membros
desse grupo, fundou o movimento Publicações dos Velhos Caminhos (Nota 31: Old Paths Publications) e
produziu o jornal Velhos caminhos, de publicação mensal. Produziu, ainda, inúmeros folhetos, livros e
tratados.

ASSOCIAÇÃO GOSHEN (Goshen Fellowship) (1951 até a presente data)
O grupo foi formado por Jesse Hemery, proeminente Estudante da Bíblia da Inglaterra, sendo
desassociado do próprio movimento que criou por Nathan Homer Knorr, em 1951. Embora aceitasse
grande parte das interpretações de Russell, ele rejeitava a doutrina da "presença a partir de 1914".
Acreditando que o livro bíblico de Revelação (Apocalipse) teria um cumprimento futuro, escreveu alguns
comentários acerca de Revelação e de outros livros de profecias, publicados por editoras que não
pertenciam à Sociedade.
Jesse Hemery morreu em 1955, mas, antes, fundou a Associação Goshen, em 1951. Atualmente
(2003), esse grupo é liderado por Frank Brown, um homem que fez cem anos há pouco tempo. O
movimento publica o jornal mensal Arauto de Sião (Nota 32: Zion's Herald) desde 1965.

INSTITUTO DE PIRAMIDOLOGIA (The Institute of Pyramidology) (1920 até a presente data)
Adam Rutherford (que não era da família do Juiz Rutherford) era um piramidologista. Foi ele quem
fundou o grupo Instituto de Piramidologia. Adam era Estudante da Bíblia e obteve a maior parte da sua
inspiração a partir da grande pirâmide. Publicou um extenso conjunto de quatro volumes sobre a
Pirâmide e os seus ensinos, junto com o jornal Mensário de Piramidologia (Nota 33: Pyramidology
Monthly), que é editado até hoje. Escreveu muitos livros, folhetos e tratados.

SOCIEDADE DO ANJO DE JEOVÁ DE BÍBLIAS E TRATADOS (The Angel of Jehovah
Bible and Tract Society) (1917 até a presente data)

Fundada por Alexander F. L. Freytag, gestor da filial da Sociedade Torre de Vigia na Suíça, ele
discordava de algumas opiniões de Russell, mesmo enquanto este ainda era vivo. Foi designado por
Russell, em 1898, como Gestor (Administrador) da Filial. Em 1917, porém, começou a publicar suas
próprias opiniões usando as impressoras e papel da Sociedade. Foi expulso por Rutherford em 1919.
Publicou um conjunto de quatro volumes sobre as escrituras, a maior parte em francês. Seus escritos
foram traduzidos para os seguintes idiomas: inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, português e
holandês.
Publicou o seu próprio livro de hinos, para o qual escreveu e compôs toda a música, bem como o
seu próprio livro de devoções. Também escreveu numerosos folhetos e tratados. Publicou dois jornais, o
mensal Monitor do reino da justiça, (Nota 34: The Monitor of the Reign of Justice), e o semana, Jornal
para todos. (Nota 35: Paper For All).
O movimento tem filiais na Suíça, França, Alemanha, Bélgica e Itália. Seus membros vêem Freytag
como "aquele escravo fiel e discreto", mencionado em Mateus 24:45‐47. O grupo também é conhecido
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como Assembléia Filantrópica dos Amigos do Homem, (Nota 36: Philanthropic Assembly of the Friends of
Man), Igreja do Reino de Deus e Assembléia Filantrópica (Nota 37: The Church of the Kingdom of God,
Philanthropic Assembly).

INSTITUTO BÍBLICO BEREANO (Berean Bible Instituite) (1917 até presente data)
Este grupo de Estudantes da Bíblia separou‐se oficialmente da Sociedade em 1918 e publicou o
mensário A voz (Nota 38: The Voice). Desde 1917, vem publicando o mensário Jornal do povo (Nota 39:
People's Paper), e também livros, folhetos e tratados.

ASSOCIAÇÃO DO NOVO PACTO (New Covenant Fellowship) (1909 até 1944)
Em 1908/1909, E. C. Henninges, o Gestor da Filial australiana da Associação Internacional dos
Estudantes da Bíblia, (Nota 40: IBSA ‐ International Bible Students Association) junto com M. L. McPhail e
membros dos Estudantes da Bíblia de Chicago, retiraram o seu apoio à Sociedade Torre de Vigia,
causando a segunda maior divisão na história da Sociedade, só comparável à divisão de 1917.
Henninges produziu um jornal mensal intitulado O defensor do novo pacto e arauto do reino (Nota
41: The New Covenant Advocate and Kingdom Herald) e numerosos livros, folhetos e tratados. Depois de
sua morte, seu trabalho foi continuado durante alguns anos. O grupo e o periódico desapareceram em
1944. A maior parte dos Estudantes da Bíblia do Novo Pacto foi abandonada à sua própria sorte. Muitos
não continuaram e dividiram‐se, até que, finalmente, deixaram de existir como grupo. Mas os Estudantes
Livres da Bíblia, como são chamados hoje, constituem o maior grupo de Estudantes da Bíblia na Austrália.
Em anos recentes, tem havido um ressurgimento: os Estudantes Livres da Bíblia estão se reunindo sob a
nova liderança da Associação Cristã do Milênio.

OS CRENTES DO NOVO PACTO (The New Covenant Believers) (1909 até presente data)
O ex‐peregrino da Torre de Vigia, M. L. McPhail, supostamente o Estudante da Bíblia mais amado
e seguidor de Russell, liderou os Estudantes da Bíblia do Novo Pacto nos EUA.
McPhail publicou alguns livros independentemente. A maior parte desses livros fortemente
baseada nos escritos de E. C. Henninges. Em 1908, lançaram o livro Escriba do reino (Nota 42: The
Kingdom Scribe), que deixou de ser publicado em 1975. Em 1956, lançaram uma pequena folha
informativa intitulada Notícias bereanas, que continua sendo publicada até hoje.
Atualmente, assina suas obras sob o nome Igreja Bereana dos Estudantes da Bíblia (Nota 43:
Berean Bible Students Church).

ASSOCIAÇÃO POLACA DOS ESTUDANTES DA BÍBLIA (Polish Bible Students Association)
Os Estudantes da Bíblia Polacos assumiram o controle sobre a sede original da Torre de Vigia na
Polônia. Souberam, porém, da morte de Russell somente em 1925. Com as mudanças, preferiram
permanecer com os ensinos de Russell. Alguns anos depois, a Sociedade registrou o nome Associação
Internacional dos Estudantes da Bíblia II (Nota 44: The International Bible Students Association II). Isso
porque, haviam perdido a primeira, que ficara sob o controle dos Estudantes da Bíblia Polacos.
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Todavia, a segunda associação também caiu sob o controle dos Estudantes da Bíblia Polacos,
quando o gestor da filial se juntou aos Estudantes da Bíblia. Alguns anos mais tarde, a Sociedade tentou
incorporar, sem sucesso, a Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia III (Nota 45: The
International Bible Students Association III).
Então, os Estudantes da Bíblia Polacos começaram a publicar O vigia (Nota 46: The Watchman).
Isso aconteceu em 1921. Até 1919, existiam duas publicações com o nome Torre de vigia em língua
polaca, uma produzida pela Sociedade e a outra pelos Estudantes da Bíblia Polacos de Chicago, Illinois.
Mas Rutherford pôs termo a isso. Em 1930, começaram a publicar o mensário Aurora de uma nova era
(Nota 47: Dawn of a New Age).
Em 1958, publicaram o mensário Romper do dia (Nota 48: Day Break). Todos os anos eles realizam
uma convenção que conta com a participação de cerca de dois mil estudantes da Bíblia.

A frustração dos filhos da Torre
Outros dissidentes exponenciais que poderíamos ainda mencionar seriam os grupos Companhia
de Publicação dos Estudantes da Bíblia (1914), União da Associação da Bíblia (1917), Estudantes da Bíblia
Associados (1917), Igreja do Portão da Floresta (1920) e Associação Alemã de Estudantes da Bíblia (1930),
entre tantos outros que, igualmente, alcançaram notoriedade.
Desde a queda do comunismo, vem sendo descobertos outros Estudantes da Bíblia em certas
partes da Europa. Na Romênia e em outras partes do ex‐bloco comunista do leste foram encontrados
Estudantes da Bíblia ainda intactos, mormente na Rússia. Também existem Estudantes da Bíblia no
México, na Argentina, na Bélgica, na Suécia, na França, na Grécia, na África, na Índia, na China e no Japão.
Adicionado a esta razoável lista de dezenove facções jeovistas tem ainda o fato de que, em anos
recentes, muitas Testemunhas de Jeová (betelitas, anciãos, servos, pioneiros etc.), vindas de todos os
lados, continuam se juntando às inúmeras e diferentes Associações dos Estudantes da Bíblia.
Conseqüentemente, como ficou manifesto, a busca frustrante de uma organização visível por
parte das Testemunhas de Jeová, ao longo de sua curta trajetória, tem apontado "muitas diferentes
direções" gerando "confusão" entre eles ainda hoje.
A expressa diferença entre nós, os evangélicos, e as Testemunhas de Jeová é que nós
fundamentamos a salvação apenas em Jesus: "E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo
do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos" (Atos 4:12). Por
isso, podemos usufruir, sem restrições, da comunhão com os seguidores de Cristo. E isso num só corpo,
num só Espírito, num só Senhor, numa só fé e num só batismo, preservando, dessa forma, a unidade dos
pontos primários da fé bíblica e cristã (Efésios 4:01‐06). Por outro lado, os seguidores de Russell,
Rutherford e companhia continuam perdidos, confusos e segregando‐se uns aos outros.
*Adaptado do site observatório watchtower pela redação do Instituto Cristão de Pesquisas.
JOSEPH FRANKLIN RUTHERFORD ‐ O sucessor tido como líder autoritário e enérgico demite, em
1917, quatro diretores da organização que encabeçam novos grupos de estudos: "Depois da reunião de
1918, os opositores se separaram... Qualquer união que porventura tinham durou pouco, e logo se
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dividiram em várias seitas” (Testemunhas de Jeová ‐ Proclamadores do Reino de Deus, página 68,
parágrafo 4).

CHARLES TAZE RUSSELL (1879‐1916)
O fundador das testemunhas de Jeová foi um jovem que não
conseguiu compreender a teologia numa perspectiva de
desenvolvimento histórico. Então, esta falta de entendimento o levou
a achar que era o ‘sétimo mensageiro’ (Apocalipse 3:14) dado ao Corpo
de Cristo, e também a acreditar que estava vivendo os ‘últimos dias’ do
domínio do homem sobre a terra. E, tomando como base muitas idéias
teológicas à sua volta, incluindo um retorno "invisível" de Cristo (na
época apregoado pelos Adventistas). Russell passou a negar as
interpretações históricas das Escrituras, como a Trindade, o inferno
(como um lugar de punição) e a existência da alma separada do corpo.
Não encontrando muita simpatia pelos seus pontos de vista nas outras
religiões, começou o seu próprio movimento: A Torre de Vigia, além de criar o periódico Arauto da
presença de Cristo, que se tornou o porta‐voz de suas doutrinas. O jornal foi impresso pela primeira vez
em julho de 1879.

JOSEPH FRANKLIN RUTHERFORD (1916‐1942)
Durante esse período, Russell ainda é o "sétimo mensageiro", entretanto, ocorre uma divisão que
o separa dos Estudantes da Bíblia, que continuam leais a Rutherford, período em que o nome do grupo de
Russell foi alterado, por aquele, para Testemunhas de Jeová. Por sua vez, Rutherford começou a
empenhar um processo político lento de erradicação de todos os traços da adoração de Russell. Em 1920,
publicou o livro Milhões que agora vivem jamais morrerão (1923, em português), cujo conteúdo
apregoava a ressurreição de todos os justos do Velho Testamento e o estabelecimento da nova ordem
das coisas para 1925.

OS SETE PRIMEIROS VOLUMES PUBLICADOS POR RUSSELL
Os seis primeiros volumes publicados por Russell foram originalmente intitulados Aurora do
milênio (1886‐1904). Contudo, posteriormente, passaram a ser chamados de Estudos nas Escrituras. O
primeiro volume intitula‐se O plano divino das idades. O segundo, O tempo está próximo ‐ uma obra
repleta de falsas profecias. O terceiro, O reino dele vem ‐ uma justificativa para a ocorrência do
Armagedom em 1914. O quatro, A batalha do Armagedom. O quinto, Numa mente entre Deus e o
homem. O sexto, Nova criação. E, finalmente, o sétimo, O mistério consumado, responsável pela grande
dissensão entre as Testemunhas de Jeová.
O mistério consumado é uma obra póstuma de Russell publicada por Rutherford em 1917 e gerou
grande oposição por parte de alguns que acreditavam que o texto havia sido escrito por Clayton J.
Woodworth e George Fisher. O volume revelava muitas interpretações novas e contrárias às Escrituras.
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Notas / Referências
1. Organização Teocrática: relativo a um sistema geral de governo regido por Deus.
2. Apostasia: a. Abandono pública de um grupo religioso, de uma doutrina ou opinião. b. Abandono do
grupo ao qual se pertencia.
3. Joio: 1. Planta, anual, gramínea, que infesta as searas. 2. Semente dessa planta. Coisa má que, misturada
com as boas, as prejudica e deprecia. Segundo interpretação bíblica de Mateus 13:24‐30, a parábola do joio e do
trigo salienta o fato de que há uma semeadura da ma semente de Satanás paralela à Palavra de Deus.
4. Colheita: Alusão ao apelo de Jesus: "A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros" (Mateus 9:37).
O apelo é norteado pela necessidade urgente da pregação do evangelho.
5. Dawn Bible Students Association.
6. Pastoral Bible Institute.
7. The Bible Standard and Herald of Christ's Kingdom.
8. The Laymen's Home Missionary Movement ‐ um dos nomes não registrados como empresa usados por
Russell.
9. The Present Truth and Herald of the Christ's Kingdom.
10. The Herald of the Epiphany que, mais tarde, teve seu nome mudado para The Bible Standard and Herald
of Christ's Epiphany.
11. Ortodoxamente, o sentido da palavra original é estar "literalmente e visivelmente presente". O livro: O
vocabulário do Testamento grego ‐ ilustrado do papiro e de outras fontes não literárias ‐ nos clareia a visão acerca
desta palavra na página 497: "O que, portanto, nos concerne mais especificamente em conexão com o uso do NT de
parousia é a força quase técnica da palavra dos tempos de Ptolomeu adiante para denotar a visita de um rei,
imperador, ou outra pessoa de autoridade...”. O artigo continua dando ilustrações de tais visitas na literatura
grega. Em tal papiro estava a descrição da visita real da rainha Cleópatra e do rei Ptolomeu a Memphis no seu
reinado do Egito. Esta ocasião foi denominada parousia ‐ uma visita presencial em carne e osso de pessoas com
autoridade real. A própria Bíblia contém outros exemplos claros da palavra Parousia (Veja 2º Coríntios 10:10, 1º
Coríntios 16:17, 2º Coríntios 7:06, 07 e Filipenses 1:26 e 2:12). Em todas as ocasiões apresentadas, a palavra foi
usada para apresentar uma presença física das pessoas citadas, bem como a presença (também física) de Paulo nas
igrejas. Contudo, erroneamente, as testemunhas de Jeová interpretam a Parousia como "presença invisível".
12. Epiphaneia: palavra grega que significa
'manifestação" (Veja 1º Timóteo 6:14 ‐ aparição; 4:08 ‐ vida
presente; Tito 2:13 ‐ aparecimento).
13. Ephiphany Studies in the Scriptures.
14. Ephipany Bibie Studerits Association.
15. Laodicean Home Missionary Movement.
16. Apokalypsis Studies in the Scriptures.
17. The Present Truth of the Apokalypsis.
18. Studies in the Scriptures: The Finished Mystery.
19. The Herald of Christ's Kingdom.
20. The Bible Students Radio Echoes.
21. Frank and Earnest Radio Broadcast.
22. The Dawn and Herald of Christ Presence.
23. Italian Bible Students Association.
24. Millennial Bible Students Church.
25. New Creation ‐ a Herald of Christ's Kingdom.
26. New Covenant Bible Students.
27. Stand Fast Bible Students Association.
28. Elijah Voice Society.
29. Elijah Voice Monthly.
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30. New Jerusalem Fellowship.
31. Old Paths Publications.
32. Zion's Herald.
33. Pyramidology Monthly.
34. The Monitor of the Reign of Justice.
35. Paper For All.
36. Philanthropic Assembly of the Friends of Man.
37. The Church of the Kingdom of God, Philanthropic Assembly.
38. The Voice.
39. People's Paper.
40. IBSA ‐ International Bible Students Association.
41. The New Covenant Advocate and Kingdom Herald.
42. The Kingdom Scribe.
43. Berean Bible Students Church.
44. The International Bible Students
Association II.
45. The International Bible Students
Association III.
46. The Watchman.
47. Dawn of a New Age.
48. Day Break.
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O FATOR PRIMOGENITURA
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 9, Número 66, 03/2004 – Páginas 58‐59

"O qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação"
(CoIossenses 1:15)
O texto bíblico supracitado é o sustentáculo da doutrina desenvolvida pela Sociedade Torre de Vigília (STV),
liderança das Testemunhas de Jeová, que apregoa que Jesus foi o primeiro anjo criado por Deus, ou seja, o arcanjo
Miguel, e que, por meio dele, foram criadas todas as demais coisas. Mas será que o apóstolo Paulo cria desta forma
ao escrever a declaração do versículo em referência?
Não é possível negar que o texto refere‐se a Jesus como o primogênito. Isto está muito claro. A questão
aqui é definir qual foi o conceito de primogênito empregado pelo escritor.
Sabemos que a palavra primogênito significa “o primeiro a nascer” ou, “aquele que foi gerado antes dos
outros”. Baseadas neste significado literal, algumas pessoas distorcem a Bíblia e ensinam que Jesus foi, também,
uma criatura, havendo, portanto, um tempo em que ele não existia.
Para que possamos resolver esta questão, precisamos antes entender o motivo que levou o apóstolo Paulo
a afirmar que Jesus é o "primogênito da criação". É importante destacar que a Bíblia diz "primogênito da criação", e
não "primogênito de Deus". Outro ponto que deve ser salientado: a Bíblia nem sempre ensina que o termo
primogênito está relacionado à sua significação literal: o primeiro a ser criado ou o primeiro de uma série. Para
entendermos melhor esse ponto, temos de nos reportar à história e aos costumes descritos no Antigo Testamento.
Nos tempos antigos, somente o primeiro filho tinha direito à herança. Isso porque eram eles que sucediam
seus pais no comando da casa, nas profissões e na direção do povo, mais ou menos como ocorre no sistema
monárquico dos reis. Essa “preferência” era chamada de direito de primogenitura, que está intimamente ligado à
forma como Deus desenvolveu seu plano de salvação. Vejamos:
‐ Deus escolheu Abraão do seio de sua família e o ordenou a abandonar sua parentela para que buscasse
uma terra desconhecida por ele (Gênesis 12:01), mesmo sem ser ele o primogênito.
‐ Prometeu‐lhe que sua descendência seria incontável e lhe deu um f ilho com Sara ‐ Isaque ‐ que seria o
primogênito e unigênito desta relação (Gênesis 22:02), porém, Abraão já possuía outro filho com Hagar ‐ Ismael,
(Gênesis 16:01‐16).
‐ De Isaque nasceu Esaú, o primogênito (Gênesis 25:25), e Jacó (Gênesis 25:26). Mas a Bíblia relata que
Esaú "vendeu" o seu direito de primogenitura a seu irmão por um prato de lentilhas (Gênesis 25:29‐34).
‐ Na velhice de Isaque, Jacó recebeu a bênção da primogenitura de seu pai, mas conseguiu isso por meio de
uma trama arquitetada como auxílio de sua mãe, Rebeca (Gênesis 27:01‐29). Sobre esse episódio é importante
lembrar que o próprio Deus já havia determinado, na ocasião do nascimento das crianças, que o maior ‐ Esaú ‐
serviria o menor – Jacó (Gênesis 25:23).
‐ Entre os doze filhos de Jacó, Ruben, o primogênito (Gênesis 29:32), perdeu a bênção por se deitar com a
concubina de seu pai, Bila (Gênesis 35:22).

194

‐ Simeão e Levi, os seguintes por ordem ele nascimento, também são privados da bênção por terem traído
a aliança que seu pai (Jacó) havia feito (Gênesis 34:01‐31). A primogenitura então passou a Judá.
‐ José, o primogênito de Jacó e Raquel, gera dois filhos no Egito, Manasses, o primogênito, e Efraim
(Gênesis 41:50‐52). Entretanto, Jacó abençoa‐os, pouco antes de morrer, cruzando os braços e colocando a mão
direita sobre Efraim, contra a vontade de José, declarando que o menor seria maior que o filho mais velho (Gênesis
48:11‐19). Por meio do profeta Jeremias vemos que Efraim também é apontado como primogênito (Jeremias
31:09).
‐ Israel, a nação escolhida para legar o Messias à humanidade, também é chamada de primogênita, quando
Moisés declara a Faraó: "Assim diz o Senhor: Israel é meu primogênito" (Êxodo 4:22). Entretanto, como sabemos,
Israel não foi o primeiro povo da terra.
‐ Davi, o grande rei, também é chamado de primogênito: “Também o farei (Davi) meu primogênito mais
elevado do que os reis da terra” (SaImos 89:27). Mas sabemos que foi Eliabe o primeiro filho de Jessé (1º Samuel
16:01‐10).
‐ Posteriormente, da linhagem de Davi, sairia o "primogênito da criação", Jesus, o qual nos fez herdeiros de
Deus e co‐herdeiros seu (Romanos 8:17).
Diante desta lista irregular de ocorrências envolvendo o conceito de primogenitura, retomamos novamente
à questão: O que Paulo quis dizer ao referir‐se a Cristo como o primogênito da criação? Será que podemos
interpretar isso de forma literal? E se aplicarmos a mesma regra nos demais casos? Abraão? Jacó? Efraim? Israel?
Davi? Foram primogênitos no sentido estrito da palavra?
O apóstolo toma a palavra "primogênito", em Colossenses 1:15, para indicar a posição de destaque de
Jesus, sua preeminência, ou seja, seu domínio absoluto diante de sua criação! Lemos isso no verso 18: “E ele é a
cabeça do corpo, da igreja; é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a
preeminência” (CoIossenses 1:18, grifo do autor).
Logo, quando Paulo declara que “Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele”
(CoIossenses 1:17), fica categoricamente comprovado o seguinte: Jesus não faz parte da criação, mas é o próprio
Criador, o que está em concordância com todo o contexto bíblico, Antigo e Novo Testamentos (Isaías 9:06,
Miquéias 5:02; Hebreus 13:08).
Agora, depois de sua vida, morte e ressurreição, todos aqueles que aceitam o Jesus Verdadeiro (Criador, e
não criatura) usufruem também desta primazia, constituindo a "universal assembléia e igreja dos primogênitos, que
estão inscritos nos céus" (Hebreus 12:23, grifo do autor).
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DEVEMOS OU NÃO RECEBER SECTÁRIOS EM NOSSA CASA?
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 9, Número 67, Abril/2004 – Página 17

"Se alguém vem ter convosco, e não
traz esta doutrina, não o recebais em
casa, nem tampouco o saudeis" (2º
João 10)
De acordo com 2º João 10, não devemos
receber em nossas casas, ou até mesmo saudar,
quaisquer pessoas que venham até nós e não
compartilham da nossa fé em Cristo. Mas será que
isso deve ser interpretado literalmente? Como isso
se aplicaria a um sectário? Deveríamos realmente dispensá‐los com esta hostilidade?
Não é provável que esse versículo proíba aos cristãos de receberem sectários em suas casas,
quando a intenção for testemunhar‐lhes acerca do evangelho de Cristo. Antes, mais propriamente, o
texto parece se referir à proibição de conceder ao sectário consecutivas oportunidades de ensinar sua
falsa doutrina e, mesmo assim, sob um “pano de fundo” diferente dos nossos dias.
O contexto para esta interpretação pode ser vislumbrado nos primórdios do cristianismo, numa
época em que não existiam igrejas centralizadas e acessíveis nas quais todos os crentes pudessem
congregar. Na realidade, o que existiam eram casas que funcionavam como pequenas igrejas que se
espalhavam por toda a localidade em que o evangelho se estabelecia.
Examinando o Novo Testamento, vemos que, logo no início da igreja, os cristãos são vistos unidos
“partindo o pão de casa em casa” (Atos 2:46; 5:42) e ajuntando‐se para orar na casa de Maria, a mãe de
João Marcos (Atos 12:12). De fato, as igrejas primitivas freqüentemente se estabeleciam nas casas dos
irmãos e este fator é primordial para entender o que o apóstolo João quis compartilhar quando escreveu
sua segunda epístola. Veja alguns exemplos dessa ocorrência nas cartas de Paulo:
‐ “Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias
da Ásia para Cristo” (Romanos 16:05);
‐ "As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam‐vos afetuosamente no Senhor Áqüila e Priscila, com a
igreja que está em sua casa" (1º Coríntios 16:19);
‐ "Saudai aos irmãos que estão em Laodicéia e a Ninfa e à igreja que está em sua casa"
(CoIossenses 4:15).
O emprego de templos eclesiásticos específicos não apareceu antes do final do segundo século.
Assim, aparentemente, o apóstolo João está, na realidade, nos advertindo contra a aceitação de
um falso mestre na igreja, concedendo‐lhe o "púlpito" para ensinar. Olhando as coisas por este prisma,
entendemos que a proibição visava a pureza doutrinária da igreja. Estender tal hospitalidade a um falso
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mestre insinuaria que a igreja estaria aceitando ou aprovando seu ensino, o que certamente causaria
grande confusão entre os fiéis. Isso deveria ser evitado, a qualquer custo.
Também é possível que João estivesse proibindo aos cristãos de hospedarem falsos mestres em
seus lares. Diante desta hipótese, e salutar, lembrar que, nos dias em que a igreja apostólica estava em
formação, o ministério pastoral e evangelístico foi exercido principalmente por indivíduos que viajavam
de local a local, de casa (igreja) em casa (igreja). Esses pastores itinerantes dependiam da hospitalidade
das pessoas de uma congregação local. Por conseguinte, João estaria admoestando a igreja a não
estender este tipo de hospitalidade aos falsos mestres. Logo, os cristãos não deveriam deixar que
sectários ficassem em suas casas e as utilizassem como bases de suas operações para difundir seu falso
evangelho.
Em qualquer destes casos, esse versículo não proíbe aos cristãos de permitir que um sectário
entre em suas casas para propósitos evangelísticos. Da próxima vez que uma dupla de Testemunhas de
Jeová ou mórmons bater na porta de sua casa, sinta‐se livre para convidá‐la para ouvir o seu testemunho.
Mas esteja totalmente seguro em relação aos fundamentos da sua fé, “para que não sejamos [...] levados
em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam
fraudulosamente” (Efésios 4:14).

Nota
Christian Apologetics and Research Ministrty
Adaptado por Elvis Brassaroto Aleixo
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Testemunha de Jeová – Agora Sim!
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Encontrar uma ex‐Testemunha de Jeová já é fato raro, um ex‐ancião, então, quase
um milagre. Mas como o evangelho é o poder de Deus, esse milagre aconteceu. Trata‐se
da história do irmão William do Vale Gadelha. Ele foi ancião das Testemunhas de Jeová
durante quatorze anos, mas desde 1998 desfruta da verdadeira liberdade em Cristo. Hoje,
seu maior prazer é ajudar outras vítimas dessa seita, ensinando‐lhes que Deus não é
propriedade da Torre de Vigia e que a vida não acaba para quem deixa a organização. Seu
trabalho resultou na publicação recente do livro A verdade sobre as Testemunhas de Jeová.
Obra escrita em parceria com seu cunhado, Cid de Miranda, também ex‐ancião. E Defesa
da Fé tem grande satisfação de publicar a entrevista que segue.
Por Jamierson Oliveira
Defesa da Fé: Basicamente, ser Testemunha de Jeová é negar
doutrinas bíblicas. A tarefa de reaprender tudo novamente não é um
desafio grande demais?
William: Não são todas as doutrinas desse grupo que negam as
verdades cristãs, mas as que têm fundamento biblico são manipuladas
pelos interesses da organização. Por isso o desafio de aprender o que a
Bíblia ensina é grande, pois as Testemunhas de Jeová acham que já sabem
toda a verdade bíblica. Humanamente falando, é tarefa muito difícil
substituir os dogmas humanos da Torre de Vigia pelo puro conhecimento
da Palavra de Deus, mas “a Deus todas as coisas são possíveis”.
Defesa da Fé: A história das Testemunhas de Jeová é cercada de
erros e enganos. Como elas lidam com esse passado sombrio?
William: A história passada das profecias é constantemente "filtirada". A falsa profecia de que o
fim do mundo viria em 1914, por exemplo, foi claramente expressa nas publicações da Torre de Vigia de
1879 até o início da Primeira Guerra Mundial. Quando o fim do mundo não ocorreu, disseram que o que
fora predito foi o fim dos Tempos dos Gentios, realizado de "modo invisível" nos céus. É algo totalmente
subjetivo e sem nenhum suporte bíblico. Mas a absoluta maioria deles crê que isso é verdade e ignora
que sua religião é responsável por uma das maiores falsas profecias de todos os tempos.
Defesa da Fé: De todas as gafes históricas, qual é a que mais incomoda as Testemunhas de Jeová?
William: Eu podería chamar de grande gafe histórica a mudança relacionada com a “geração de
1914”. Durante muitas décadas, livros e revistas afirmaram taxativamente que o fim do mundo viria antes
que a geração dos que viveram em 1914 morressem. Em 1995, tiveram de abolir este ensino. Alguns
anciãos chegaram a comentar isso comigo. Foi como se o fim do mundo tivesse sido adiado. Os adeptos
que esperavam não morrer ficaram muito decepcionados. Como se trata de algo recente, mencionar esse
fato é um grande incômodo para elas.
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Defesa da Fé: Por que, mesmo diante disso, elas insistem em ter a religião verdadeira?
William: Primeiro, porque a noção de todos esses erros é permanentemente encoberta pela
organização. A pesquisa acerca deles é francamente desencorajada. Quando abordam esses erros, o
fazem de modo disfarçado, e dão a impressão de que foi algo minimo, atribuído a alguns adeptos
precipitados numa determinada época. A liderança da organização nunca é responsabilizada, ficando
sempre acima de qualquer suspeita. Por um raciocínio estranho e distorcido, dizem ser a “única religião
da terra aprovada por Deus, dirigida e orientada por Ele”. É um marketing religioso. Porque se existe
realmente "uma religião verdadeira", quem não gostaria de fazer parte dela?
Defesa da Fé: Uma coisa é fato, as Testemunhas de Jeová são extremamente persuasivas em seu
trabalho de casa em casa. Que tipo de treinamento elas recebem ?
William: Duas reuniões no meio da semana, a Escola do Ministério Teocrático e a Reunião de
Serviço, visam treinar adeptos de todas as condições e idades para o trabalho de casa em casa. Isto inclui
formas de abordagem, como apresentar os assuntos das revistas A Sentinela e Despertai!, como explicar
os temas mais obscuros da doutrina e como rebater as criticas mais comuns feitas à seita. Criam‐se
cenários de conversas informais, da vida famíliar e de locais de trabalho, além de demonstrações de
palestras típicas que ocorrem nas portas. No entanto, nenhuma delas está preparada para lidar com os
questionamentos realmente bíblicos. São proibidas de entrar em tal tipo de conversa. Até mesmo os
anciãos mais experientes não têm como explicar seus dogmas sem fundamento bíblico. Se houvesse
explicações biblicas, eu estaria lá até hoje.
Defesa da Fé: Na época, como um dos líderes desse grupo, nunca teve dúvidas sobre a idoneidade
do Corpo Governante?
William: A transmissão dos dogmas da Torre de Vigia é muito bem feita. Apesar disso, havia
ensinos que não pareciam bem explicados, e sempre, em todos esses anos, eu tive minhas dúvidas,
embora não falasse delas com ninguém. Uma delas era sobre o ensino de que a volta de Cristo seria
invisível.
Defesa da Fé: Quais são as estatísticas mundiais sobre o crescimento das Testemunhas de Jeová?
William: Desde o final dos anos 90, vinha ocorrendo uma desaceleração do crescimento, causado,
talvez, pela desilusão da “geração de 1914”. Até 2001, na América do Norte, Europa, Japão e Austrália,
houve estagnação e até decréscimo. Eles tiraram muito proveito dos ataques terroristas a Nova York, da
guerra do Afeganistão e do Iraque, e passaram novamente a crescer naquelas regiões. O crescimento
tinha sido de 4,4% em 1997 e caído para 1,7% em 2001. Depois subiu para 2,8% em 2002. O último
relatório traz um crescimento de 2,2%. Creio que o “efeito catástrofe” dos acontecimentos mundiais já
está passando e o crescimento pode cair mais nos próximos anos.
Defesa da Fé: Qual foi o estopim que resultou na sua saída do grupo?
William: O fim da “geração de 1914” me serviu de alerta, mostrou que o Corpo Governante não
tinha orientação divina. Se podia estar errado nisso, podia tambem estar errado em outras coisas. Um
dia, pela Internet, soube da existência de Raymond Victor Franz, ex‐membro do Corpo Govemante e ex‐
Testemunha de Jeová. Pude então ler toda a história dele: a exposição que faz dos erros de décadas e
décadas. Aprofundei minhas pesquisas e me choquei com a atitude irresponsável da Torre de Vigia no
passado, com respeito aos transplantes de órgãos, às vacinas, ao uso médico do sangue, de como vidas
humanas se prejudicaram e se perderam. Entrei em contato com Raymond Victor Franz, já idoso, e ele
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nos autorizou a traduzir e distribuir seu livro, Crise de consciência, no Brasil. Em seguida, pedi nosso
desligamento. O fato teve ampla repercussão em Fortaleza e, depois, em todo o Brasil. Nos meses
seguintes, outros adeptos que entraram em contato conosco também se dissociaram, inclusive anciães e
servos ministeriais (diáconos). Seis anos se passaram desde então.
Defesa da Fé: Qual é o “preço” para alguém que deixa essa organização religiosa?
William: Muito alto em muitas áreas. A perda imediata total das amizades e a destruição quase
total dos vínculos familiares. Você se torna um “desconhecido” para aqueles a quem antes chamava de
"irmãos", ganha a denominação desprezível de "apóstata" e passa a ser considerado como passível de
destruição no Armagedom, se não voltar "humilde e arrependido" a sujeitar‐se aos preceitos dos homens
do Corpo Govemante.
Defesa da Fé: Foi esse o seu caso?
William: Foi sim. Sou o mais velho de nove irmãos. Havia, ainda, cunhados, cunhadas e sobrinhos,
mas a maioria deles deixou a religião na mesma ocasião em que Cid de Farias (meu cunhado) e eu saímos.
Felizmente, não sofremos tanto quanto os outros. Um irmão e duas irmãs continuam lá com suas famílias.
Só falam comigo o estritamente indispensável e, às vezes, nem isso. Mas o saldo foi positivo. A maior
parte da família foi preservada, e isso é motivo de alegria. O Cid também perdeu boa parte de seus
parentes. Mas temos motivos de ter esperança com relação a estes entes queridos.
Defesa da Fé: Fala‐se muito em controle mental das seitas sobre seus adeptos. Como o senhor vê
esta questão?
William: Vivemos em plena época de cuItos e seitas e o controle mental é um fato. E torna‐se fato
bem real entre as Testemunhas de Jeová. Os discursos dos anciãos, os artigos de A Sentinela e da
Despertai!, repetem de modo insistente, a posição do Corpo Governante como “escravo fiel e discreto”
inquestionável. Tudo isso resulta em amortecer a capacidade de raciocínio das pessoas, deixá‐las
receptivas para qualquer coisa que se queira, desde que parta da liderança da religião. Essa é uma das
formas mais reais que existe de escravidão. Que a leitura, a divulgação, a escrita e a Internet sejam
plenamente usadas como veículos da libertação das mentes, sejam quais forem as seitas a que estejam
presas!
Defesa da Fé: O que a igreja pode fazer para alcançar os adeptos desse grupo, que poderiam
muito bem, com as demais seitas, ser considerados como parte dos “povos não‐alcançados”?
William: Já foi dito que as Testemunhas de Jeová vão às casas das pessoas tentar "convertê‐las".
Seria muito vantajoso aproveitar suas visitas para lhes transmitir a verdadeira boa‐nova, que tem a ver
com Jesus e com o benefício redentor do seu sangue derramado para a libertação da humanidade.
Qualquer um que queira ajudar essas pessoas deve preparar‐se com base na farta literatura hoje
disponível. Abordá‐las com amor (que elas acham que as outras religiões não têm), explicar‐Ihes de modo
calmo e paciente, com a Bíblia na mão, o que realmente Deus tem para elas. Fico especialmente jubilante
quando recebo notícias de ex‐Testemunhas que dizem que acharam abrigo espiritual em alguma igreja
cristã. Seu zelo passa a ser bem aproveitado e não ficam como ovelhas desgarradas, situação em que
maldosamente a Torre de Vigia se alegra.
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O Que Pensar de Quem nos diz: “Não Leia Sua Bíblia”?
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 10, Número 75, Páginas 12‐15

por Randall Watters – Traduzido e adaptado por Natanael Rinaldi
É provável que alguém nunca tenha lhe dito isso: “Não
leia sua Bíblia”. De fato, muitas seitas até ensinam as pessoas
a lerem a Bíblia. Mas quando se tornam seus adeptos, querem
ver o que acontece?
Deixe sua Bíblia de lado. Já não precisará mais dela.
Charles Taze Russell, fundador das Testemunhas de Jeová,
disse o seguinte, sobre a leitura da Bíblia: "Ademais, não só
descobrimos que as pessoas, ao estudarem apenas a Bíblia,
não podem discernir o plano divino, mas também
descobrimos que, se alguém puser de lado os Estudos das
Escrituras, mesmo depois de já os ter usado, e de se tornar
familiarizado com eles, após os ter lido durante dez anos, se
antão alguém os puser de lado e ignirá‐los, indo somente à
Bíblia, embora entenda a Bíblia por dez anos, a nossa
experiência mostra que dentro de dois anos ficará em trevas.
Por outro lado, se tivesse simplesmente lido os Estudos das Escrituras, com as suas referências, e não
lesse uma página da Bíblia sequer, esse alguém estaria na luz no fim de dois anos porque teria a luz das
Escrituras”. (Nota 1: Sociedade Torre de Vigia, 15/09/1910, página 298).
É possível compactuar com este raciocínio?
As Testemunhas de Jeová dizem que querem estudar a Bíblia com você. Entretanto, desejam fazer
isso por meio de seus próprios livros.
Chegaram ao cúmulo de fazer sua própria tradução da “Bíblia” ‐ a Tradução do Novo Mundo.
Ao lermos sua versão, encontramos um "Jesus diferente" ‐ o "Jesus" da Sociedade Torre de Vigia.
Aliás, Miguel, o arcanjo.
Consideremos alguns de seus ensinos:

Por que necessitamos da revista A Sentinela?
As Testemunhas de Jeová não crêem que uma pessoa, que não pertença à sua organização, possa
entender sua Bíblia (TNM) sem a ajuda dos livros publicados por elas. Aliás, não acreditam que a Bíblia
tenha sido escrita para as demais pessoas, e isso em hipótese alguma. Crêem que foi escrita somente
para os 144 mil "ungidos", os únicos escolhidos para tal encargo e, também, os únicos que vão para o céu.
As "outras ovelhas", dizem, têm de escutar o "resto ungido": "A organização oficial de Jeová na terra
consiste do resto ungido; e os jonadabes [as outras ovelhas] que andam com os ungidos sendo por eles
ensinados, não podendo, porém, ser líderes”. (Nota 2: A Sentinela, STV, 08/1934, página 249).
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Segundo as Testemunhas de Jeová, Deus tem olhado desde os céus e concluído que a organização
é a única no mundo inteiro que lhe agrada. Dizem que Deus está usando um grupo especial de homens
para interpretar a Bíblia para as pessoas e dar, pouco a pouco, o conhecimento, a que chamam de o
"alimento ao tempo devido".
Assim, amado (a) leitor (a), você não poderá ler a sua Bíblia com a esperança de encontrar nela a
verdade por sua própria iniciativa. Só poderá encontrar a "verdade" por meio do estudo de A Sentinela.
Você terá também de integrar a organização visível de Deus para ser salvo. (Nota 3: A Sentinela, STV,
15/11/1981, Página 21).
Incrível? Então, vamos a outras afirmações:
"Jeová tem feito hoje em dia que o entendimento da Bíblia dependa de estar associado com sua
organização". (Nota 4: A Sentinela, STV, 01/11/1961, página 668).
"Deus não tem disposto que essa palavra [a Bíblia] fale independentemente ou que por si mesma
brilhe como as verdades doadoras da vida [...] É por meio de sua organização que Deus provê esta luz,
que, segundo disse o profeta, é o ensinamento ou lei de sua mãe. Se andamos na luz da verdade, teremos
de reconhecer não só Jeová Deus como nosso Pai, senão a sua organização como nossa mãe". (Nota 5: A
Sentinela, STV, 05/1957, página 273).

Podemos aceitar, sem duvidar, o que A Sentinela diz?
Como devemos encarar as declarações da revista A Sentinela? Devemos examinar seus
ensinamentos de forma crítica à luz da Bíblia? Devemos ou não examinar "cada dia nas Escrituras se estas
coisas são assim" (Atos 17:11)? Devemos nos certificar "de todas as coisas" e nos apegarmos "ao que é
excelente" (1ª Tessalonicenses 5:21)?
Vejamos, em texto reproduzido na integra, o que A Sentinela ensina: "Devemos ingerir, digerir e
assimilar o que se nos apresentam sem tratar de rejeitar parte do alimento devido e que não seja de nosso
agrado ou gosto mental [...] Os indivíduos teocráticos reconhecem com apreço a organização visível do
Senhor, em vez de viver tontos a ponto de colocar seus raciocínios e sentimentos humanos contra à
direção de Jeová. Depois de haver sido alimentados até chegar a nossa atual fortaleza e madureza
espiritual, começaremos subitamente a ser mais inteligentes do que nosso anterior provedor e nos
esquecer da orientação esclarecedora da organização que nos criou como mãe? Não abandones a lei de
tua mãe (Cf. Provérbios 6:20‐23)". (Nota 6: A Sentinela, STV, 02/1952, páginas 79, 80).

Temos de seguir a organização sem nos importarmos com aquilo que
nos digam para fazer?
"Os recém‐chegados devem aprender a colocar‐se de acordo com os princípios e normas da
Sociedade do Novo Mundo e a trabalhar em harmonia com estes, para o bem‐estar e bênção de todos
dentro da organização". (Nota 7: A Sentinela, STV, 06/1956, página 345).
"Para alguns que afirmam estar inteiramente dedicados a Jeová lhes é difícil aprender a obedecer
às instruções da organização. Os anjos são delegados do Senhor para trazer instruções aos membros da
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organização na terra. Não é necessário que entendamos a maneira como isto se efetua". (Nota 8: A
Sentinela, STV, 12/1933, página 364).

Qual é a verdadeira fonte da nossa instrução e salvação?
A Sociedade Torre de Vigia tem colocado muitos encargos sobre seus membros. Seu livro
Organização de filiais tem mais de 1.150 normas e regras. Essas leis são formuladas pelo "corpo
governante", no Brooklyn, Nova York. Em 29 de maio de 1980, um dos membros desse "corpo
governante" disse, dirigindo‐se ao pessoal da sede internacional: "Quando falamos acerca da lei, falamos
acerca da organização. Com todo o nosso coração necessitamos obedecer a essa lei. Jeová não dá a
indivíduos interpretação [das Escrituras]. Precisamos de um guia, e este é o 'escravo fiel e discreto'.
Precisamos reconhecer a fonte de nossa instrução. Temos de ser como um asno, humildes, e ficarmos na
manjedoura; assim não receberemos nenhum veneno".
Dizem que as pessoas não podem amar a Deus a menos que os reconheçam como a "organização
de Deus". Esse é o único modo pelo qual alguém poderá ser salvo: "Não podemos dizer que amamos a
Deus e ao mesmo tempo negar sua palavra e seu meio de comunicação [...] Os que reconhecem a
organização teocrática visível de Jeová, devem também reconhecer e aceitar o que estipula o escravo fiel
e discreto e ser submissos a ele [...] Ao fazê‐lo, aceitemo‐lo completamente em todos os seus aspectos".
(Nota 9: A Sentinela, STV, 01/10/1967, páginas 587, 590, parágrafo 1).

O que pode acontecer se lermos unicamente a nossa Bíblia?
É claro que reconheceremos as doutrinas ortodoxas que o cristianismo tem ensinado por séculos e
isso não agrada as Testemunhas de Jeová. Observe como manifestam, inadvertidamente, essa
preocupação na revista A Sentinela: "Alguns estão dizendo que basta ler a Bíblia exclusivamente, de modo
pessoal ou em grupos pequenos em casa. Mas ainda que pareça estranho, por meio de tal leitura da Bíblia
têm retomado às doutrinas apóstatas que os comentários dos clérigos da cristandade estavam ensinando
por cem anos!". (Nota 10: A Sentinela (The Watchtower), STV, 15/08/1981, página 28, parágrafo 9).

Teremos de reconhecer esta organização como profeta de Deus?
A própria revista A Sentinela afirma: "De modo que, tem Jeová um profeta, para adverti‐los dos
perigos e declarar‐lhes as coisas por vir? [...] Podemos responder afirmativamente a essas perguntas.
Quem é este profeta? [...] Este profeta não foi um só homem, porém um grupo de homens e mulheres. Foi
um pequeno grupo de seguidores de Jesus Cristo [...] Hoje em dia eles são conhecidos como as
Testemunhas Cristãs de Jeová". (Nota 11: A Sentinela, STV, 01/04/1972, página 197).

Testando as Testemunhas de Jeová
Se, na verdade, fossem profetas de Jeová, suas profecias, então, deveriam ter‐se comprido.
Vejamos:

204

1889
"A batalha do grande dia do Deus Todo‐Poderoso (Apocalipse 16:14), a qual terminará no ano de
1914 A.D. pela destruição completa do atual governo da terra, já tem sido iniciada". (Nota 12: Studies in
the Scriptures [Estudos das Escrituras), volume 2, STV, (O tempo é chegado), página 101).

1897
"Nosso Senhor, o Rei nomeado, já está presente, desde outubro de 1874 A.D.” (Nota 13: Studies in
the Scriptures [Estudos das Escrituras), volume 4, STV, (A batalha do Armagedom), página 621).

1916
"A cronologia bíblica aqui apresentada revela que os seis grandes dias de seis mil anos iniciados
em Adão estão findos, e que o grande sétimo dia, os mil anos do reinado de Cristo, começaram em 1873”.
(Nota 14: Studies in the Scriptures [Estudos das Escrituras), volume 2, STV, (prefácio)).

1920
"As Escrituras definitivamente estabelecem o fato de que Abraão, Isaque e Jacó ressuscitarão e
outros fiéis antigos, e estes seriam os primeiros favorecidos. Podemos esperar, em 1925, a volta desses
homens fiéis de Israel, ressurgindo da morte e completamente restituídos à perfeição humana, os quais
serão visíveis e reais representantes da nova ordem das cousas na terra?". (Nota 15: Milhões que Agora
Vivem Jamais Morrerão, 1923, STV, página 110, parágrafo 1).

1931
"Houve uma medida de desapontamento da parte dos fiéis de Jeová na terra concernente aos anos
de 1914, 1918 e 1925, cujo desapontamento durou por um tempo [...] e aprenderam também a deixar de
fixar datas”. (Nota 16: Vindication [Vindicação], volume 1, STV, página 338, parágrafo 9).

1966
"... Os seis mil anos desde a criação do homem terminarão em 1975 e o sétimo período de mil anos
da história humana começará no outono de 1975". (Nota 17: Vida eterna na liberdade dos Filhos de Deus,
STV, página 28, parágrafo 9).

1968
"Faltam apenas cerca de noventa meses antes de se completarem os seis mil anos da existência do
homem na terra. A maioria do povo vivendo hoje provavelmente sobreviverá ao surgimento do
Armagedom". (Nota 18: Kingdom Ministry (Ministério do Reino), STV, 03/1968).

Devem ser julgadas por suas próprias palavras
Se um homem ou uma organização afirma ser um profeta e suas profecias são falsas, o que dizer a
respeito deles? A própria Sociedade Torre de Vigia nos dá a resposta: "De fato, tem havido aqueles que
em tempos passados predisseram o fim do mundo, até mesmo anunciando uma data específica [...] Mas
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nada aconteceu. O fim não chegou. Eles foram culpados de profetizarem falsamente. Por quê? O que
estava faltando? [...] Faltava nas pessoas que o fizeram as verdades de Deus e a evidência de que Ele os
estava guiando e usando". (Nota 19: Despertai!, STV, 08/10/1968, página 23).
A Sociedade Torre de Vigia afirma trabalhar como um profeta de Deus. Suas profecias não têm‐se
cumprido. Segundo suas próprias palavras, declaradas anteriormente, elas não têm as verdades de Deus
nem a bênção divina sobre a sua organização. Têm sido envergonhadas e serão julgadas adversamente
por Deus. Têm procurado ocultar suas falsas profecias dizendo: "Sempre admitimos nossos erros". Isso é
até nobre, mas não minimiza o julgamento bíblico. Em Deuteronômio 18:20, lemos que o profeta que
profira UM SÓ ERRO deve ser condenado à morte. Nos tempos do Antigo Testamento não havia uma
segunda oportunidade.

A advertência de Jesus Cristo, nosso Salvador
Jesus não regressou invisivelmente e, certamente, não voltou em 1874 ou 1914. E nos advertiu
contra os falsos profetas que afirmariam acerca do seu regresso de alguma maneira "secreta" ou "oculta":
"Então, se alguém vos disser. Eis que o Cristo está aqui, ou à, não lhe deis crédito; porque surgirão falsos
cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os
escolhidos. Eis que eu vo‐lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não
saiais. Eis que ele está no interior da casa; não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente
e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do homem" (Mateus 24:23‐27).

Leiamos a Bíblia ‐ não
sejamos enganados!
Não devemos nos deixar
enganar ou desviar por homens ou
organizações
que
afirmam
"monopolizar" o Senhor Deus. Não
devemos nos deixar intimidar pelos
falsos
profetas
(Deuteronômio
18:22). Jesus disse: "Eu sou o
caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai, senão por
mim” (João 14:06).

A Bíblia é suficiente e contém tudo o que necessitamos
“Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redargüir, para corrigir,
para instruir em justiça" (2º Timóteo 3:16).
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O Espírito Santo habita em nós e nos ensina
"E a unção que vós recebestes dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos
ensine; mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos
ensinou, assim nele permanecereis" (1º João 2:27).
Novas criaturas. É justamente isso que as pessoas estão precisando se tornar. Jesus disse: "Na
verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus" (João
3:03).
As Testemunhas de Jeová só poderão entender o que significa nascer de novo depois de
abandonar a Sociedade Torre de Vigia. Não necessitamos de organizações religiosas para sermos salvos,
mas, sim, da Bíblia e do Jesus que a Bíblia prega. O que passar disso anatematizamos!

NOTAS
1. Sociedade Torre de Vigia, 15/09/1910, página 298.
2. A Sentinela, STV, 08/1934, página 249.
3. A Sentinela, STV, 15/11/1981, Página 21.
4. A Sentinela, STV, 01/11/1961, página 668.
5. A Sentinela, STV, 05/1957, página 273.
6. A Sentinela, STV, 02/1952, páginas 79, 80.
7. A Sentinela, STV, 06/1956, página 345.
8. A Sentinela, STV, 12/1933, página 364.
9. A Sentinela, STV, 01/10/1967, páginas 587, 590, parágrafo 1.
10. A Sentinela (The Watchtower), STV, 15/08/1981, página 28, parágrafo 9.
11. A Sentinela, STV, 01/04/1972, página 197.
12. Studies in the Scriptures [Estudos das Escrituras), volume 2, STV, (O tempo é chegado), página
101.
13. Studies in the Scriptures [Estudos das Escrituras), volume 4, STV, (A batalha do Armagedom),
página 621.
14. Studies in the Scriptures [Estudos das Escrituras), volume 2, STV, (prefácio).
15. Milhões que Agora Vivem Jamais Morrerão, 1923, STV, página 110, parágrafo 1.
16. Vindication [Vindicação], volume 1, STV, página 338, parágrafo 9.
17. Vida eterna na liberdade dos Filhos de Deus, STV, página 28, parágrafo 9.
18. Kingdom Ministry (Ministério do Reino), STV, 03/1968.
19. Despertai!, STV, 08/10/1968, página 23.
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As Testemunhas de Jeová e a Celebração de Aniversários
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 10, Número 81

Por Marcos Heraldo Paiva
“Será que era que as menções feitas pela Bíblia de celebrações de aniversários natalícios as colocam em luz
favorável?"
É com esta indagação que o livreto Raciocínios à Base das Escrituras, publicado pela Sociedade Torre de
Vigia de Bíblias e Tratados (STV), em sua página inicia uma argumentação contrária à celebração deste evento tão
tradicional e familiar.
A tese russellita se fundamenta, como sempre, em argumentos infantis e pobres, que não resistem a uma
análise mais acurada feita com base na ortodoxia bíblica.
A STV afirma em sua literatura que os únicos aniversários que a Bíblia cita foram marcados pela violência,
como no caso da morte do padeiro de Faraó, revelada pelo sonho de José no Egito (Gênesis 40:16‐20) e da
decapitação de João Batista, no aniversário de Herodes (Mateus 14:01‐12).
Com base nesse pensamento, as Testemunhas de Jeová declaram que esse tipo de comemoração é um
erro, em especial, porque acreditam que o seu objetivo é idolatrar o aniversariante. Os membros da STV só podem
comparecer a festas de núpcias e comemorar aniversário de casamento, já que, nesse caso, ensinam que a honra é
dada a um "arranjo de Jeová".
Mas os argumentos contrários às festividades natalícias não param por ai. Há, ainda, outra tese que
defendem, relacionando esse costume ao exercício de magia e religiosidade, em virtude do emprego de atos como
dar parabéns, entregar presentes e, obviamente, a celebração como um todo.
Citando a obra The Lore of Birthdays, de Ralph e Adelin Linton (N.Y., 1952), em Raciocínios à Base das
Escrituras, lançam, ainda, mais negatividade e desdouro à promoção de data de Nascimento de quem quer que
seja.
Servindo‐se das afirmações da obra, ensinam que os gregos criam que cada pessoa possuía um "espírito
protetor" ou um "gênio inspirador", que assistia a pessoa, alvo de sua guarida desde o nascimento e em cada dia de
sua vida até a morte.
Justificam que esse espírito, segundo a mesma crença, teria uma ligação especial com o deus que estava
relacionado ao dia natalício da criança, idéia adotada também pelos romanos.
A partir dai, os membros da STV, súditos fiéis das heresias advindas do Corpo Governante estabelecido no
bairro do Brooklin, em Nova York, associam esse pensamento e essa personalidade espiritual ao anjo da guarda, às
fadas madrinhas e aos padroeiros; evocados em determinadas festas litúrgicas do catolicismo romano.
Outra negatividade dessa solenidade familiar é verificada por eles no acendimento de velas, cujo uso, na
antiguidade, teria o propósito de proteger o aniversariante dos demônios, garantindo‐lhe segurança no ano
vindouro. Segundo resgatam da história, as velas também estavam presentes no adorno de “bolos de mel redondos
como a lua” oferecidos nos altares consagrados à deusa Artemis em seu templo, na Grécia.
Mas será que as Testemunhas de Jeová têm razão, ainda que contando com tanta argumentação, em
censurar essa comemoração? Num primeiro momento, a contestação ao pensamento russellita paira exatamente
sobre o ponto que alicerça seu equivocado entendimento. Ou seja, o fato de lideres como Faraó e Herodes
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(notórios por suas arbitrariedades e violência) lançarem mão dessas festas para que pudessem realizar seus
intentos não desmerece as demais, que em nada se assemelham aos episódios narrados nas oportunidades bíblicas
citadas.
Extraindo a morte do padeiro de Faraó e do decepamento de João Batista, nota‐se, pela clareza do texto
sagrado, que todo o restante dos eventos promovidos por esses governantes incluía confraternização de pessoas,
alegria e danças.
Assim, prova‐se, por esses mesmos textos, que a comemoração era um costume comum, talvez pouco
praticado entre os hebreus, mas tradicional entre as demais nações.
Quanto à menção infeliz sobre anjo da guarda, como se a comemoração se prestasse a cultuá‐lo, é
necessário lembrar que a tese da existência de um ser angelical que cuida da segurança de alguém a mando de
Deus pode achar seu respaldo na Bíblia (Atos 12:15), o que de fato era uma crença propalada entre os hebreus, que
a consideravam salutar, não tendo esse ser em conta negativa.
No caso do Bar Mitzvah, por exemplo, o jovem que completasse treze anos assumia a responsabilidade
religiosa e civil dos seus atos, em cerimônia religiosa, e isso, por si só, sagrava‐se como comemoração natalícia
entre os judeus, realizada com alegria e pompa.
(Nota 1: Bar Mitzvah O menino que completa seu décimo terceiro aniversário é um Bar Mitzvá ‐ literalmente, um
homem do dever. Desse dia em diante, conforme a tradição judaica, passa a ser responsável por seus próprios atos e por
todos os deveres religiosos de um homem. No sábado posterior ao décimo terceiro aniversário de um menino judeu, ele é
chamado ao altar da sinagoga para ler a Torá. O jovem repete a bênção depois que um trecho da Torá é lido e recita a lição
dos profetas, denominada Haftará).

A cura de um cego, ocorrida em João 9:21, mostra‐nos que, em determinado tempo, havia certo cuidado
em se guardar a época do nascimento de alguém. E esse tipo de cuidado seria para controlar a demografia e
habilitar alguém à participação das festas e ritos judaicos, já que esses eventos exigiam uma faixa etária especifica
para a assunção de postos na sinagoga.
Lucas 2:42 descreve a ocasião em que Jesus Cristo esteve no templo e sua idade, doze anos, foi registrada,
o que prova, mais uma vez, que havia meios de se comemorar a passagem de cada ano de vida.
Voltando ao Antigo Testamento, temos mais casos em que a idade era fator preponderante para que fosse
atribuída ao homem qualquer responsabilidade religiosa ou civil, notadamente nos ofícios do templo. Na tribo dos
levitas, era instituído que os jovens só estariam qualificados para exercer funções no tempo quando completassem
trinta anos de idade.
Os filhos de Coate, por exemplo, trabalhariam na congregação dos trinta aos cinqüenta anos. Caso não
houvesse interesse ou importância quanto à guarda do dia de aniversário natalício, por certo os hebreus teriam
sido castigados severamente no tocante ao cumprimento da lei divina.
Além de tudo isso, a Bíblia relata alguns aniversários. Jó por exemplo, era um homem justo e celebrava os
aniversários de seus filhos: “E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez”, o que
indica a comemoração do aniversário de cada um deles (Jó 1:04). Jó referindo‐se ao seu dia de nascimento,
afirmou: “Pereça o dia em que nasci...” (Jó 3:02, 03). No versículo 1, lemos: "Depois disto abriu Jó a sua boca, e
amaldiçoou o seu dia". Tanto Faraó quanto Herodes, pelo fato de serem reis ímpios, estavam acostumados a
executar as pessoas em qualquer ocasião e não somente no dia de seu aniversário.
Atualmente, em todas as culturas mundiais, existem maneiras variadas de se comemorar a data do
nascimento de alguém, em cerimônias que misturam fé, alegria e confraternização entre as pessoas, que não se
consomem em culpa por causa das atrocidades cometidas em dois exemplos bíblicos isolados, embora fáticos.
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Fiquemos, pois, com a orientação de Paulo, que enaltecia a necessidade de os cristãos poderem desfrutar
de momentos de alegria (Romanos 12:15), notadamente pela passagem, para cada um de nós, de um mais ano de
vida e de vitórias em Cristo Jesus.

Referências Bibliográficas:
Raciocínios à Base das Escrituras, STV, 1985/1989, página 37, parágrafo 9.
Estudo Perspicaz das Escrituras, STV, 1990, página 140, parágrafo 1.
Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, R. N. Champlin, 2004, página 170, parágrafo 1.

NOTAS
1. O menino que completa seu décimo terceiro aniversário é um Bar Mitzvá ‐ literalmente, um homem do
dever. Desse dia em diante, conforme a tradição judaica, passa a ser responsável por seus próprios atos e por todos
os deveres religiosos de um homem. No sábado posterior ao décimo terceiro aniversário de um menino judeu, ele é
chamado ao altar da sinagoga para ler a Torá. O jovem repete a bênção depois que um trecho da Torá é lido e
recita a lição dos profetas, denominada Haftará.
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As Testemunhas de Jeová e o Serviço Militar
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 4, Número 29, Páginas 44‐50

A INDIFERENÇA JEOVISTA PARA COM AS
AUTORIDADES CONSTITUÍDAS
Por Marcos Heraldo de Paiva

Os súditos da Sociedade Torre de Vigia (Organização
religiosa que controla as atividades das Testemunhas de
Jeová em todo o mundo) são conhecidos pela insistência em
bater à porta de alguém nos domingos pela manhã. E fazem
isso com o seguinte propósito: oferecer literatura da seita, em especial, as revistas, A Sentinela e
Despertai!, em troca de ofertas espontâneas, uma das características que simbolizam esse grupo é a
recusa à transfusão de sangue. Por conta disso, muitas pessoas não conhecem as outras doutrinas dos
russelitas (Seguidores do fundador Charles Taze Russell). Por exemplo, são extremamente contrários ao
alistamento e à prestação do serviço militar. Os líderes jeovistas proíbem essa atividade cívica obrigatória.
Os jovens que não são Testemunhas de Jeová e deixam de cumprir o dever de servir às Forças Armadas
correm o risco de ser presos e/ou de terem seus direitos cassados, sanções inevitáveis em muitos países.
Mas os jovens, discípulos do Brooklin, por causa de sua convicção religiosa, podem pedir dispensa do
serviço militar. Todavia, mesmo que não sejam tachados de refratários, estão sujeitos a perder certos
direitos cívicos.

O alistamento militar
É norma obrigatória, em todo o território nacional, que os jovens devam procurar a junta do Serviço Militar
(JSM) de sua região, entre os meses de Janeiro e Abril do ano em que completar 18 anos de idade, para o
alistamento militar. Uma vez feito isso, o jovem recebe um comprovante chamado Certificado de Alistamento
Militar (CAM) e se informa da data em que deverá prestar o exame médico que o classificará ou não para o
exercício patriótico, conforme os termos do Artigo 2 do capitulo 1º do Ordenamento Jurídico Militar que rege o
recrutamento, cujo título é "Da natureza e obrigatoriedade do serviço militar":
Temos, nesta introdução, uma presente
demonstração de contrariedade ao texto bíblico que as
Testemunhas de Jeová alegam seguir fielmente, posto
que a norma do serviço militar compulsório foi fixada na
lei marcial por autoridades como as que são citadas na carta que Paulo enviou aos romanos. Transcreveremos esse
texto com as palavras da “Tradução do Novo Mundo”, a “Bíblia” das Testemunhas de Jeová: “Toda alma esteja
sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade exceto por Deus; as autoridades existentes acham‐se
colocadas por Deus nas suas posições relativas” (Romanos 13:01).
Diferentemente dos demais candidatos, os jovens que pertencem à Sociedade Torre de Vigia não são
submetidos ao exame médico citado anteriormente, antes, são instruídos pela liderança da organização a
providenciarem, para o dia do alistamento, uma petição de dispensa do serviço militar. Uma vez pronto, esse
documento é assinado pelo superintendente do Salão do Reino que o jovem freqüenta. Mas essa iniciativa causa
alguns transtornos.
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De forma mais objetiva, a relação dos procedimentos a serem seguidos pelo jovem que deseja se eximir da
prestação do serviço militar é a seguinte:
Um detalhe importante: aos documentos,
soma‐se a obrigatoriedade de pagamento de uma taxa,
ou seja, de uma multa irrisória.

Depois disso, segue‐se uma observação para que o Exército cumpra o que se acha disposto no artigo 143 da
Constituição Federal Brasileira, conforme consta em seu parágrafo 1º, nos seguintes termos:
Esse instituto legal militar, embora encontre seu
equivalente na lei maior da nação, a Constituição da
República, também vem devidamente estabelecido no
Regulamento da Lei de Prestação de Serviço Alternativo,
Portaria nº 2.681 (COSEMI) de 28 de julho de 1992, em
seu artigo 3º, como lemos:

A Instabilidade da Organização
A omissão da Sociedade Torre de Vigia, que
impeliu os jovens jeovistas a se furtarem à obrigação do
serviço nas Forças Armadas, com o passar dos anos
levou as autoridades a moldarem, nos códigos legais, os dispositivos que, em tese, legalizariam as condições
negativas das Testemunhas de Jeová no que se refere aos deveres cívicos destinados aos jovens do sexo masculino.
Com isso, o governo federal abriu precedentes para que os dispensados do serviço militar pudessem ser
redistribuídos em funções que não refletissem o objetivo beligerante e conflituoso que é primordial nas incursões
de treinamento das Forças Armadas.
As atividades que podem ser desenvolvidas pelos excluídos voluntários são semelhantes àquelas que os
egressos da prisão, beneficiados com as chamadas penas alternativas, exercem na sociedade, com o fim de
evitarem o cumprimento de pena privativa de liberdade, tão degradante e nociva.
Diante disso, a assistência a hospitais, as atividades governamentais burocráticas ou qualquer outra
produção de cunho social são as atribuições mais comuns, mas que não evitam os transtornos que perseguirão o
"dispensado" por um bom tempo em sua vida, e isso à custa de uma interpretação inapropriada dos textos bíblicos.
Esse "serviço alternativo", aceitado hoje, já foi criticado e vetado pela Sociedade Torre de Vigia, por
considerar que isso era o mesmo que prestar serviço militar obrigatório. Mas, em maio de 1996, o Corpo
Governante da seita, por meio da revista A Sentinela, liberou seus jovens para aderirem a essa alternativa como
sendo algo aceitável para o "cristão". Vejamos: "Em alguns lugares, o serviço civil compulsório, tal como um

trabalho útil na comunidade, é considerado como serviço não militar, nacional. Pode o cristão dedicado
prestar tal serviço? [...] o cristão dedicado e batizado terá de fazer a sua própria decisão à base da sua
consciência treinada pela Bíblia". (Nota 1: A Sentinela, 01/05/1996, STV, página 19).
"O que se dá, porém, quando o Estado exige que o cristão preste serviço civil durante um
período como parte dum serviço nacional sob uma administração civil? Novamente, os cristãos têm de
fazer a sua própria decisão baseada numa consciência informada". (Nota 2: A Sentinela, 01/05/1996, STV,
página 20).
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Notemos que, apesar de mencionar a possibilidade do exercício alternativo, a Sociedade Torre de
Vigia deixa o jovem à vontade para que se martirize, mais uma vez, com essa questão, já que não define qual é a
sua real e definitiva posição a respeito, como fez com outras divergências doutrinárias.
Dois parágrafos adiante do último transcrito nos mostram que a liderança jeovista induz o jovem
dispensado do serviço militar a dizer "sim" ao serviço alternativo, mas, embora induza, não anui completamente a
decisão, afirmando que ela foi tomada pelo próprio jovem, segundo sua consciência para com Jeová: "Que fazer

se as respostas honestas do cristão a essas perguntas [do artigo] o levem a concluir que o serviço civil,
nacional, é uma 'boa obra' em que ele pode participar em obediência às autoridades? Então a decisão
cabe a ele perante Jeová. Os anciãos designados e outros devem respeitar plenamente a consciência
desse irmão e continuar a considerá‐lo como cristão de boa reputação". (Nota 3: A Sentinela, 01/05/1996,
STV, página 20).
Uma eventual mudança de opinião entre os membros do Corpo Governante, característica comum e
provável em sua literatura, certamente acarretará transtornos futuros ao status desse jovem dentro da
organização, que não hesitará em questioná‐lo por sua decisão na oportunidade em que podia ter dito não ao
governo.
Mas se existe um serviço alternativo ao serviço militar obrigatório, por que as Testemunhas de Jeová,
costumeiramente, execram e evitam esse serviço? Porque, apesar da liberação, a liderança jeovista só concorda
com as coisas ao seu modo e em seus termos e, neste caso, se as tarefas civis forem realizadas sob o comando de
um oficial das Forças Armadas, ou dentro de um quartel, a Sociedade Torre de Vigia reputa a atividade como
inaceitável.

O dano político e social conseqüente do pedido de dispensa do serviço militar!
Ainda que a Constituição brasileira conceda ao cidadão o direito de se eximir das atividades obrigatórias do
serviço militar, isso, no entanto, não o livra de perder os direitos políticos. Essa perda, por sua vez, e uma sanção
que desencadeia o impedimento ao jovem religioso que não prestou o serviço militar de possuir o titulo de eleitor.
Por não possuir esse documento, o jovem que se eximiu do serviço militar enfrenta dificuldades para se encaixar no
mercado de trabalho, porque, normalmente, o empregador sempre exige a apresentação de todos os documentos
pessoais necessários para cadastrar o novo funcionário. E, entre os documentos, naturalmente, devem constar o
titulo de eleitor e o certificado de reservista, que não são fornecidos ao jovem religioso que se eximiu, por conta da
sua confissão de fé, do serviço militar.
E não apenas isso. As viagens internacionais também estarão fora do rol de atividades exercidas pelo jovem
que não possui o título de eleitor, porque, pela falta desse documento, ele não pode se identificar legalmente em
outros países.
O CPF (Cadastro de Pessoa Física), emitido pela Receita Federal, só pode ser expedido mediante a
apresentação do titulo de eleitor e de uma certidão do cartório eleitoral afirmando que o futuro portador do CPF
está quite com a justiça Eleitoral. Mas essa realidade também não faz parte dos eximidos militares entre os
jeovistas. E, por conta disso, não podem, ainda, sequer abrir uma empresa.
É possível que muitos jovens consigam a emissão do título de eleitor, mas esse documento perderá a
validade quando o processo de dispensa do serviço militar for concluído junto às repartições das Forças Armadas e
a informação aparecer nos computadores da Justiça Eleitoral.
Não devemos pensar que pedido de dispensa do serviço militar tramite, sem nenhum embaraço, nos
gabinetes das autoridades militares. Isso não procede. A apreciação de tal pedido ocorre nos órgãos competentes
em Brasília, e o processo costuma ficar parado nesses órgãos por muito tempo.
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Ao ingressar, efetivamente, na categoria de "dispensado", o jovem Testemunha de Jeová enfrentará outra
jornada de paciência: a publicação do seu nome no Diário Oficial da União, que só pode ser consultado nas próprias
repartições federais. E isso deve ser feito todos os dias, até que o seu nome seja publicado.
A Sociedade Torre de Vigia não emprega nenhum meio para auxiliar o jovem a obter informações sobre o
seu caso. A organização, muito menos, concede ao jovem qualquer orientação e/ou apoio jurídico. Com isso, o
jovem fica à mercê de sua própria sorte no ambiente político, social e profissional.
Há, contudo, uma esperança para aquele jovem que desejar reconsiderar sua decisão e quiser reverter a
situação em que se encontra: suspender o seu pedido de dispensa do serviço Militar. Em alguns casos, porém,
existe a possibilidade de a solução do problema ficar a cargo do responsável pela Junta do Serviço Militar, onde o
alistamento militar foi feito. Mas a JSM tanto pode
aceitar apenas a assinatura, num termo de
reconsideração, como, ainda, requerer uma declaração
da mesma autoridade eclesiástica que emitiu a primeira
declaração que ensejou o processo, sendo que, desta vez,
atestando que o jovem não pertence mais aos quadros
de "associados" da organização (ou instituição).
Obviamente, tal decisão fará que o interessado
seja excluído (dissociado) da Sociedade Torre de Vigia, o
que, por sua vez, significa, como conseqüência natural,
expulsão. Por conta disso, será classificado por seus
amigos irmãos como apóstata.

A Bíblia atesta a licitude da isenção militar?
Num primeiro momento, quando analisamos os textos usados pela Sociedade Torre de Vigia para defender
sua contrariedade ao serviço militar, temos a impressão de que essa seita possui, de fato, alguma razão. Mas não é
bem assim.
A referência bíblica utilizada para reprovar o exercício militar e, conseqüentemente, os treinamentos com
armas de fogo (leves e pesadas), os confrontos físicos (cujo objetivo é aprimorar as condições de autodefesa) e até
mesmo as atividades que denotam uma servidão supostamente excessiva à pátria, é a seguinte: “Eu vos dou um
novo mandamento, que vos ameis uns aos outros; assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros”
(João 13:34). (Nota 4: Despertai!, 22/10/1994, STV, página 6).
A Sociedade Torre de Vigia prossegue em pensamento anti‐hostilidade lançando mão do texto de 1º
Coríntios 1:13, mas apenas a primeira parte, que diz: "Está Cristo dividido?". Então, lança o seguinte
questionamento: "Podem os cristãos verdadeiros ter esse amor entre si e, ao mesmo tempo, ir à guerra e

matar uns aos outros?". E ainda: "Poderia haver divisão maior do que a divisão resultante de membros
da mesma religião matarem uns aos outros?" (Nota 5: Despertai!, 22/10/1994, STV, página 6).
Visto dessa maneira, o versículo do evangelho de João, de fato, denota uma relativa proibição quanto à
investida violenta e homicida contra o nosso semelhante. Ainda mais porque o texto bíblico não faz distinção das
situações. Ou seja, o preceito bíblico deve ser observado em qualquer tempo, não importa se de paz ou de guerra.
Essa discussão desprende um sem‐número de questionamentos sobre os quais gostaríamos de obter
respostas claras e decisivas. Mas isso é quase impossível quando nos deparamos com situações extremamente
polêmicas, como, por exemplo, a possibilidade de um cristão tirar a vida de pessoas que não conhece antes mesmo
de lhes anunciar a salvação.
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De outra sorte, numa demanda de tamanha magnitude como essa, a razoabilidade deve achar seu espaço,
já que o assunto diz respeito a todas as nações. E, partindo da realidade dos confrontos urbanos entre o crime e a
polícia, poderíamos iniciar um arrazoado que engloba os direitos dos cidadãos, inclusive das Testemunhas de Jeová,
e os deveres das autoridades e seus agentes.
Todos sabemos, que da mesma forma que o jovem jeovista deve se eximir do serviço militar, também não
deve se integrar às milícias estaduais ou municipais, visto que passaria a exercer algumas funções semelhantes às
dos combatentes em conflitos internacionais, como, por exemplo, disparar contra os que vivem promovendo a
violência, propalando o flagelo das drogas e pilhando o patrimônio alheio.
Mas o que seria da nossa sociedade, não fosse, bem ou mal, a ação defensora das forças auxiliares (polícias
civil e militar e guardas municipais) para conter as atitudes excessivas dos criminosos que afrontam a nossa
sociedade sem escolher a cor, o sexo e, muito menos, a religião de suas vitimas, quando intentam atacá‐las?
Será que o pensamento jeovista exime seus adeptos de ter seu patrimônio espoliado pela marginalidade
que campeia as nossas esquinas? A quem os membros desse grupo recorrem quando precisam de socorro para que
se sintam protegidos contra as investidas dos marginais que não consideram sua aversão à violência ou sua opção
espiritual?
As autoridades das quais os jeovistas buscam distância são as mesmas que elaboram documentos oficiais
imprescindíveis para o processo de ressarcimento montado pelas companhias de seguros, cujos agentes colocam a
própria vida em risco a fim de proteger também os
cativos do Brooklin.
Se a função policial, aos olhos de Jeová , é
execrável, conforme fazem crer os adeptos dessa seita,
resta‐nos tão‐somente compreender que os defensores
da Sociedade Torre de Vigia, deliberadamente,
denigrem e desmerecem a segurança oferecida pelo
governo que os serve, como se dissessem: "Deixemos
que os hereges e apostatas façam o serviço sujo, e,
quanto a nós, devemos nos manter fiéis e puros para
com Deus!".
Poderíamos, ainda, indagar ao adeptos dessa
seita que esperança lhes restaria se, habitando numa
nação conflituosa, vissem‐se subjugados, roubados,
molestados ou mortos por inimigos de guerra, devido à
falta de contingente que lhes promovesse defesa,
deficiência com a qual eles tanto contribuem nas
nações onde se propagam, graças ao espírito
antipatriótico e separatista que alimentam.
Embora os jeovistas desfrutem da proteção do
escudo verde amarelo das Forças Armadas para lhes
garantir segurança em caso de conflito, eles, porem,
viram as costas para a pátria que os abriga, emprega e
alimenta.
O comandante de uma centúria romana, posição que não se alcançava sem demonstrar muita bravura
diante dos generais, aproximou‐se de Cristo e lhe rogou uma graça de cura para um de seus criados. A seqüência
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que envolve esse episódio mostra que Cristo se propôs a ir até a casa do centurião. Mas aquele militar, movido de
grande fé, repele a idéia do Mestre e, ao mesmo tempo, fez uma comparação que deixou Jesus admirado. A
comparação que fez serviu para ilustrar o poder de Cristo como algo tão certo como a obediência visível e imediata
de seus comandados (Mateus 8:05‐13).
A passagem não destaca, em momento algum, o Senhor fazendo criticas à função que aquele homem
desempenhava no Império Romano, antes, Jesus lhe enalteceu a fé, por ser rara, mesmo entre os de Israel. Sua fé
tinha as características que agradam a Deus e, por isso, aquele homem alcançou o favor divino.
Num passado longínquo, quando Israel estava precisando lutar para proteger sua pátria, o povo recebeu
orientações, do próprio Jeová, para que formasse seus exércitos e pelejasse contra seus inimigos (Números 2). Se
essa empreitada militar fosse desnecessária, ou até mesmo reprovada pelo Senhor que a numerou, os israelitas
não teriam levantado seu exército. Antes, o Senhor Deus, pelo seu próprio poder e sem o auxilio humano, teria
derrotado os inimigos de Israel, poupando o derramamento de sangue, inevitável nas batalhas.

Ausência de patriotismo
O livreto Conhecimento que Conduz à Vida Eterna especifica que cristãos verdadeiros "não veneram

ícones [...] Também não praticam formas mais sutis de idolatria, como prestar devoção à bandeira e
cantar hinos que glorificam nações". (Nota 6: Conhecimento que Conduz a Vida Eterna, STV, página 123).
Essa determinação da Sociedade Torre de Vigia traz implicações
que contrariam episódios destacados na Bíblia e que se referem à
postura de respeito (e não de adoração) aos símbolos que
representavam a nação israelita e as suas doze tribos. Isso porque as
tribos tinham de ser distintas, por determinação divina, pelo emprego
de bandeiras especificas, a fim, de designarem seus portadores. Logo, é
uma atitude descabida atribuir a Deus a prática idolátrica no meio de
seu povo (Números 1:52; 2:02‐34).
Os jeovistas, neste aspecto, portam‐se como nômades sem
pátria, alijados sociais voluntários que não reconhecem a nacionalidade
de seu nascimento. Vivem, assim, na mesma miséria cívica dos
palestinos, que, por não possuírem um Estado, desconhecem o valor da
independência de uma nação forte, soberana, que cuida de seus filhos.
Os israelitas, porém, exercitavam, com prazer, o seu amor à pátria nos
idos milenares do Antigo Testamento. E fazem isso até hoje, por lição
divina.
O trecho do Hino Nacional Brasileiro, que diz: "Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve", é o calcanhar‐
de‐aquiles que tanto ofende o orgulho dos membros da Sociedade Torre de Vigia, que, privados do senso cívico e
da critica pessoal, subjugam‐se a lideres que jamais viram nem conheceram, em obediência às suas ordenanças.
O dia 7 de Setembro, data da Independência do Brasil, é o evento cívico mais desdenhado pelos jeovistas
brasileiros, que se eximem do espírito patriótico de homenagear aqueles que hoje vivem para defender a nação. As
Testemunhas de Jeová não possuem sequer um representante na carreira militar. Como se isso não bastasse,
negam, ainda, um gesto de gratidão àqueles que, no passado, deram a apropria vida em nome da nação e do povo
que serviram.
A Palavra de Deus dá vários exemplos de patriotismo e destaca, ainda, o seu aspecto positivo entre os
homens. O espírito patriótico denota a natureza divina quanto à preservação do local onde estabelecemos raízes.
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De forma poética, o Salmo 137 demonstra o quanto o salmista anelava por Jerusalém e o quanto era
aprazível a Deus que o território hebreu fosse intimamente amado e desejado: "Se eu me esquecer de ti, ó
Jerusalém, esqueça‐se a minha destra da sua destreza" (versículo 5).
O lamento de Israel ia mais além e, por conta disso, os judeus desprezavam quaisquer formas de prazer
pelo imensurável desejo que tinham de voltar à terra de Sião, chegando até mesmo a conclamarem o mal sobre si,
caso outra alegria superasse a alegria do retorno à Jerusalém: "Apegue‐se‐me a língua ao paladar, se não me
lembrar de ti, se não preferir Jerusalém à minha maior alegria" (versículo 6).
Definitivamente, os jeovistas estão diametralmente distantes desses sentimentos!

NOTAS
1. A Sentinela, 01/05/1996, STV, página 19.
2. A Sentinela, 01/05/1996, STV, página 20.
3. A Sentinela, 01/05/1996, STV, página 20.
4. Despertai!, 22/10/1994, STV, página 6.
5. Despertai!, 22/10/1994, STV, página 6.
6. Conhecimento que Conduz a Vida Eterna, STV, página 123.
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As Testemunhas de Jeová e a Celebração de Aniversários
REVISTA DEFESA DA FÉ, ICP – Instituto Cristão de Pesquisas, Ano 10, Número 81

Por Marcos Heraldo Paiva
“Será que era que as menções feitas pela Bíblia de celebrações de aniversários natalícios as colocam em luz
favorável?"
É com esta indagação que o livreto Raciocínios à Base das Escrituras, publicado pela Sociedade Torre de
Vigia de Bíblias e Tratados (STV), em sua página inicia uma argumentação contrária à celebração deste evento tão
tradicional e familiar.
A tese russellita se fundamenta, como sempre, em argumentos infantis e pobres, que não resistem a uma
análise mais acurada feita com base na ortodoxia bíblica.
A STV afirma em sua literatura que os únicos aniversários que a Bíblia cita foram marcados pela violência,
como no caso da morte do padeiro de Faraó, revelada pelo sonho de José no Egito (Gênesis 40:16‐20) e da
decapitação de João Batista, no aniversário de Herodes (Mateus 14:01‐12).
Com base nesse pensamento, as Testemunhas de Jeová declaram que esse tipo de comemoração é um
erro, em especial, porque acreditam que o seu objetivo é idolatrar o aniversariante. Os membros da STV só podem
comparecer a festas de núpcias e comemorar aniversário de casamento, já que, nesse caso, ensinam que a honra é
dada a um "arranjo de Jeová".
Mas os argumentos contrários às festividades natalícias não param por ai. Há, ainda, outra tese que
defendem, relacionando esse costume ao exercício de magia e religiosidade, em virtude do emprego de atos como
dar parabéns, entregar presentes e, obviamente, a celebração como um todo.
Citando a obra The Lore of Birthdays, de Ralph e Adelin Linton (N.Y., 1952), em Raciocínios à Base das
Escrituras, lançam, ainda, mais negatividade e desdouro à promoção de data de Nascimento de quem quer que
seja.
Servindo‐se das afirmações da obra, ensinam que os gregos criam que cada pessoa possuía um "espírito
protetor" ou um "gênio inspirador", que assistia a pessoa, alvo de sua guarida desde o nascimento e em cada dia de
sua vida até a morte.
Justificam que esse espírito, segundo a mesma crença, teria uma ligação especial com o deus que estava
relacionado ao dia natalício da criança, idéia adotada também pelos romanos.
A partir dai, os membros da STV, súditos fiéis das heresias advindas do Corpo Governante estabelecido no
bairro do Brooklin, em Nova York, associam esse pensamento e essa personalidade espiritual ao anjo da guarda, às
fadas madrinhas e aos padroeiros; evocados em determinadas festas litúrgicas do catolicismo romano.
Outra negatividade dessa solenidade familiar é verificada por eles no acendimento de velas, cujo uso, na
antiguidade, teria o propósito de proteger o aniversariante dos demônios, garantindo‐lhe segurança no ano
vindouro. Segundo resgatam da história, as velas também estavam presentes no adorno de “bolos de mel redondos
como a lua” oferecidos nos altares consagrados à deusa Artemis em seu templo, na Grécia.
Mas será que as Testemunhas de Jeová têm razão, ainda que contando com tanta argumentação, em
censurar essa comemoração? Num primeiro momento, a contestação ao pensamento russellita paira exatamente
sobre o ponto que alicerça seu equivocado entendimento. Ou seja, o fato de lideres como Faraó e Herodes
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(notórios por suas arbitrariedades e violência) lançarem mão dessas festas para que pudessem realizar seus
intentos não desmerece as demais, que em nada se assemelham aos episódios narrados nas oportunidades bíblicas
citadas.
Extraindo a morte do padeiro de Faraó e do decepamento de João Batista, nota‐se, pela clareza do texto
sagrado, que todo o restante dos eventos promovidos por esses governantes incluía confraternização de pessoas,
alegria e danças.
Assim, prova‐se, por esses mesmos textos, que a comemoração era um costume comum, talvez pouco
praticado entre os hebreus, mas tradicional entre as demais nações.
Quanto à menção infeliz sobre anjo da guarda, como se a comemoração se prestasse a cultuá‐lo, é
necessário lembrar que a tese da existência de um ser angelical que cuida da segurança de alguém a mando de
Deus pode achar seu respaldo na Bíblia (Atos 12:15), o que de fato era uma crença propalada entre os hebreus, que
a consideravam salutar, não tendo esse ser em conta negativa.
No caso do Bar Mitzvah, por exemplo, o jovem que completasse treze anos assumia a responsabilidade
religiosa e civil dos seus atos, em cerimônia religiosa, e isso, por si só, sagrava‐se como comemoração natalícia
entre os judeus, realizada com alegria e pompa.
(Nota 1: Bar Mitzvah O menino que completa seu décimo terceiro aniversário é um Bar Mitzvá ‐ literalmente, um
homem do dever. Desse dia em diante, conforme a tradição judaica, passa a ser responsável por seus próprios atos e por
todos os deveres religiosos de um homem. No sábado posterior ao décimo terceiro aniversário de um menino judeu, ele é
chamado ao altar da sinagoga para ler a Torá. O jovem repete a bênção depois que um trecho da Torá é lido e recita a lição
dos profetas, denominada Haftará).

A cura de um cego, ocorrida em João 9:21, mostra‐nos que, em determinado tempo, havia certo cuidado
em se guardar a época do nascimento de alguém. E esse tipo de cuidado seria para controlar a demografia e
habilitar alguém à participação das festas e ritos judaicos, já que esses eventos exigiam uma faixa etária especifica
para a assunção de postos na sinagoga.
Lucas 2:42 descreve a ocasião em que Jesus Cristo esteve no templo e sua idade, doze anos, foi registrada,
o que prova, mais uma vez, que havia meios de se comemorar a passagem de cada ano de vida.
Voltando ao Antigo Testamento, temos mais casos em que a idade era fator preponderante para que fosse
atribuída ao homem qualquer responsabilidade religiosa ou civil, notadamente nos ofícios do templo. Na tribo dos
levitas, era instituído que os jovens só estariam qualificados para exercer funções no tempo quando completassem
trinta anos de idade.
Os filhos de Coate, por exemplo, trabalhariam na congregação dos trinta aos cinqüenta anos. Caso não
houvesse interesse ou importância quanto à guarda do dia de aniversário natalício, por certo os hebreus teriam
sido castigados severamente no tocante ao cumprimento da lei divina.
Além de tudo isso, a Bíblia relata alguns aniversários. Jó por exemplo, era um homem justo e celebrava os
aniversários de seus filhos: “E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez”, o que
indica a comemoração do aniversário de cada um deles (Jó 1:04). Jó referindo‐se ao seu dia de nascimento,
afirmou: “Pereça o dia em que nasci...” (Jó 3:02, 03). No versículo 1, lemos: "Depois disto abriu Jó a sua boca, e
amaldiçoou o seu dia". Tanto Faraó quanto Herodes, pelo fato de serem reis ímpios, estavam acostumados a
executar as pessoas em qualquer ocasião e não somente no dia de seu aniversário.
Atualmente, em todas as culturas mundiais, existem maneiras variadas de se comemorar a data do
nascimento de alguém, em cerimônias que misturam fé, alegria e confraternização entre as pessoas, que não se
consomem em culpa por causa das atrocidades cometidas em dois exemplos bíblicos isolados, embora fáticos.
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Fiquemos, pois, com a orientação de Paulo, que enaltecia a necessidade de os cristãos poderem desfrutar
de momentos de alegria (Romanos 12:15), notadamente pela passagem, para cada um de nós, de um mais ano de
vida e de vitórias em Cristo Jesus.
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