I N V E S T I G A N D O AS
TESTEMUNHAS DE JEOVÁ
Conheça o significado das abreviações usadas:
CG = Corpo Governante
STV = Sociedade Torre de Vigia
TJs = Testemunhas de Jeová
A grande maioria das TJs desconhece o que sua
denominação tem ensinado ao longo dos anos. Vários
ensinos, agora descartados, causaram dano a elas
mesmas e, o pior, têm “blasfemado” (Apocalipse 13:6)
e “vituperado” (2 Crônicas 32:17) o nome santo de
Deus. Este estudo considerará alguns deles bem como
outros pontos chocantes e comprometedores.
Poderá distribuir cópias deste estudo a seus amigos, vizinhos e parentes. Considereo também com as TJs que encontrar. Contudo, tenha tato. Elas são orientadas para
fugir dos que questionam o que é dito pelo CG (que é quase como o papa, só que
composto por uma dezena de homens.) O CG teme que seus podres tornem-se
conhecidos delas e do grande público em geral.
TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS HUMANOS ? NAAÃO ! É “CANIBALISMO” !
Proibidos pelo próprio Deus entre 1968 até 1980. Pergunta-se na Sentinela 1/6/68, p.
349: “Será que há alguma objeção bíblica a que se doe o corpo para uso na pesquisa
médica ou que aceitem órgãos para transplante de tal fonte?”
Note que a indagação referiu-se a “alguma objeção bíblica”. Existia tal objeção?
Analise cuidadosamente a resposta dada pelo CG que, segundo as TJs, é resultado
direto da ‘direção e orientação do espírito santo’:
“Deus permitiu que os humanos comessem carne animal e sustentassem suas vidas
humanas por tirarem as vidas dos animais, embora não se lhes permitisse comer
sangue. Será que isto incluía comer carne humana, sustentar a vida duma pessoa por
meio do corpo ou de parte do corpo de outro humano, vivo ou morto? Não! Isso seria
canibalismo, costume repugnante a tôdas as pessoas civilizadas. Jeová fez clara
distinção...”
Logo, segundo o CG, existia a “objeção bíblica” visto que a permissão de Deus de
comer carne não incluía o transplante humano. Assim, por exemplo, se a TJ
necessitasse de um transplante de córneas para poder enxergar ou de coração para
poder continuar com vida, nem pensar! Na mente da TJ, seria preferível (Marcos 9:47)
“entrar com um olho no reino de Deus, do que serem com os dois olhos” ou com
qualquer órgão transplantado “lançados na Geena” por ter desobedecido a clara
“objeção bíblica” de Jeová contra os transplantes! É lamentável que isto tenha
acontecido com inúmeras TJs! Porém, em 1980, a tal “objeção bíblica” e a alardeada
“direção e orientação do espírito santo” perdem o valor. São como que “lançados na
Geena”. Mentira? Confira a prova:

vacinar-se...”

Com o tempo, os benefícios das vacinas tornavam-se cada vez mais evidentes.
Ainda assim, as TJs leais (não a Deus, mas a suposta “organização de Deus”)
continuavam recusando obstinadamente as vacinas e, pior ainda, morrendo
desnecessariamente imaginando tolamente ser isto um requisito bíblico. Em resultado,
familiares das TJs [e mesmo algumas delas] abriram processos judiciais causando,
com freqüência, grande despesa financeira à STV - órgão editor e administrativo das
TJs.
Resultado: o CG providenciou rapidamente que “Jeová” se manifestasse. Atingidos
por um ofuscante clarão da “luz do entendimento”, o CG modifica seu ponto de vista!
Sem implorar perdão pelas inúmeras mortes e deformações físicas e mentais que
causou, a “novíssima” instrução “divina” chega abruptamente na Sentinela 15/12/52, p.
764:
”A questão da vacina cabe ao indivíduo que tem de enfrentá-la e decidir por si
mesmo... Após uma consideração da questão, não nos parece que seja uma violação
do pacto eterno feito com Noé, conforme estabelecido em Gênesis 9:4... Desta forma,
parece que falta base bíblica a todas as objeções à vacina.”
Compare: Antes, o CG queria por que queria “abolir para a sempre a prática
demoníaca da vacina”. Agora, tal “prática demoníaca” é opcional às TJs! Pode uma
coisa destas? Santo Deus! Pense em quantos corpos deformados e mortos por falta
destas vacinas! Seja solidário. Coloque-se no lugar destas pessoas. Imagine seu filho
ou neto morrendo em seus braços por você ter obedecido a indivíduos irresponsáveis
que “ensinaram por doutrinas os mandados de homens” (Mateus 15:9). O assunto é
muito grave. A restrição vigorou por mais de trinta anos! Conceda às vítimas um
momento de silêncio.
Não estão realmente iludidas as TJs quando acreditam que Jeová, um Deus
amoroso, compactuou com tais coisas? (Note Deuteronômio 32:4). Diante do que vem
descobrindo neste estudo, você começa a ter uma pequena noção do porquê o CG
inculcar junto às TJs para fugir dos que divulgam e discordam, não de Jeová, mas dos
danosos ensinos atribuídos audaciosamente a Deus...

Exemplo 1 ► Abra o livro Poderá Viver Para Sempre no Paraíso na Terra, p. 17,
publicado em 1982. Vire o livro de cabeça para baixo. Olhe cuidadosamente para os
cabelos, próximos à testa, do homem que representa a Jesus. Espante-se com o rosto
raivoso e desagradável. Note as sobrancelhas, os olhos, o nariz e a boca – completos!
Compare as duas figuras a seguir:
Meu Deus! O que querem dizer com isso?
Seria a verdadeira face de Jesus ou, então,
a aparência de Jeová uma vez que
1Coríntios 11:3 diz que ‘a cabeça do Cristo
é Deus’? Não sei. Pergunte as TJs.
Uma xerox não oferece a melhor resolução.
Sugiro ver no próprio livro. Se não o tiver,
peça a próxima TJ que encontrar. Não é
uma falsificação por parte dos que
discordam das loucuras das TJs.
Comprove!

Claro que nunca existiu “nenhuma ordem bíblica” contra transplantes. 1Coríntios 4:6
alerta sobre não ir “além das coisas que estão escritas”. Mas o CG foi muito “além”
reprovando os transplantes! Agora é que são elas:

VACINAS PROIBIDAS, MORTES LIBERADAS !

Ampliado
Exemplo 2 ► Olhe bem. Consegue dizer onde está o rosto ou
feto meio que sonolento impresso na palma da mão? Talvez se
pergunte porque está ali e o que significa. Eu (e muitos outros)
também gostaríamos de saber.

Sob “direção e orientação do espírito santo”, conforme juram as TJs, espante-se com
apenas algumas das muitas chocantes afirmações da revista Despertai! (na época
chamada de The Golden Age):

A mão é parte da figura baseada em Apocalipse capítulo 10.
Poderá ver o original na p. 159 do livro Revelação Seu
Grandioso Clímax Está Próximo!

►Edição de 12/10/1921: “A vacina nunca evitou coisa alguma e nunca o fará, e é
prática das mais bárbaras... Use seus direitos... para abolir para sempre a prática
demoníaca da vacina.”

O problema é que Apocalipse nada diz sobre haver ali algum
rosto como que morto...

►Edição de 05/01/1929: “As pessoas ponderadas fariam melhor em ter varíola do que

Outros

Aqui!

Assim, trata-se de algo suspeito que jamais deveria estar ali... Se não
conseguiu ver, peça a uma TJ para mostrar a figura na publicação original. Quem

exemplos que podem ser vistos no

site indicado neste estudo:

DAVI COM A MARCA DE SATÃ ► Veja um ‘S’ bem comprometedor na mão
direita de Davi, logo acima do anel. [A Sentinela 1/11/00, p. 17.] A marca de Satã
mereceu repeteco, em tamanho bem maior, na Sentinela 15/10/94, p.24.
Recentemente, “S” voltou na Sentinela 1/10/05, p. 13.
O DEMÔNIO BELFOGOR ► É preciso ter atenção aqui. O CG caprichou! Um
efeito especial reproduz uma terrível face demoníaca. Aparece no livro O Maior
Homem Que Já Viveu, capítulo 120, publicado em 1991.
Alguns argumentam que tais imagens são apenas obras do acaso e que figuras
assim são vistas em nuvens do céu. Ora, ninguém é especialmente escolhido e
designado para “esquadrinhar” ou fiscalizar nuvens a fim de evitar que tenham
uma aparência estranha, é? Claro que não! Di-fe-ren-te disso, diz A Sentinela
1/3/87, p. 15, § 18: “Cada artigo, tanto da Sentinela como de Despertai!, e cada
página inclusive as gravuras, são esquadrinhados por membros escolhidos do
Corpo Governante antes de irem para a impressão.”
Logo, se tais gravuras sinistras estão ali, é porque deveriam estar mesmo...
Afinal, todas foram aprovadíssimas “por membros escolhidos” do CG!
Se fosse uma, duas, três ou quatro, talvez poderíamos deixar passar... Mas, são
mais de 30 esquisitices espalhadas nas publicações! O mais grave é que tais gravuras
certamente tem provocado pedra de tropeço. Em todo o mundo, inúmeras cartas foram
e continuam sendo escritas para STV indagando sobre o porquê de tais imagens.
Contudo, a STV responde que não há figura estranha em nenhuma das publicações e
que tudo é apenas “boato”, intriga da oposição – Veja Despertai! 8/2/89, p. 15.
Boato ou não, o CG mostra não estar nem aí para o grande estrago que tais
gravuras vem provocando (trata-se do famoso “que se dane”) e infelizmente
continua republicando deliberadamente as mesmíssimas gravuras polêmicas. Por
exemplo, o rosto raivoso nos cabelos de Jesus [que tem causado indignação por
mais de 20 anos!] reaparece na Sentinela de 15/10/01, p. 5 – e,
conseqüentemente, permanecerá colecionando vítimas. Diante disso, o CG não
poderá afirmar como o escritor bíblico em 2 Coríntios 6:3: “De modo algum damos
qualquer causa para tropeço, para que não se ache falta no nosso ministério”!

FIGURAS MISTERIOSAS E DEMONÍACAS!
Em diversas publicações da STV encontrará certas ilustrações contendo figuras
escondidas, algumas estranhas, outras, assustadoras. Não deveriam estar ali uma vez
que afirmam representar a Jeová Deus. Veja dois exemplos:

A Sentinela 1/9/80, p. 31: “No que se refere ao transplante de tecido ou osso
humano de um humano para outro, é um caso de decisão conscienciosa de cada uma
das Testemunhas de Jeová. (...) não há nenhuma ordem bíblica que proíba
especificamente receber outros tecidos humanos. (...) É um assunto para decisão
pessoal.”

a) O que dizer daqueles que eram cegos e perderam a oportunidade de voltar a
enxergar por acreditar que transplantar uma córnea era canibalismo? b) E o que dizer
das pobres vítimas que confiaram no CG e morreram em vão por falta de um
transplante? c) Teria sido Jeová o autor de tais malefícios? (Tiago 1:13) d) Não é isso
enorme “blasfêmia” para com o amoroso Jeová?

não deve não teme, não é mesmo? Será que as TJs temem?

►Edição de 04/02/1931: “A vacina é uma violação direta do pacto eterno que Deus fez
com Noé após o dilúvio... Gênesis 9:1-17.”

VOCÊ NÃO SABIA DISSO, SABIA?

■

A Bíblia diz: “Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e homens , um
homem, Cristo Jesus” (1 Timóteo 2:5). Porém, as TJs dizem: “em estrito sentido
bíblico, Jesus é o ‘mediador’ apenas dos cristãos ungidos.” – A Sentinela 15/9/79,
p. 32.

■

Será que a “grande multidão” de Apocalipse 7:9 pertence a Cristo? Naaão!
“‘Os que pertencem a Cristo’ são os 144.000 discípulos fiéis escolhidos para
dominarem com ele no Reino.” – Livro Poderá Viver Para Sempre no Paraíso na
Terra, p. 172, § 20.
DUAS PERGUNTAS QUE AS TJS NÃO GOSTAM
1ª) Se, conforme ensina o CG [no livro O Maior Homem Que Já Viveu,
capítulo 100], a “classe” do “escravo fiel” ininterruptamente “existe desde
Pentecostes de 33 EC até hoje”, então por que Charles Taze Russell, em 1870,
não recorreu a ela , mas formou seu próprio grupo independente para o estudo
da Bíblia – algo que o CG condena como gravíssima apostasia ?
2ª) Se o “escravo fiel” é composto da totalidade da classe dos “ungidos” ainda
vivos na terra [cerca de 8.500], por que se dá que apenas 13 membros deste
grupo (os do CG), tomam a dianteira e decidem tudo, sem nunca consultar os
demais ungidos por toda a terra? Sendo como é, mais de 99% deles não
estariam de forma alguma “fazendo exatamente assim” como Jesus “designou”
em Mateus 24:45-47! De fato, em que parte da Bíblia se diz claramente que
apenas uma micro parcela dos “144.000” [Apocalipse 7:4] liderariam a
congregação mundial “qual ‘porta-voz’ do ‘escravo’ fiel”?

Conheça o site INDICETJ
http://i ndic etj.com

.

.

GARANTEM RECEBER O R I E N T A Ç Ã O E D I R E Ç Ã O DE JEOVÁ !
Para ser aceita como TJ é o b r i g a t ó r i o crer no que é dito sobre a grande importância
da organização das TJs. Note o que destaquei para você:

NÃO►A Sentinela, 1/6/1988, p. 31: “a Bíblia usa Sodoma/Gomorra e o Dilúvio como
exemplos para o fim destrutivo do atual sistema iníquo. É evidente, pois, que os a
quem Deus executou naqueles julgamentos passados sofreram destruição irreversível.”

AS PUBLICAÇÕES DAS TJS
VEM DAS MÃOS DE DEUS?
“As orientações que
recebemos originam-se de
Jeová” – Nosso Ministério do
Reino, 4/93, p. 3, § 4.
Repare na gravura da
Sentinela 1/10/87, p. 10:

►Livro Poderá Viver Para Sempre no Paraíso na
Terra, capítulo 23, p. 195, §§ 13 e 14: “A
organização visível de Deus hoje também recebe
orientação e direção teocráticas. Na sede das
Testemunhas de Jeová em Brooklyn, Nova Iorque,
existe um corpo governante de anciãos cristãos de
várias partes da terra que dão a necessária
supervisão às atividades mundiais do povo de Deus.
Este corpo governante é composto de membros do
‘escravo fiel e discreto’. Serve qual porta-voz do
‘escravo’ fiel... Mas não confiam na sabedoria
humana ao fazerem decisões. Não, sendo
governados teocraticamente, seguem o exemplo do
primitivo corpo governante em Jerusalém cujas
decisões baseavam-se na Palavra de Deus e eram
feitas sob a direção do espírito santo.”
► A Sentinela 1/10/94, p. 8: “Todos os que desejam
entender a Bíblia devem reconhecer que a
‘grandemente diversificada sabedoria de Deus’ só
pode ser conhecida através do canal de
comunicação de Jeová, o escravo fiel e discreto.”
Analise também o quadro ao lado.
Se quiser agradar a “Deus”, então...
... NENHUMA TJ PODERÁ QUESTIONAR NEM
MESMO O SIMPLES CONSELHO DADO PELO CG
DEVENDO ACEITÁ-LO CEGAMENTE! MENTIRA?
CONSULTE AS PROVAS:

Note a similaridade disto com
Apocalipse 1:1
Que pretensão!

→ A Sentinela 15/7/83, p. 22, § 21: “Como se
manifestam tais idéias independentes? Um modo
comum é questionar o conselho provido pela
organização visível de Deus”.

→ A Sentinela 15/7/85, p. 14, § 17: “Qualquer um que promove suas idéias pessoais e
põe o conselho do ‘escravo fiel’ de Cristo em luz desfavorável, não está se apegando
ao cabeça.”
→ A Sentinela 15/7/98, p. 13, § 19: “Portanto, a lição é que, se criarmos o hábito de
deixar de ‘escutar a própria voz’ de Jeová, desconsiderando o seu conselho dado por
meio da sua Palavra e da classe do escravo fiel, não demorará muito até que nosso
coração fique calejado e endurecido.”
Tendo em vista as declarações acima, especialmente a última, considere:
SERÃO RESSUSCITADOS OS HABITANTES DE SODOMA E GOMORRA?
Sim ou não? Choque-se ao verificar “Jeová” sendo usado como simples marionete
manipulada vergonhosamente pelo “todo-poderoso” CG. Agora, escute a indecisa
“própria voz de Jeová... por meio da classe do escravo fiel”:
SIM, NÃO, SIM, NÃO
Mentiras? Ora, comprove nas próprias publicações oficiais:
SIM►Watchtower, Julho de 1879, p. 7: “Assim, as próprias palavras de Cristo
ensinam-nos que não tinham tido a sua oportunidade completa. ‘Lembrem-se’, diz
Cristo acerca dos sodomitas, que ‘Deus fez chover fogo e destruiu-os a todos.’
Portanto, se se fala da restauração deles, subentende a ressurreição deles.”
NÃO►Watchtower, 1/4/1955, p. 200: “Portanto aqueles que morrerem no Armagedom
sofrerão a mesma punição que os habitantes de Sodoma; isto é, não terão uma
‘ressurreição de julgamento’ durante o dia do juízo, de 1.000 anos, ficarão mortos para
sempre.”
SIM►Livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, edição de 1983, p. 179 §
9: “Ao dizer isso, Jesus mostrou que pelo menos algumas das pessoas injustas das
antigas Sodoma e Gomorra estarão presentes na terra durante o Dia do Juízo. Embora
tenham sido bastante imorais, podemos esperar que algumas delas sejam
ressuscitadas (Gênesis 19:1-26). Jeová, em sua misericórdia, as trará de volta de
modo a terem oportunidade de aprender a respeito de seus propósitos.” [A edição
seguinte deste livro passou a dizer “NÃO”.]

As TJs crêem que cada novo ensino é como uma luz “originada de Jeová”. Mas, o
que temos aqui? Um pisca-pisca de luzes? Diante disso, pergunte as TJs se o CG
obedeceu fielmente a orientação de Jesus em Mateus 5:37: “Deixai simplesmente que
a vossa palavra Sim signifique Sim, e o vosso Não, Não; pois tudo o que for além disso
é do iníquo.”
O que fizeram foi vituperar o nome de Deus! Que lama! Tenha certeza absoluta de
que isso não teve o menor apoio de Jeová Deus “pois Deus não é [Deus] de desordem,
mas de paz.” (1 Coríntios 14:33) Quando Deus age, ele faz com “que todas as coisas
ocorram decentemente e por arranjo.” (1 Coríntios 14:40)
Como se não bastasse, o vai-e-vem doutrinal repete-se em outros ensinos. Em
alguns casos, estas indecisões, supostamente de Jeová, causaram a morte ou
colocaram em risco a vida de milhões de pessoas que acreditaram nelas. Isto
aconteceu não apenas no caso dos transplantes e das vacinas, mas também na
questão das frações de sangue, do serviço cívico, etc, etc e etc. Todas eram permitidas
originalmente, depois foram proibidas, depois foram novamente permitidas (e ninguém
sabe se amanhã serão outra vez proibidas) No site sugerido verá onde, quando e como
ensinaram isso.
É interessante que as TJs são condenadas pelas suas próprias palavras:
A Sentinela, 15/4/77, p. 246: “É assunto sério representar Deus e Cristo de um modo, e
depois achar que nosso entendimento dos principais ensinos e das doutrinas
fundamentais das Escrituras estava errado, e, daí, retornar às mesmas doutrinas que,
por anos de estudo, cabalmente verificamos ser erradas. Os cristãos não podem
vacilar - ser indecisos - a respeito de ensinos fundamentais. Que confiança se pode ter
na sinceridade ou no critério de tais pessoas?”
A L G U N S EXEMPLOS DE DATAS MARCADAS PARA O FIM DO MUNDO
◄ 1914 ►“Nós apresentamos prova de que... a ‘batalha do grande dia do Deus TodoPoderoso’ (Rev. 16: 14)... terminará em 1914 A.D., com a vitória completa sobre o
governo terrestre...” - Estudos das Escrituras III, 1905, editorial 26 (em inglês).
◄ 1915 ►“A ‘batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso’ (Rev. 16: 14)... terminará
em 1915 A.D., com a vitória completa sobre o governo terrestre...... consideramos uma
verdade estabelecida que o final dos reinos deste mundo, e o completo
estabelecimento do reino de Deus, se cumprirão próximo do fim de 1915 A.D.” Estudos das Escrituras III, 1915, editorial 101 e 99 (em inglês).
◄ 1918 ►“Parece conclusivo que as ‘dores de aflição’ da Sião Nominal estão fixadas
na passagem de 1918... há razões para crer que os anjos caídos invadirão as mentes
de muitos da igreja nominal, levando-os a uma conduta excessivamente tola e
culminando com sua destruição às mãos de massas enfurecidas... Também, no ano de
1918, quando Deus destruir as igrejas e seus membros aos milhões...” - O Mistério
Consumado, 1917, ps. 128,129 e 485 (em inglês).
◄ 1975 ►“Devemos presumir, à base deste estudo, que a batalha do Armagedom já
terá acabado até o outono de 1975 e que o reinado milenar de Cristo, há muito
aguardado, começará então? Possivelmente... A diferença talvez envolva apenas
semanas, ou meses, não anos.” - A Sentinela de 15/12/1969, p. 115.
Consegue imaginar o tamanho alvoroço e posterior decepção que tais declarações
bombásticas causaram em cada época? Diante disso, cito as certeiras palavras de
1Coríntios 14:8: “Pois, verdadeiramente, se a trombeta der um toque incerto, quem se
aprontará para a batalha?” Abra sua Bíblia e veja como é bem apropriado a aplicação
de Deuteronômio 18:20-22.
NENHUMA RELIGIÃO PRESTA – SÓ A DELAS É DE DEUS !
Despertai! 8/4/76 p. 19:

“As testemunhas de Jeová têm de ter a única religião
verdadeira.”

A Sentinela 1/9/73 p. 528:

“única organização no mundo a glorificar o nome de
Deus e seus princípios justos”

A Sentinela 15/1/95 p. 13:

“única organização genuína de Deus na terra”

A Sentinela 15/7/76 p. 431: “todas as outras religiões são falsas... todas as
religiões falsas serão eliminadas e apenas a única
religião verdadeira sobreviverá.”

FAÇA BOM USO DESTE ESTUDO !
Mantenha-o em lugar de fácil acesso. Distribua cópias para seus amigos, parentes,
vizinhos, etc. Deixe-o no dentista, na padaria, no shopping, etc.
As TJs incentivam as pessoas em suas casas a examinarem sua religião
cuidadosamente. São muito gentis e sorridentes, desde que se aceite tudo que
ensinam. Porém, quando pedir para refutarem as questões deste estudo, notará que
não estão dispostas a fazerem o mesmo para com sua religião! (note Romanos
2:21,22) De certa forma, lembram a verdade:
“Amarram cargas pesadas e as põem nos ombros dos homens, mas eles mesmos
não estão dispostos nem a movê-las com o dedo.” - Mateus 23:4
Sendo assim, as TJs rejeitarão qualquer coisa que venha a criticar a organização
delas. Em lugar de considerar o estudo, não raro desviarão a conversa para quem lhe
entregou o estudo, se você já foi TJ e coisas assim. Ataques pessoais são comuns
quando perdem a linha de argumentação.
Ao receber uma TJ em seu lar, seja amigável. Seu objetivo deverá ser ajudá-la, não
espantá-la. Esteja preparado. Talvez queira usar alguma das sugestões abaixo:
► Sugestão simples: Diga apenas: “Gostaria que explicasse este estudo.”
► Sugestão elaborada: Logo depois dos cumprimentos iniciais, pergunte: “Poderia
explicar-me Provérbios 18:13 usando minha Bíblia?”
A TJ provavelmente concordará. Pegue sua Bíblia junto com este estudo e ouça a
explicação da TJ [se ela se alongar, interrompa-a bondosamente]. Logo em seguida,
coloque cópias do estudo nas mãos de cada TJ dizendo que gostaria de uma
explicação. É importante indicar pelo menos um trecho para que a TJ explique.
Ao perceber que se trata de algo desfavorável, a TJ talvez não queira mais ler o
estudo e tente devolvê-lo. Se isso acontecer, lembre-a imediatamente da explicação
dada sobre o texto de Provérbios quanto ser tolice replicar um assunto antes de ouvilo.
Quando lembrá-la disso, a TJ, se já não estiver, começará a esconder o
nervosismo. Mas você, com toda a calma, poderá dizer: “Se não tem a resposta
agora, gostaria que levasse o estudo e voltasse outro dia.” Combine o dia do retorno.
Se realmente for necessário, talvez queira ler os textos abaixo para as TJs. São
textos que mostram a razão das TJs precisarem ler o estudo.
►1 Tessalonicenses 5:21 – “Certificai-vos de todas as coisas; apegai-vos ao que é
excelente.”
►1 João 4:1 – “Amados, não acrediteis em toda expressão inspirada, mas provai as
expressões inspiradas para ver se se originam de Deus, porque muitos falsos
profetas têm saído pelo mundo afora.” [Comentário: Se até mesmo devemos “provar
as expressões inspiradas”, quanto mais se deveria “provar” o que é dito pelo CG!]
►Atos 17:11 – “Ora, estes últimos eram de mentalidade mais nobre do que os de
Tessalônica, pois recebiam a palavra com o maior anelo mental, examinando
cuidadosamente as Escrituras, cada dia, quanto a se estas coisas eram assim.”
Ao considerar este estudo com uma TJ, não saia do assunto principal e não se
envolva em longas e inúteis discussões. A TJ é hábil em trocar de assunto quando
não encontra respostas convincentes. Não esqueça: o autor deste estudo não é
importante. O que deve ser analisado são as questões apresentadas aqui.
E s t e e s t u d o éu m b r e v e r e s u m o . V e j a m a i s d e t a l h e s n o s i t e

http://indicetj.com
Além de complementar o que leu, conhecerá a ligação das TJs com:
ONU, ocultismo, maçonaria, espiritismo, racismo e sobre o escândalo da pedofilia na
TV, o cântico louvando Hitler, cartas de dissociação e muito mais!
ENCONTRARÁ ESTE ESTUDO DISPONÍVEL PARA IMPRESSÃO

