INVESTIGANDO as Testemunhas de Jeová – nº 2
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:
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:

Aqui!

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!
A mp l i a d o !
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.
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!
O problema é que Apocalipse nada diz sobre haver ali algum rosto como que morto...
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 não deve não teme, não é mesmo?
Será que as TJs temem?
Outros 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” volta 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 70 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”!

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.
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