INVESTIGANDO as Testemunhas de Jeová – nº 3
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”?

GARANTEM RECEBER ORIENTAÇÃO E DIREÇÃO DE JEOVÁ!
Para ser aceita como TJ é obri ga tór i o crer no que é dito sobre a grande importância da organização das TJs. Note
o que destaquei para você:
► 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
“As orientações que recebemos
Iorque, existe um corpo governante de anciãos cristãos de várias partes da
originam-se de Jeová” – Nosso
terra que dão a necessária supervisão às atividades mundiais do povo de
Ministério do Reino, 4/93, p. 3, § 4.
Deus. Este corpo governante é composto de membros do ‘escravo fiel e
Repare na gravura da Sentinela
discreto’. Serve qual porta-voz do ‘escravo’ fiel... Mas não confiam na
1/10/87, p. 10:
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.”
AS PUBLICAÇÕES DAS TJS VEM DAS
MÃOS DE DEUS?

► 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:
→ 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
N ote a sim i lar idade di st o com está se apegando ao cabeça.”
Apocali pse 1: 1
Q ue pret e nsão !

→ 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.”

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.”
L eia mai s no s it e Í NDICE TJ:

http://indicetj.com

