INVESTIGANDO as Testemunhas de Jeová – nº 4
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”.]
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 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?”
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◄ 1914 ►“Nós apresentamos prova de que... a ‘batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso’ (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 1 Coríntios 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 18:2022.
L ei a mais no s ite Í N D I CE TJ:

http://indicetj.com

