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DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ!

As Testemunhas de Jeová incentivam as pessoas a examinarem sua religião
cuidadosamente. São muito gentis e sorridentes, desde que se aceite tudo que
ensinam. Porém, quando pedir explicação para as questões deste estudo, notará
que não estão dispostas a fazerem o mesmo para com a religião delas! (Leia
Romanos 2:21,22.) Conheça aqui alguns ensinos podres desta denominação.
● TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS► Proibidos por Deus de 1968 até 1980! O que dizer
dos que eram cegos e perderam a oportunidade de voltar a enxergar porque
acreditaram que transplantar uma córnea era “canibalismo”? O que dizer dos que
morreram por falta de um transplante de coração? - Veja A Sentinela 1/6/68, p.
349; Despertai! 8/12/68, pp. 22, 30 ; A Sentinela 1/9/80, p. 31.
● VACINAS► Considerada prática demoníaca até 1952. Ensinavam ser melhor ter
varíola do que vacinar-se. Imagine seu filho morto por obedecer a uma religião que
afirma receber orientação divina! Jeová não foi responsável por isso, foi? - Veja:
Despertai!: 12/10/1921, p. 17 ; 05/01/1929, p. 502 ; 04/02/1931, p. 293 ; A
Sentinela 15/12/1952, p. 764.
● MARCARAM DATAS PARA “FIM DO MUNDO”► (a) “Apresentamos prova de que... a
‘batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso’... terminará em 1914”. [Estudos
das Escrituras III, 1905, editorial 26.] (b) “Devemos presumir... que a batalha do
Armagedom já terá acabado até o OUTONO DE 1975 e que o reinado milenar de
Cristo... começará então? Possivelmente... A diferença talvez envolva APENAS
semanas, ou meses, NÃO ANOS.” [A Sentinela de 15/2/1969, p. 115 § 30.]
● PERGUNTA NÃO RESPONDIDA► Se, como dizem, o escravo fiel existe desde
Pentecostes de 33 EC até hoje, então por que Charles Taze Russell, em 1870, não
recorreu a ele, mas formou seu próprio grupo independente para estudo bíblico –
algo condenado como grande apostasia? [Veja: Livro O Maior Homem, cap. 100.]
● RESSUSCITARÃO OS MORTOS EM SODOMA E GOMORRA?► Disseram “Sim” em 1879;
“Não” em 1955; “Sim” em 1983; “Não” em 1988. Diante disso, caro leitor,
merecem crédito as Testemunhas de Jeová? Claro que não! Jesus alertou: “Deixai
simplesmente que a vossa palavra Sim signifique Sim, e o vosso Não, Não; pois tudo
o que for além disso é do iníquo”? (Mateus 5:37). Informe-se no site indicado.
● NENHUMA OUTRA RELIGIÃO PRESTA – SÓ A DELAS É DE DEUS! ► 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.” ; Despertai!
8/4/76 p. 19: “As testemunhas de Jeová têm de ter a ÚNICA religião VERDADEIRA.”
DICAS : Faça cópias para distribuição. Cole em sua porta ou onde as
Testemunhas possam ler. Carregue uma cópia em sua carteira de
documentos. Encontrando alguma delas, use-o! Diga simplesmente:
“Explique este estudo.” Assustada, a Testemunha dirá: “Tudo isso é
mentira”. Não caia nessa! PEÇA PARA VERIFICAR NAS PUBLICAÇÕES!

http://indicetj.com
Além de complementar o que leu aqui, conhecerá a ligação delas com: ONU, ocultismo,
maçonaria, espiritismo, racismo, o escândalo da pedofilia na TV, o cântico louvando Hitler
e muito, muito mais!

