PERIGO!

CUIDADO COM ELAS!

VOCÊ, um amigo ou um ente querido poderá ser a próxima vítima! Esteja atento!
Elas são conhecidas por ensinar que “a prática de doar e transfundir sangue...
entra em conflito com a Palavra de Deus.” (1) Se depender delas, caso precise,
você morrerá sem receber sangue. Já sabe quem são, não sabe? É... São as
perigosas Testemunhas de Jeová (ou TJs). Você talvez não saiba, mas, embora
NÃO doem sangue para ninguém, ACEITAM “quaisquer frações menores de
sangue” (2) que outros bondosamente doaram! Não é revoltante?! Argh! Neste
valioso folheto, contarei para você coisas chocantes ensinadas por esta prejudicial
denominação. Prepare-se!
● Se você não aceitar “APENAS as Testemunhas de Jeová” (3) como “a ÚNICA
religião verdadeira” (4) e rapidamente não “IDENTIFICAR-SE como Testemunha fiel
de Jeová Deus” (5), você NÃO “sobreviverá ao iminente fim” (3) do mundo! .
Profetizaram que o fim do mundo viria “ATÉ o OUTONO de 1975” (6). O cálculo
estaria errado “APENAS semanas, ou meses, NÃO ANOS” (6) Note 1Cor 14:8.
● Imagine quantos morreram em vão até o término da desumana proibição das
VACINAS (7) em 1952, e dos TRANSPLANTES (8) em 1980! Foi Jeová o responsável?
● Escândalo! Figuras assustadoras escondidas em ilustrações causam indignação!
Veja-as no site ÍNDICETJ.
TEMEROSA, a liderança das TJs OCULTA estes fatos. Assim, a maioria desconhece
estas denúncias e, sem verificá-las, dirão 'tolamente' que são mentiras. (Prov
18:13) Não se engane! PEÇA PARA VER NAS PUBLICAÇÕES! - Note João 3:20, 21.
GUARDE este folheto com você e veja o susto das TJs quando indagar sobre estas
questões! Deixe uma cópia com elas, com seus vizinhos e amigos. Eles poderão ser a
próxima vítima! Ainda tenho muito para contar. São coisas que até Deus duvida!!! Confira:

ÍNDICETJ:

http://indicetj.com

Após “certificar-se de todas as coisas” (1Te 5:21), entendi claramente que as TJs
NÃO “baseiam suas crenças e práticas SOMENTE na Palavra inspirada de Deus, a
Bíblia.” (9). Que decepção! Não podia mais “partilhar da RESPONSABILIDADE por
TUDO que minha igreja diz e faz” (10) (Note Ap 12:4) e nem concordar “100 POR
CENTO” (10), cegamente, SEM “questionar o conselho provido” (11) tendo que
acreditar que isso era “escutar a própria voz de Jeová” (12). (Atos 12:22) Isto
tudo é exigido!
Assim, após ser pioneiro regular (evangelizador por tempo integral) por 14 anos e
fiel ancião (pastor) por outros 7, abandonei – não a Deus – mas a organização que
supostamente “está sendo guiada por Deus” (13) em tudo. Que pretensão! João
8:31,32.
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