Sangue

“... Portanto, não fique surpreendido quando em capítulos subsequentes apresentarmos provas de que o estabelecimento do Reino
de Deus já começou, que é indicado nas profecias como previsto
para começar o exercício de poder em 1878 A.D., e que a “batalha
do grande dia do Deus Todo-poderoso”, que terminará em 1914
A.D., com o desmoronamento completo dos governos actuais da
terra, já começou. O ajuntamento dos exércitos é claramente visível
do ponto de vista da Palavra de Deus.” — The Time Is At Hand,
1889, p.101 (em inglês)
Compare isso com o que a Torre alega que foi dito:
“... as Testemunhas de Jeová apontaram para o ano de 1914,
com décadas de antecedência, como marcando o início da “terminação do sistema de coisas””. — Despertai! 22/07/1973, p.8

Todo ano Testemunhas de Jeová morrem por recusar transfusões de sangue, com base na interpretação de sua religião sobre a
admoestação bíblica de evitar comer sangue. No entanto, a história desta doutrina questiona sua validade.
 Até 1945 a Torre de Vigia aceitava transfusões de sangue;
 Em 1945 foram banidas as transfusões de sangue e todas as
suas frações;
 Desde 2000 muitas destas frações de sangue passaram a ser
novamente aceitas.
Quem deve ser responsabilizado por aqueles que morreram recusando frações de sangue que agora alegadamente são aceitas
por Deus? Você permitiria que seu filho morresse por recusar uma
transfusão?

Isto é verdade?

607-1914

A Torre de Vigia é apocalíptica, uma religião do fim-do-mundo.
Além de prever falsamente que o Armagedom ocorreria em outubro de 1914 (A Sentinela 15/01/1892, p.23), considere as seguintes afirmações:
“… podemos esperar em 1925 a volta desses homens fiéis de Israel [Abraão, Isaque e Jacó], ressurgindo da morte e completamente restituídos à perfeição humana, os quais serão visíveis e reais
representantes da nova ordem das coisas na terra.” — Milhões Que
Agora Vivem Jamais Morrerão, 1920, pp.110-111
“... o instrumento levantado por Deus para a obra mais efetiva nos meses que restam antes do Armagedom.” — A Sentinela
15/09/1941 p.288
“Dentro em breve, no nosso século vinte, começará a “batalha
no dia de Jeová” contra o antítip.moderno de Jerusalém, a cristandade.” — As Nações Terão de Saber que Eu Sou Jeová, 1971, p.200
“Alguns daquela “geração” poderão sobreviver até o fim deste
século. Mas há muitos indícios de que o “fim” está muito mais
perto do que isso!” — A Sentinela 01/03/1984, p.18
As previsões da Torre de Vigia têm se mostrado constantemente
falsas, provando que Deus não orienta o que é apresentado por
seus líderes. Que efeito essas falsidades tiveram na vida e nas
decisões de seus seguidores?
“Temos ouvido relatos de irmãos vendendo suas casas e propriedades e planejando terminar o resto de seus dias, neste velho sistema, no serviço de pioneiro. Certamente, essa é uma boa maneira de
gastar o pouco tempo que resta antes do fim deste mundo ruim.”
— Nosso Ministério do Reino 05/1974, p.3 (em inglês)

A afirmação da Torre de Vigia de que os Últimos Dias começaram em 1914 tem como única base a queda de Jerusalém diante
de Babilônia em 607 a.C. Entretanto, é consenso entre os historiadores que Jerusalém caiu em 587 a.C. E é nestes mesmos historiadores que a Torre de Vigia confia para basear todas as suas outras
interpretações proféticas.
Embora a Torre de Vigia alegue que o ano de 607 a.C. seja necessário para tornar a profecia bíblica exata, isso não está certo.
Jerusalém poderia igualmente ter caído em 587 a.C. e se alinhar
com as Escrituras. O verdadeiro motivo pelo qual 607 é usado é que
o ano de 1914 é fundamental para a doutrina da Torre de Vigia, e
ela não está interessada em admitir seu erro.

Jeová
A Torre de Vigia afirma que a adoração de Jeová e o uso do seu
nome são essenciais para a salvação. No entanto, este nome não
se encontra em nenhum dos milhares de manuscritos antigos do
Novo Testamento. A Torre de Vigia espuriamente adicionou tal
nome 237 vezes no Novo Testamento de sua Tradução do Novo
Mundo a fim de apoiar sua interpretação bíblica.
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Pode-se confiar na Torre de Vigia?
Os líderes da Torre de Vigia pedem confiança.
“O ponto é que os cristãos têm confiança implícita no seu Pai
celestial; não questionam o que ele lhes diz mediante sua Palavra
escrita e sua organização.” — A Sentinela 15/01/1975, p.49
A Organização merece confiança inquestionável? Leia, por
exemplo, o que foi dito antes de 1914:

Será que as
Testemunhas de Jeová
têm a verdade?

Para a análise detalhada das doutrinas e
história da Torre de Vigia, acesse:
http://extestemunhasdejeova.net/forum

Versão original: Paul Grundy (jwfacts.com)
Versão em português: extestemunhasdejeova.net/forum

Quem são as Testemunhas de Jeová?
As Testemunhas de Jeová vivem sob um estrito código de moral, baseado na interpretação fundamentalista da Bíblia. Elas são
conhecidas pelo seu esforço em fazer conversos através da distribuição da literatura da Torre de Vigia de porta-em-porta.
A principal mensagem da Torre de Vigia é:
 Apenas Jeová é Deus;
 Em breve, Deus transformará a Terra num paraíso eterno.
O outro lado da mensagem é que o paraíso será precedido pelo
Armagedom, a Guerra que Deus travará, durante a qual bilhões
de humanos que não se tornaram Testemunhas de Jeová, serão
destruídos para sempre.
“Há bilhões de pessoas que não conhecem Jeová. Muitas delas
em ignorância praticam coisas que a Palavra de Deus mostra serem
iníquas. Se persistirem nesse proceder, estarão entre as que perecerão na grande tribulação.” — A Sentinela, 1/10/1993, p.19
A salvação depende da conversão e de se limitar a associação
com pessoas do mundo.
“Embora algum contato com pessoas do mundo seja inevitável
— no trabalho, na escola e de outro modo — temos de ser vigilantes para não ser sugados de volta à atmosfera mortífera deste
mundo.” — A Sentinela 15/09/1987, p.12
A Torre de Vigia é classificada como uma religião controladora,
porque os seus líderes reivindicam:
 Serem direcionados pelo espírito santo de Deus;
 Serem os únicos a ensinarem a verdade;
 Que a salvação só é possível através da associação com o
grupo;
 Obediência inquestionável;
 A expulsão e o ostracismo dos dissidentes.
Os líderes se auto-intitulam como “escravo fiel e discreto” e
afirmam:
“Se Jeová e Jesus Cristo confiam plenamente no escravo fiel
e discreto, não devemos nós também confiar?” — A Sentinela,
15/02/2009, p.27
“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.” — A Sentinela 01/10/1994, p.8

“desassociação” a expulsão de tal transgressor impenitente e
ser ele depois evitado... um simples “Oi” dito a alguém pode ser
o primeiro passo para uma conversa ou mesmo para amizade.
Queremos dar este primeiro passo com alguém desassociado?”
— A Sentinela 15/12/1981, pp.18, 21
Uma Testemunha pode ser desassociada por questionar abertamente qualquer doutrina ou prática, ou por não mais acreditar que o “Escravo” é orientado por Deus. Isto causa um terrível
trauma. Qualquer pessoa que esteja contemplando o batismo
precisa estar plenamente consciente da história, doutrinas e
práticas da Torre de Vigia, antes de assumir tal compromisso.

Celebrações
“Aniversários... Natal... Páscoa. - Nós agradecemos muito quando professores gentilmente dispensam nossas crianças da participação em todas essas atividades e de comemorar esses feriados de
qualquer forma.” — A Escola e as Testemunhas de Jeová, pp.18-21

Universidade
“Mas que dizer da educação superior, recebida numa faculdade
ou universidade? ... Tal educação desperdiça valiosos anos da juventude que poderiam ser mais bem usados no serviço de Jeová.”
— A Sentinela 15/04/2008 p.4 par. 10

Crescendo como uma Testemunha de Jeová

Pessoas do mundo

Crescer como uma Testemunha de Jeová é uma experiência
única, que pode ter diferentes resultados. Por um lado, incentiva-se a ter um intenso amor familiar. Ironicamente, é o oposto
para aqueles que escolherem abandonar a religião. Estima-se
que dois terços das crianças Testemunhas abandonam a religião. As famílias do desassociado são orientadas a manter o
mínimo de contato possível.
“É realmente necessário evitar todo e qualquer contato com
a pessoa? Sim... Membros leais de uma família cristã não procuram desculpas para ter tratos com um parente desassociado que
não more na mesma casa.” — Mantenha-se no amor de Deus,
2008, p.207

“A maioria das pessoas do mundo são alienadas por Deus e controladas pelo Diabo.” — A Sentinela 15/09/1987, p.15 (em inglês)

Nunca envelhecem
“Se é jovem, também precisa encarar o fato de que jamais
se tornará velho no atual sistema de coisas. Por que não? Porque toda evidência em cumprimento da profecia bíblica indica
que este corrupto sistema de coisas deverá terminar dentro de
poucos anos. ... Por conseguinte, como jovem, jamais cumprirá
qualquer carreira que êste sistema ofereça. Se está no ginásio
e pensa em obter instrução universitária, isso significará pelo
menos quatro, talvez até seis ou oito anos mais a fim de formar-se numa carreira especializada. Mas, onde estará êste sistema
de coisas naquele tempo? Já estará caminhando bem para o seu
fim, se já não tiver desaparecido! ” — Despertai! 22/05/1969,
p.15

Esportes
“Achamos que a participação em esportes organizados expõe os
jovens das Testemunhas a associações não recomendáveis.” — A
Escola e as Testemunhas de Jeová, p.23

História
A Torre de Vigia alega que sempre existiram Testemunhas de
Jeová.
“As testemunhas de Jeová têm uma história de quase seis mil
anos...” — Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose (1959) p.8
(em inglês)
Na verdade, a religião foi fundada pelo “Pastor” Russel em
1879, como uma seita adventista. No período de mil e oitocentos
anos entre a morte dos apóstolos e Russel, a Torre de Vigia não
consegue identificar um único grupo que tenha aderido a todos
os ensinamentos que ela alega serem necessários ao “verdadeiro
cristianismo” aceitável por Deus.
O importante ensinamento de Russel de que a grande tribulação ocorreria em 1914 foi tomado de empréstimo dos adventistas,
ao qual foram incorporadas crenças de piramidologia, uma moda
da época: “Assim, a Pirâmide testemunha que, por volta de 1914
começará um tempo de aflições tal como nunca ocorreu desde que
há nação — não, nem nunca ocorrerá depois.” — Thy Kingdom
Come, 1916, p.342 (em inglês)

Desassociação

Nunca morrem

Um aspecto preocupante com respeito à Torre de Vigia é a
doutrina da desassociação.
“...as Testemunhas de Jeová chamam apropriadamente de

“Os abençoados com um lugar permanente na nova terra não
envelhecerão, nem morrerão inevitavelmente.” — A Sentinela
15/04/2000 p.16

Uma série de doutrinas fundamentais da Torre de Vigia são
baseadas em suposições erradas.
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Doutrinas fundamentais

