Proibições absurdas
A vida de uma Testemunha de Jeová é muito restrita. A
liderança da religião proíbe seus membros de participar em atividades recreativas fora do ciclo religioso.
As Testemunhas são proibidas de comemorar dias festivos
tais como o Natal, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o Dia dos
Namorados e todos os feriados nacionais. Também não podem
celebrar seu próprio aniversário ou o de outros.
Os membros do sexo masculino não podem usar barba.
Os jovens não podem namorar, a menos que sejam considerados aptos para se casar — e mesmo assim sob fortes restrições.
Na escola, não podem saudar a bandeira ou cantar o hino nacional, atos considerados idolatria.
Também não podem fazer parte das forças armadas nem
aceitar cargos políticos. São ainda fortemente desaconselhadas
a cursar uma faculdade sob a alegação de que terão muito contato com pessoas que não servem a Deus.
As Testemunhas de Jeová também não podem desenvolver
talentos pessoais, tais como música, teatro, esportes e seguir
uma carreira em qualquer dessas áreas, pois se assim o fizerem,
poderão ser expulsas da religião. Também são proibidas de pesquisar sobre religião em qualquer outra fonte que não seja as
publicações fornecidas pela própria seita.

V

VERSÃO 1.1 03/2011

Um conselho de amigo
Caro leitor, asseguramos que os fatos que foram apresentados nesse tratado não são mentiras. Os autores dele fizeram
parte dessa religião durante muitos anos.
A maioria das Testemunhas de Jeová desconhece a história
da organização da qual fazem parte. As Testemunhas de Jeová
são orientadas a demonizar qualquer tipo de material a respeito

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

A verdade que as

Testemunhas de Jeová

não falam para você

NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIA PÚBLICA

da seita que não tenha sido preparado pelo Corpo Governante.
Pessoas como nós, que deixam a seita e se preocupam em divulgar a verdade sobre esta organização ao público e às próprias
Testemunhas, são rotuladas como “apóstatas” — mentirosos,
inimigos de Deus e filhos do Diabo. Tenha em mente que, além
da expulsão de tais “apóstatas”, o medo também é uma maneira
astuta que o Corpo Governante usa para impedir o contato das
Testemunhas com a verdade sobre a organização delas.
Se você tentar conversar com uma Testemunha de Jeová
sobre o que leu nesse tratado, poderá perceber este medo em
forma de aversão, se o que você disser for considerado por elas
como “matéria apóstata”. Por desconhecerem os fatos, o medo
fará com que encerrem ou tentem mudar de assunto.
Não se deixe enganar pelas Testemunhas de Jeová. Como são
pessoas muito amigáveis e amorosas, você corre o risco de aceitar os ensinamentos dessa seita apenas pela simpatia demonstrada por elas. As Testemunhas de Jeová acreditam firmemente
que estão prestando um serviço sagrado a Deus quando vão à
sua casa para “estudar a Bíblia”, um artifício para a doutrinação de interessados através dos livros publicados pela Associação Torre de Vigia (nome da gráfica que produz tais livros).
Se desejar que tais visitas continuem, solicite que tal “estudo” seja realizado utilizando nada mais do que a sua Bíblia.
Certamente a maioria das Testemunhas de Jeová não dará continuidade, insistindo no uso das publicações, e por fim desistirão.
Realçamos novamente que as Testemunhas de Jeová não são
pessoas más. São cidadãos honestos e no fundo pessoas de boa
índole, se vestem bem e evitam se envolver em brigas, mas foram enganadas por homens habilidosos em manipular a mente
das pessoas e receberam um treinamento para fazer o mesmo
com você, sem que se dêem conta disso.
Portanto, quando duas delas baterem à sua porta, agradeça
a visita e diga bondosa e claramente que não está interessado
na religião delas. Caso aceite algum publicação, leia de forma
crítica. Tais publicações, embora pareçam inofensivas, foram
preparadas para que, através de fortes apelos emocionais, você
perca a capacidade de raciocinar de forma independente.
Faça cópias deste folheto e deixe com seus amigos e familiares. Agindo assim você poderá estar protegendo a quem você
ama de um grande mal.

pecados graves pela seita. Trata-se da desassociação, nome usado por elas para a expulsão de membros.
Se uma pessoa for desassociada por ter cometido algum ato
considerado pecado grave (adultério, fornicação, receber transfusão de sangue, etc.), ou se pedir dissociação (deixar a seita)
por motivos pessoais como não mais concordar com os ensinos
— ou seja, sem cometer pecado — todos os demais membros
ficam proibidos de lhe dirigir a palavra sob pena de receberam a
mesma punição. Assim, há muitos casos entre as Testemunhas
de Jeová de pais que não falam com seus filhos, filhos que não
falam com seus pais ou avós, etc. Isso também pode ser comprovado nas publicações oficiais da religião.

Quem bate à sua porta?
Duas pessoas bem vestidas, sorridentes e de ótima aparência
batem à sua porta. A mensagem que trazem é muito atraente e
convincente. Você fica deslumbrado com o futuro que elas apresentam para você. Esta cena tem acontecido com muita frequência, em quase todos os países, nos últimos 120 anos.
Trata-se da obra de evangelização realizada pelas Testemunhas de Jeová. Mas quais perigos você e sua família correriam
por aceitar os ensinamentos dessa seita?
Em primeiro lugar, é importante destacar que os membros
das Testemunhas de Jeová são pessoas boas. A maioria delas
são cidadãos honestos e pessoas de bem, no entanto, foram
enganadas de uma forma tal que são capazes de causar sérios
danos a si mesmas e aos outros. Neste folheto vamos mostrar
quais danos são esses e como podem ser evitados.
Você precisa saber como proteger a si próprio e à sua família
dos ensinamentos das Testemunhas de Jeová. Para tanto, é importante conhecer um pouco sobre esta religião.
A seita das Testemunhas de Jeová foi fundada no fim do
século XIX por Charles Taze Russel. Em 1874, sob influência
das doutrinas adventistas, Russel fundou seu próprio grupo de
estudos bíblicos na Pensilvânia, EUA. Os Estudantes da Bíblia,
como eram então conhecidos, viriam a se tornar as Testemunhas de Jeová.
O nome da religião foi escolhido em 1931, baseado no texto
de Isaías 43:10, que diz:
“Vós sois as minhas testemunhas, é a pronunciação de Jeová
e eu sou Deus”. — Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas (Bíblia das Testemunhas de Jeová).
Segundo os dirigentes da seita, as Testemunhas de Jeová são
a única religião verdadeira, detentora da aprovação e guiadas
por Deus.

Mesmo após o não cumprimento de tais profecias, alguns
anos mais adiante o fim do mundo ganhou uma nova data,
1975. Desnecessário dizer que o fim não veio.
A Bíblia adverte contra falsos profetas e nos ensina a identificá-los. Em Deuteronômio 18:22 encontramos a seguinte declaração:
“Quando o profeta falar em nome de Jeová e a palavra não
se suceder, esta é a palavra que Jeová não falou. O Profeta
proferiu-a presunçosamente. Não deves temê-lo.” — Tradução
do Novo Mundo das Escrituras Sagradas (Bíblia das Testemunhas de Jeová).

Doutrinas estranhas

Falsas profecias

O Corpo Governante também já tomou decisões que mudaram
a vida das Testemunhas de Jeová, causando-lhes grandes dificuldades ou até mesmo custando suas próprias vidas. Por exemplo,
entre 1920 e 1952 não era permitido que nenhuma Testemunha
de Jeová tomasse vacina. Entre 1968 e 1980, os transplantes de
órgãos também estiveram sob proibição, com a desculpa de que
o procedimento consistia em ato de canibalismo. E, desde 1945,
nenhuma Testemunha de Jeová pode receber uma transfusão de
sangue (veja o quadro ao lado). Caso desobedeça é imediatamente expulsa da religião.
O serviço militar, obrigatório em muitos países a partir dos
18 anos, também é proibido às Testemunhas de Jeová. As leis
destes países punem os que não servem ao exército com a perda
de diversos direitos, muitos deles essenciais ao cidadão comum.
Se você questionar alguma Testemunha de Jeová sobre algumas destas doutrinas, ela provavelmente fará de tudo para
mudar de assunto. Isso acontece porque muitas delas não sabem nada sobre eles, já que alguns desses ensinamentos já foram abolidos. No entanto, essas doutrinas que custaram vidas
podem ser encontradas em números antigos da publicação mais
importante da seita, uma revista chamada A Sentinela.

O Corpo Governante – como se autodenomina o grupo dos
líderes das Testemunhas de Jeová – publicou no decorrer dos
anos muitas profecias que nunca se cumpriram. Tome como
exemplo a previsão feita por Charles Taze Russel de que o fim
do mundo viria no ano de 1914. Seu sucessor, J. F. Rutherford,
também marcou a data para o fim do mundo para o ano de
1925. Rutherford até mesmo mandou construir uma mansão
chamada Beth Sarim, em San Diego, EUA, para abrigar os profetas da antiguidade, Abraão, Isaque e Jacó, que segundo ele
seriam ressuscitados em 1925.

Quando uma pessoa se torna Testemunha de Jeová, ela passa
a considerar as pessoas que não fazem parte da seita como más
companhias. Até mesmo a associação com parentes e amigos
íntimos, que não tenham as mesmas crenças, é fortemente desaconselhada. Elas passam a considerar os membros da religião
como sua verdadeira família, causando assim rupturas familiares.
Mas, mesmo que todos os membros da família façam parte da

religião, ainda assim poderá haver ruptura familiar. Isso porque
as Testemunhas de Jeová adotam um procedimento disciplinar
muito rigoroso para aqueles que praticaram atos considerados
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Ameaça às famílias

T

odo ano
Você sabia que
Testemunhas
elas proíbem
de Jeová morrem
as transfusões
por recusar transfude sangue?
sões 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?

