As testemunhas de Jeová
(Folhetos Católicos, n° 19)

1 – Até aqui tratamos dos erros das seitas protestantes em geral. Mas, uma se
destaca das demais, é a das Testemunhas de Jeová. Fundada em 1870 nos
Estados Unidos pelo ex-pastor anglicano, Charles Russel, é uma das poucas
seitas protestantes antitrinitárias, ou que negam a verdade fundamental do
Cristianismo, a Trindade de Pessoas em Deus. Nesse sentido ela é judaizante,
pois os judeus, rejeitando Jesus como Deus, rejeitam a Santíssima Trindade.
2 – Os seus adeptos fazem muita questão de chamar a Deus de Jeová. No entanto
está provado que este nome é o resultado de uma leitura errada do nome de Deus
em hebraico. A leitura correta é Javé (Jahweh). Isso se explica assim: os judeus,
com receio de transgredir o 2º preceito do Decálogo, pronunciando o nome de
Deus em vão, evitavam chamar a Deus por seu nome próprio, Jahweh, nome
hebaico que significa “Aquele que é”. Para isso usavam um artifício: no lugar das
vogais do nome “Jahweh”, colocavam as vogais do nome “Adonai” nome também
hebraico, que significa “Senhor”, e dava “Jahowáih”. Daí, com pequenas
alterações, surgiu a leitura errada do nome de Deus, com Jeová em vez de Javé,
que é a leitura certa.
3 – Os outr os err os da s eita das Test emunhas de J eová são os mesmos dos demais
prot estantes, que já f oram refut ados nos outros nºs “ Fol het os Cat ólicos”. Apresentam os
aqui só os te xtos bíblicos qu e refutam o seu erro esp ecial, o erro antitri nitári o.

A - Primeir ament e, t extos que pr ovam a di vi ndade do Fil ho, Jes us Cristo, e que,
port ant o, em Deus há mais de uma Pessoa Di vi na. A mai oria dos t ext os são da pena do
evangelista São João, que foi o que mel hor conhec eu a intimi dade de Jesus. Ele nos
apr esenta as passagens mais import ant es sobre esse tema. 1º - textos nos quai s Jesus
nos fal a do t estemunho das suas obr as: “Mas eu tenho mai or testemunho do que o de
João, o Batista, por que as obr as que meu Pai me deu a execut ar – essas mes mas
obr as que eu faço – test emunham a meu res peit o, que o Pai me envi ou”. (Jo. 5 , 36) “O
Pai que per manece em mi m, é que reali za as sua própri as obras. Cr ede- me: estou no
Pai e o Pai está em mi m. Crede- o ao menos por c ausa dest as obras ”. (Jo. 14 , 10-11 )
Por isso, “quem me viu, viu também o Pai ”. (Jo. 14, 9 ) “Eu e o Pai somos u m”. (Jo. 10,30 )
B – Sobre a divi ndade do Espírito Sant o, pela qual em Deus há Três Pessoas Divi nas,
confiram-se os segui nt es text os: Jo. 14, 16; 14, 25 a 27; 16, 7. Em Jo. 14, 16 lê-se:
“Ele (o Pai) vos dará um outr o Paráclit o, para que f ique eter na mente c onv osco. ” Em
Jo. 14, 25 a 27 l ê-se: “O Par áclito, o Espírito Santo, que o Pai enviar á em meu no me,
ensi nar-vos-á t odas as coi sas, e vos recor dar á t udo o que vos tenho dito”. Em Jo. 16,7
lê-se: “Se eu não f or, o Paráclito não virá a v ós, mas se eu f or, vo-lo enviar ei ”. Ver
também: Gal. 1, 3- 4 e 13; Col. 1, 3 a 8; 1 Tes. 1, 2 a 5; 1 Ped. 1, 3 e 12. - No
ent anto, a equi par ação mais perfeit a entre as Três Pessoas Di vinas em Deus está nas
seguint es pal avr as de J esus registradas por São Mateus: “Ide, pois, e ensinai a todas
as nações, bati zando-as em no me do Pai, e do Fil ho, e do Es pírito Santo”. (Mt. 28, 19)
4 – Os ar gumentos acima visam esclarec er o l eit or pessoalment e em suas possíveis
indagaç ões. Não visam enc orajar a ni nguém que não esteja bem s eguro dos
argument os cat ólicos, a ent abol ar discussão c om os membr os das seitas,
especialment e das TdJ. Em ger al, as pessoas das s eitas que bat em à s ua por ta par a
ofer ecendo revistas, livr os, livret os, etc., são pessoas que for am pr epar adas par a essa
missão. For am forçadas a decor ar uma série de textos bí blicos que fr eqüent ement e
não vêm a propósito, por que tirados de seu contexto e mal traduzi dos. A recitação
desses text os um após outro, e às vezes alter nadament e por dois recitador es, visa
conf undir e i ntimi dar o cat ólico, da ndo a im pressão de possuírem gra nde cultura b íblica.

5 – Aqui citamos até o fim, oportunos conselhos de um autor desconhecido, pois só temos de
seu livro texto xerocado do nº 7, p. 53 a 56: “Quando Testemunhas de Jeová baterem à sua porta”.
6.1 - “ Sai ba m que as TdJ que vêm a sua porta, pas sam por um trei na mento i ntensivo
par a se fa zer em entrar na sua maneir a de r acioci nar. Se vocês não f ore m atentos,
rapi da ment e cair ão na sua ar madil ha. El as tê m a sua “ver dade” a l hes trans mi tir, elas
não v êm pedir a sua l u z. Se vire m que não conseguem fa zer nada co m voc ês, elas não
voltarão mais.

6.2 - As TdJ citam aval anches de versículos bíblicos. (Os protestantes, em geral, o
fazem – ndr) Com o tempo, percebe-se que el as reutili za m s empr e os mes mos
versículos que, após um s ério exame, revelam-se insignificantes. Eles são tirados para fora do
seu contexto além de serem traduzidos de maneira incorreta e desonesta.
6.3 - Vocês devem mostrar -lhes que també m são amo rosos e educados. Não as tratem
mal. El as só se sent em confir madas com isso: consi der am-se “ mártires ” da palavra de
Jeová.
6.4 - Digam-lhes, com educação, mas com firmeza, que estão contentes com a religião que têm e que
vocês se sentem seguros na sua fé.
6.5 - Não di gam apenas que não t êm t empo, co mo f or ma de as mandar embor a: el as
vão volt ar. Elas vêm se mpre, duas a duas, para col ocar vocês nu m f ogo cru zado. Não
comet am a i mpr udência de aceit ar u m estudo bí blico, com elas, por que v ocês não vão
estudar a Bíbli a, mas o manual das Teste munhas de Jeová. A Bíbli a será col ocada na
mesa, par a de ve z em quando se tir ar dela um versículo para apoi ar suas tes es.
6.6 - Nunca as deix em entr ar em s ua cas a.
6.7 - Não aceit em as revistas, ne m os livros. Não que um cristão adulto e mi ni mament e
prepar ado não possa l er t ais livros. Mas, para as t estemunhas de j eov á, aceitar os
seus livros já é o pri meiro “si m”. Se v ocês não têm a for mação bí blica para
responder em aos ar gumentos del as, não ac eite m conversar. Estude m pri meir ament e a
Bíbli a, e a sua fé cristã, e infor mem-s e ant es de t udo sobre as t estemunhas-de-jeová.
(Ou membro de qual quer outra seit a – ndr)
6.8 - Dêem-l hes a ent ender que j á conhecem as testemunhas-de-jeová, que j á estão
be m i nf or mados sobr e el as , e isso lhes basta.
6.9 - A não s er que vocês se sintam muit o segur os, não aceite m que as test emunhasde-j eov á comece m a ler frases da Bíbli a. Não devem entrar em discussões, nem
sequer aceit ar que a test emunha s e ponha a abrir a Bíbli a. As t estemunhas de j eov á
estão be m tr einadas para confundi-l os, como bons vendedores de um pr odut o. Elas
tiveram um trei nament o i nt ensivo para l evar voc ês a pensar c omo el as. El as não vêm a
sua c asa para ter o pr a zer de c onvers ar, mas unic ament e para convencer v ocês. El as
utili za m muit os versículos bíblic os tirados do c ont exto e, muit as ve zes, tr adu zi dos de
maneir a incorr eta, e dist orcem fr eqüent ement e a Bí blia. ‘Eu sei, disse José Ferreira, que
contra elas, sé há um remédio: ou conseguir mostrar-lhes que estão erradas, e, para isso, vocês
precisam de uma sólida preparação, ou então fazer o sinal da cruz e mandá-las calar’.
6.10 - Aprov eite m todas as oportunidades par a apr ofundar a sua Fé e au ment ar a s ua
for maç ão bí blica e reli gios a. Conhecer bem a Bíblia é a melhor maneira de se preparar para
responder as testemunhas de jeová. (Para premunir-se dos ataques de qualquer seita, nem sempre é
fácil encontrar um bom e seguro orientador. Em todo caso, sugerimos-lhe a modesta ajuda de “Folhetos
Católicos”, visite nosso site – ndr)
6.11 - Não se es queça m de que, se cometer em a i mprudênci a de ac eitar um “ Estudo da
Bíbli a” co m elas, v ocês r eceber ão regular mente a visita de uma TdJ bem tr einada.
Por ém, vocês não far ão um estudo da Bí blia. Se m que percebam, el as entrarão no
estudo do manual da s eita, que não é a Bí bli a.
6.12 - Não sejam irônicos com el as. Elas são víti mas, mes mo não tendo consciência
disso. Pensa m ser donas da ver dade, quando são soment e, segundo a ex pres são de
Ray mond Franz, sobrinho do ex- presidente Frederi c Franz, ‘adeptos de adeptos e
víti mas de víti mas ’.
6.13 - Sai bam ainda que, mes mo se voc ês as convencere m do erro, isto não impedir á,
apesar de t udo, que elas conti nuem acredit ando na sua verdade. Mas, talv ez v ocê
tenha cons egui do s emear a dúvida e m seu espírit o: ela poder á ref azer o s eu c ami nho.
(6.14 ... não citado por falta de espaço e menor importância)

6.15 - Se nos sentirmos inseguros, pouco armados (...), devemos fugir das seitas
como da peste. O apóstolo São João é categórico nesse assunto: ‘Quem
permanece no doutrina, este possui o Pai e o Filho. Se alguém vier a vós sem
trazer esta doutrina, não o recebais em vossa casa nem o saudeis’ ” . (2 Jo. 9-l0)
Ajude a divulgar a Fé Católica propagando estes folhetos. Peça cópias conosco:
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