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TESTEMUNHAS DE JEOVÁ 



INTRODUÇÃO 



Nome Impronunciável 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/YHWH.svg


Nome Impronunciável 
Ex 3.13 Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos 
de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós 
outros; e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes 
direi? 14 Disse Deus a Moisés: EU SOU O QUE SOU. Disse mais: 
Assim dirás aos filhos de Israel: EU SOU me enviou a vós outros. 

15 Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de 
Israel: O SENHOR, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o 
Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros; este é 
o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração 
em geração. 

Deus = = ‘eloiym 
Eu Sou = = hayah 

Senhor = = y’ehovah 



Número dos TJ 
236  = Países que pregam??? 
540  = Idiomas produziu Bíblias e publicações  
109.403  = Congregações 
7.395.672 =  Ministros que ensinam a Bíblia 
19.000.000  =  Assistem reuniões/Congresso. 
166.000.000  =  Bíblias Publicadas 108 idiomas 
20.000.000.000 = Publicações baseadas na 

Bíblia produzidas pelas TJ nos últimos dez anos. 
1.300.000  = Seguidores no Brasil – Censo 2012 
7.650.000 = No Mundo em 2011 
 

http://www.jw.org/pt/testemunhas-de-jeova/ 
http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/paises-membros/ 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.jw.org/pt/testemunhas-de-jeova/
http://www.jw.org/pt/testemunhas-de-jeova/
http://www.jw.org/pt/testemunhas-de-jeova/
http://www.jw.org/pt/testemunhas-de-jeova/
http://www.jw.org/pt/testemunhas-de-jeova/
http://www.jw.org/pt/testemunhas-de-jeova/
http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/paises-membros/
http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/paises-membros/
http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/paises-membros/
http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/paises-membros/
http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/paises-membros/
http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/paises-membros/
http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/paises-membros/
http://www.onu.org.br/conheca-a-onu/paises-membros/


Origem  
 

 
 
 
 
 
 

Charles Toze Russel  

1879 – Russel publicar a sua revista a 

Sentinela de Sião e Arauto da Presença de 

Cristo. 

1881-  Formada a Sociedade Torre de Vigia. 

1916 – Morre Charles Russel. 

1917 – Juiz J.F. Rutheford assume o controle 

. 



Charles T RUSSELL – 1852 -1916 Juiz J R Rutheford – 1869 - 1942 

Fundadores 
 

 
 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Russell_Charles_Taze_1911_.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Russell_Charles_Taze_1911_.jpg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:J.F._Rutherford.gif


SUA CRENÇA 



Suas Crenças 
 

 
 
 
 
 
 

• Armagedom  

• Datas comemorativas  

• Transfusão de Sangue 

• A Cruz 

• A volta de Cristo 

• Deidade 



Suas Crenças 
 
• Jesus Cristo 

• O Espírito Santo 

• Salvação 

• Os 144 mil 

• Governos Civis 

• Ressurreição dos Mortos 



Declaração de Fé TJ 
2º Aldo Menezes – ex TJ 

 • Cremos em Deus Pai onipotentes, cujo nome é Jeová, não sendo ele, 
porém, onipresente(pois tem um corpo de forma especifica , que requer 
um lugar para morar), nem onisciente ( pode saber todas as coisas, mas 
não sabe). Cremos que a trindade é uma invenção de Satanás. 

• Cremos em JC, seu único filho, nosso Senhor. Ele é o primogênito de toda 
a criação, porque foi o primeiro a ser criado por Jeová; portanto, não é 
eterno, de eternidade em eternidade, das mesma forma que o Pai. É o 
unigênito porque foi o único criado diretamente pelas mãos de Jeová. É 
um deus. É deus poderoso mas não todo poderoso, e por ser criação é 
inferior ao Pai. Jesus é o arcanjo Miguel, que foi transferido para o ventre 
de Maria e se fez homem. Foi pregado em uma estaca; desceu à 
sepultura, onde esteve inconsciente, em estado de inexistência, e ao 
terceiro dia ressuscitou espiritualmente(não fisicamente). Jesus subiu ao 
céus, está assentado à direita de Jeová, já voltou visivelmente em 1914 e 
espera o momento para começar a batalha do Armagedom. 



Declaração de Fé TJ 
2º Aldo Menezes – ex TJ 

 

• Cremos que o espirito santo é uma força ativa de jeová, uma força 
impessoal onipresente, razão pela qual não pode ser uma pessoa. 

• Cremos que o ser humano não possui alma imortal. Portanto, ao morrer, 
entra em estado de inexistência. Os que se recusarem a servir a Jeová 
serão destruídos eternamente, pois não existe o tão propalado tormento 
eterno. 

• Cremos que a organização de Jeová é a única religião verdadeira; a 
restauração do cristianismo primitivo, que havia apostatado da fé, ao se 
desviar para doutrinas demoníacas, como da trindade, da imortalidade 
da alma, e a do tormento eterno. Jeová restaurou sua congregação na 
década de 1870, com Charles Taze Russell. 



Declaração de Fé TJ 
2º Aldo Menezes – ex TJ 

 
• Cremos na comunhão apenas entre os adoradores de Jeová que 

obedecem a sua organização. Não nos juntamos à Babilônia, a grande, o 
império mundial da religião falsa, que tem a cristandade como sua 
principal representante. 

• Cremos que, ao morrer, Jesus abriu o caminho da vida eterna. Agora, 
cabe a cada adorador de Jeová trabalhar para obter a salvação. 

• Cremos na ressurreição espiritual da classe dos 144 mil e na ressurreição 
física, em outros corpos, dos que viverão pra sempre na terra. 

• Cremos na vida eterna para os fieis adoradores de Jeová. Há uma só 
salvação, com duas esperanças: uma celestial outra terrena. 

• Cremos que a Bíblia seja a Palavra de deus, desde que interpretada pelo 
“escravo fiel e discreto” o seu Corpo Governante. Apenas Tradução Novo 
Mundo é fiel. 



Trabalho em Grupo 



Trabalho em Grupo 
1. Armagedom  
2. Datas Comemorativas  
3. Transfusão de Sangue 
4. A Cruz 
5. A volta de Cristo 
6. Deidade Jesus Cristo 
7. O Espírito Santo 
8. Salvação 
9. Os 144 mil 
10.Governos Civis 
11.Ressurreição dos Mortos 

 



REFUTANDO A 
CRENÇA TJ 



Jesus Cristo 
 
Jesus Cristo - Mc 6.5 (não pode fazer milagres); 
Mt8.20 ( filho do Homem);  

 Mc 6.5 = Jesus tinham duas naturezas, 
poderia exercer ou não. Escolheu não fazer pela 
incredulidade e por uma escolha moral, não 
literal. 

 Mt 8.20 = Encarnação de Cristo não é uma 
adição – Fp 2.6-8. 

 

Jesus declara-se Deus= Mt 16.16,17; Jo8.58, Jo 
10.30 



Jesus Cristo 
 Tradução RA Tradução Novo Mundo 

Mt 16.16 Respondendo Simão Pedro, 

disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.  

Em resposta, Simão Pedro disse: “Tu és o 

Cristo, o Filho do Deus vivente.” 

Jo 8.58 Respondeu-lhes Jesus: Em 

verdade, em verdade eu vos digo: antes 

que Abraão existisse, EU SOU. 

(eternamente existe) 

= eu sou – correto 

Eterna auto existência de Jesus. 

Jesus disse-lhes: “Digo-vos em toda a 

verdade: Antes de Abraão vir à existência, 

eu tenho sido.” ( preexistente) 

= eu já existia, mascara Ex 3.14. 

O verbo grego ocorre varias vezes em 

João é traduzido de forma correta, mas 

neste em especial, não... Sutileza. 

Jo 426; 6.35,48,51; 8.12,24,28; 

10.7,11,14; 11.25; 14.16; 15.1,5; 18.5,6,8 

Jo 10.30  Eu e o Pai somos um.  Eu e o Pai somos um. 



Os 144 mil 
 

O Pastor 

Jesus Cristo 

O Rebanho 

Povo de 
Jeová 

O Aprisco 

144 mil  

Outras Ovelhas 

Esperança terrena 



Os 144 mil 
 

- Lc 12.32 – peq. Rebanho são os discípulos 
v22. 

- Jesus nunca restringiu o rebanho (Ef2.19; 
Fl3.20; Cl3.1;Hb3.1;12.22;2Pd1.10) 

- Todos os salvos estão debaixo e um só 
pastor, um só rebanho – Jo 10.16. 

- Não se pode formar teologia a partir da 
necessidade.(cresceu o nº TJ altera-se a 
interpretação – 33dc até1935 completou). 

 

 

 



Os 144 mil 
 

Classe Ungida 

Posições Ap7.4 : 

Literalidade dos 144 mil como judeus 
carnais; 

Simbólica, como todo povo de Deus no 
VT e NT. 

Literal ou Simbólica, a Bíblia não afirma 
que só 144 mil irão para o céu. 
 

 

 

 



ARGUMENTANDO COM 
TJ 



1) Convide-os para um bate-papo… 

2) Ouça seus argumentos… 

3) Marque uma próxima conversa… 

4) Prepare bons argumentos… 

5) Não debata, apresente… 

6) Muita ORAÇÃO. 

Argumentando 
 


