Condenação Eterna — A Biblia ensina sobre o castigo
eterno no inferno (lago de fogo) aos que perecem
sem terem confessado Cristo como único Salvador e
Senhor (Apoc. 20:10, 12 e 15). “E o diabo, que os
enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde
está a besta e o falso profeta; e de dia e de noite
serão atormentados para todo o sempre...E vi os mortos,
grandes e pequenos, diante de Deus, e abriram-se os
livros; e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os
mortos foram julgados pelas coisas que estavam
escritas nos livros, segundo as suas obras. E aquele
que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado
no lago de fogo”. (Leia também Apocalipse 14:10-11)
São Cristãos as Testemunhas de Jeová? Não, de
acordo com a Bíblia Sagrada. II S. João versículo 7
“Porque já muitos enganadores entraram no mundo,
os quais não confessam que Jesus Cristo veio em
carne. Este tal é o enganador e o anticristo”. (Leia
Mateus 1:23, João 1:1-14, I Timóteo 3:16 e Hebreus 1:1-8)
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Um Cristão é alguém que tem recebido pela fé
Jesus Cristo como único Senhor e Salvador e segue
os seus ensinamentos encontrados na Bíblia.
Os chamados Testemunhas de Jeová seguem os
ensinamentos de sua organização, Torre de Vigia,
que publica suas revistas “Despertai” e “Sentinela”.
Eles também criaram uma parafrase da Bíblia, conhecida
como Tradução do Novo Mundo das Escrituras.
A Organização “Torre de Vigia” foi fundada por
Charles Russell, mas por causa de suas inúmeras
profecias falsas, não cumpridas, hoje o grupo das
“Testemunhas de Jeová” não o mencionam muito,
buscando um distanciamento do seu fundador.
Opondo-se ao claro ensinamento Bíblico, negam a
Divindade de Cristo, Sua obra perfeita e completa na
Cruz, Sua Ressurreição Física e Seu retorno visível.
Negam a Triunidade de Deus, a Salvação eterna do
Cristão e a Condenação eterna dos que morrem
sem Cristo. Mas a Bíblia ensina claramente essas
verdades, e quem as negam, se caracteriza como
anticristo. Observe pelo menos 3 ensinamentos
Bíblicos negados pelos Testemunhas de Jeová.
Deidade do Senhor Jesus Cristo — Isaías 44:6 diz
que o título de “primeiro e último” pertence a Jeová
exclusivamente “Assim diz o SENHOR, Rei de Israel,
e seu Redentor, o SENHOR dos Exércitos: Eu sou o
primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus”.
A Bíblia revela que Jesus Cristo disse o mesmo em
Apocalipse 1:17 e 18: “E eu quando vi, caí a seus pés
como morto; e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas; Eu sou o primeiro e o último; E
o que vivo e fui morto: mas eis aqui estou vivo para
todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e
do inferno”. (Leia também Apoc. 1:7,8,11 e 22:12-13)

A Obra Completa de Cristo na Cruz — Os Testemunhas
ensinam que o milênio, dará a todos os homens
desde Adão ate o milênio a oportunidade de ganharem a Salvação. Essa é uma mentira diabólica. Foi
Cristo quem pagou pelos nossos pecados na cruz! I
Pedro 1:18 e 19 diz “Sabendo que não foi com coisas
corruptίveis como prata ou ouro que fostes resgatados
da vossa vã maneira de viver que por tradição
recebestes dos vossos pais, Mas com o precioso
sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e
incontaminado”. “Mas Deus prova o seu amor para
conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós
ainda pecadores”. (Romanos 5:8)
A Salvação é um presente de DEUS e não pode
ser conquistada. “Sendo justificados gratuitamente
pela sua graça, pela redenção que há em Cristo
Jesus”. (Romanos 3:24) “Porque pela graça sois
salvos, por meio da fé; e isto não vem de vós, é dom
de Deus. Não vem das obras, para que ninguém
se glorie” (Efesios 2:8 e 9)
“Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito,
mas segundo a sua misericórdia, nos salvou...” (Tito 3:5)
(ver também João 19:30)
Depois da morte é muito tarde! “Eis aqui agora o
tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação”
(II Corintios 6:2 b)
Os que morreram sem Cristo somente serão
ressucitados após o milênio “...e vi as almas daqueles
que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e
pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta,
nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas
testas nem em suas mãos; e viveram, e reinaram com
Cristo durante mil anos. Mas os outros mortos não
reviveram, até que os mil anos se acabaram. Esta é a
primeira ressurreição”. (Apocalipse 20:4-5)

