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SÉRIE Manual de Evangelização Apologética 

- Como Evangelizar as Testemunhas de Jeová – 

 

INTRODUÇÃO 

Esse manual tem por objetivo ajudar os cristãos a evangelizar as 

Testemunhas de Jeová. Seguiremos uma sequência de perguntas que abrangerá um 

conjunto de doutrinas das Testemunhas de Jeová (TJ). Não é uma exposição da 

história dessa religião. Já existem livros suficientes no mercado e em sites que 

trazem muito mais que a religião em foco esperaria. Nosso objetivo ao citar fatos 

históricos é para contribuição do assunto em pauta na pergunta evangelística. 

 

Você pode simplesmente escolher uma pergunta e estudar os breves 

comentários em torno dela. Se você insistir no assunto, poderá levar o TJ a refletir 

um pouco mais sobre a genuinidade cristã de sua religião que, por hora, é “a única 

verdadeira” para ele. Em vários casos as perguntas estão interligadas, 

proporcionando uma conversa sobre o assunto. Se quiser use esse manual (livreto) 

na frente do TJ. Fiz uso de textos que normalmente as Testemunhas de Jeová não 

foram treinadas para responder. Talvez você pense em textos conhecidos para 

tratar de certos assuntos que não menciono de pronto, mas não os usei, pois a O 

Corpo Governante, que é a Liderança TJ absoluta e espiritual dessa religião, já 

massificou a interpretação deles, o que possivelmente surtiria resistência 

argumentativa. 

 

Devo destacar que, consciente disso, meus pensamentos e argumentos são 

produtos da pena de autores como David Reed, Aldo Meneses, Natanael Rinald, 

Paulo Romeiro, Norman Geisler, Raymond Franz e o perito brasileiro em 

Testemunhas de Jeová, o pastor Esequias Soares. Além deles, outros livros e sites, 

como o laborioso CACP. No fim do trabalho (completo) apresentarei uma breve 

bibliografia. Porém, devo destacar que esse trabalho apologético, apesar de estar 

alinhado com a ortodoxia protestante, tem um viés Reformado Presbiteriano.  

 

Esse é o primeiro livreto da série, abordo aqui apenas o tema “O Nome de 

Deus”. A produção deste ‘livro’ em pdf pode ser impressa e distribuída por quem 
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quiser, e gratuitamente, assim realizo um projeto pessoal qual seja, ajudar os 

irmãos em Cristo a evangelizarem as pessoas desse grupo que precisam de Cristo 

(1Co 10.5,6). Que Deus em sua infinita graça, use tais argumentos, para a libertação 

daqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. 

Agradeço a um amigo fiel, evangelista da IPB, hoje seminarista, Maurício 

Pedroso que desde 2015 tem me incentivado a produzir esse material. Agradeço 

também ao Pastor Edson e Mauro e Edna Geraldo irmãos da Igreja Batista de Garça 

– SP pela capa da série, e a revisão ortográfica e pelo apoio que nos deram na 

primeira 1º Conferência Apologética na IPB em Garça sobre como Evangelizar as 

Testemunhas de Jeová. 

Dedico esse trabalho aos plantadores de igrejas da IPB e especialmente aos 

plantadores da Junta Missionária de Pinheiros fiéis guerreiros do Cordeiro!  

 

Vosso Conservo na Causa Soberana, Ev. Luciano Sena 
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O NOME DE DEUS  

‘Qual é o nome de Deus?’ Essa é uma das perguntas que as Testemunhas de 

Jeová mais gostam de fazer no trabalho de distribuição de publicações. Após essa 

indagação, a Testemunha de Jeová (TJ) geralmente lê o Salmo 83.18 para o 

morador. Nessa introdução o TJ se aproveita, geralmente, da tradução Almeida 

Revista e Corrigida, para mostrar na Bíblia da própria pessoa que o nome de Deus é 

“Jeová”. Logo, concluem eles, a religião ‘Testemunha de Jeová’ seria uma 

representação fiel do próprio Deus. Desenvolvendo ainda mais esse assunto, o TJ 

levaria o morador a ler Mateus 6.9, ou mesmo recitar a oração do Pai-Nosso. No 

trecho que a oração diz ‘santificado seja o Teu nome’ o TJ inferiria a conclusão; 

‘esse nome é Jeov|!’. Para título de promoção religiosa, o TJ terminaria com Atos 

15.14, onde é dito que Deus tiraria ‘um povo para o Seu nome’. Talvez milhões de 

pessoas, Tenham se tornado adeptos da religião ‘Testemunhas de Jeová’ por essa 

simples abordagem. Essa é uma doutrina peculiar e distintiva da religião, por isso 

eles trabalham bem o tema: 

 

“O que está errado é deixar de usar o nome. Por quê? Porque os 

que não o usam não poderiam ser identificados com os que Deus 

toma como “povo para seu nome”.” (A Verdade que conduz a vida 

eterna, p.18). 

“O nome ímpar de Deus, Jeová, serve para diferenciá-lo de todos 

os outros deuses [...] o nome Jeová tem um rico significado. Invocar a 

Jeová como seu Deus e Libertador pode conduzí-lo à infindável 

felicidade.” (Conhecimento que conduz a vida eterna, pp. 25,27). 

“Jeová se importa muito com os que levam o seu nome 

honrosamente, encarando-os como “menina de seu olho”. (Profecia de 

Isaías, vol. 2, p. 54). 

“A verdade é que o nome de Deus aparece milhares de vezes nos 

manuscritos bíblicos antigos. Portanto, Jeová deseja que você saiba 

qual é o nome dele e que o use.” (Bíblia Ensina, pp. 13,14). [Todos os 

negritos acrescentados são meus]. 
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Sem dúvida alguma esse tema é a base de sustentação da religião das 

Testemunhas de Jeová desde o ano de 1931. Antes a religião TJ era conhecida 

apenas como ‘Estudantes da Bíblia’ (Testemunhas de Jeová - Proclamadores do 

Reino de Deus, pp. 151-156; As Testemunhas de Jeová, unidas em fazer 

mundialmente a vontade de Deus, p.10), e no geral, a concepção que eles tinham do 

nome de Deus até então, não era muito diferente das igrejas protestantes, como 

veremos mais adiante. 

 

Como podemos mostrar ao TJ que a concepção ensinada a ele, como 

passaporte para salvação, está equivocada? Faça a seguinte pergunta:  

 

1º) Se o uso do nome Jeová é um requisito para salvação, por 

que esse nome não aparece em nenhum dos quase 6000 

manuscritos do Novo Testamento?  

 

Muitos adeptos da religião em tela têm lido erroneamente o que a própria 

Liderança TJ tem mostrado em sua literatura, e geram uma argumentação do tipo: 

‘Foram os tradutores que tiraram da Bíblia o nome de Deus!’ Você deverá enfatizar 

que o Novo Testamento possui milhares de cópias, e nenhuma delas possui 

qualquer uso do nome de Deus por extenso, como eles mesmos admitem em uma 

publicação sobre o tema: 

“[...] nenhum antigo manuscrito grego dos livros de Mateus a 

Revelação hoje disponível contém o nome de Deus por extenso.” (O 

Nome Divino, p.23). 

 

Isso deverá constituir um impasse muito sério. Pois se o Novo Testamento 

não testemunha a favor da principal doutrina da religião TJ, ela está ‘malhando em 

ferro frio’ e criando expectativas falsas em um fundamento ilegítimo. 

 

Se o TJ tiver a correta concepção desse assunto exposta pela liderança TJ, 

ele responderá: “Os manuscritos hoje existentes foram adulterados logo no início do 

segundo século.” Peça a ele alguma prova para essa acusação. Caso mencione um 
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estudioso George Howard citado em várias publicações da Torre de Vigia 

(Tradução do Novo Mundo com Referências, p. 1504), dizendo:  

 

“É interessante notar que sob o cabeçalho “Tetragrammaton in 

the New Testament” (O Tetragrama no Novo Testamento), o The 

Anchor Bible Dictionary (Dicionário Bíblico Anchor) faz o seguinte 

comentário: “Há evidências de que o Tetragrama, o Nome Divino, 

Yahweh, aparecia no N[ovo] T[estamento] em algumas ou em todas as 

citações do V[elho] T[estamento] quando os documentos do NT foram 

originalmente escritos.” E o erudito George Howard diz: “Visto que o 

Tetragrama ainda era escrito nos exemplares da Bíblia grega [a 

Septuaginta], que compunha as Escrituras da primitiva igreja, é 

razoável crer que os escritores do N[ovo] T[estamento], ao citarem 

a Escritura, preservaram o Tetragrama dentro do texto bíblico.” (A 

Sentinela, 01/08/08, p. 21). 

 

 Diga ao TJ que naquele artigo o professor George Howard afirmou ser uma 

‘tese’, e que alguns anos depois ele mesmo abandonou-a dizendo: 

 

“As Testemunhas de Jeová foram longe demais com meus 

artigos. Eu não apoio as teorias delas.” 

(http://testemunha.orgfree.com/nome.htm#Conspiração) 

 

A Liderança TJ nega, em uma nota no apêndice da Tradução do Novo Mundo 

com Referências, que se trata de uma tese, contrariando o próprio autor que 

afirmou ser uma tese! Visto que foram encontrados MSS do Velho Testamento, que 

datam do primeiro século, deduzem eles, que Jesus e os apóstolos devem ter usado, 

nos escritos, o nome de Divino. Embora alguns manuscritos da LXX contenham o 

nome na forma hebraica, isso não prova em nada, que por causa desses os autores 

do NT o tenham usado! A Tradução do Novo Mundo com Referências, de 1986 lista 

uma quantia de 10 manuscritos, e conclui assim: 
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“Estes dez fragmentos de manuscritos indicam que os 

tradutores do texto hebraico para o grego usavam o nome divino onde 

ocorria no texto hebraico.” (p.1504). 

Ou seja, a liderança TJ apresenta algumas cópias da tradução do VT para o 

grego, a versão grega LXX, onde contém o nome divino, porém, entre uma 

quantidade de 1500 cópias (Provas Documentais, p.174), então ela conclui o que 

não pode ser encontrado em quase 6000 Manuscritos do Novo Testamento!!! 

Perceba que com esse tipo de argumento, podemos chegar a qualquer conclusão, 

desde que haja uma disposição para isso. 

Além disso, a nova versão da Tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada, de 

2014, trás uma afirmação em relação à preservação do texto fidedigno, que serve 

para seus interesses sectários, perceba: 

“(1) Os manuscritos gregos que temos hoje não são originais. A 

maioria dos milhares de cópias existentes foi produzida pelo menos 

dois séculos depois de os originais terem sido escritos. (2) nessa época, 

os que copiavam os manuscritos substituíam o Tetragrama por Kyrios, 

palavra grega para “Senhor”, ou copiavam de manuscritos onde isso já 

tinha sido feito.” (Tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada – 

Apêndice 5, p. 1800). 

Deve ser lembrado ao TJ o seguinte; se ele acredita que a Bíblia é a 

Palavra de Deus, e se essa palavra foi preservada fiel. Note, porém, o contra-

senso do que foi escrito acima a respeito do nome divino no NT, em relação ao 

assunto da preservação da Escritura. A Liderança TJ afirmou, ao tratar da 

confiabilidade das cópias dos manuscritos bíblicos:  

“Portanto, quem disser que na sua Bíblia falta hoje a evidência 

de transmissão exata evidentemente não está a par destes fatos 

[antiguidade, quantidade e harmonia dos MSS] estabelecidos. 

Certamente, poderíamos esperar que Deus cuidasse que sua 

Palavra fosse preservada de tal modo, que a verdade, os princípios 

e a compreensão que transmite fossem protegidos. A própria 
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Bíblia contém a promessa de Deus de preservá-la assim.” (É a Bíblia 

realmente a Palavra de Deus? p.158).  

“Hoje temos um texto [do NT] autêntico e fidedigno” (Estudo 

Perspicaz, Vol. 2, pg. 757). 

“Qual é, então, a avaliação fundamental quanto à integridade e à 

autenticidade textual, após esses muitos séculos de transmissão? Não só 

existem milhares de manuscritos para se comparar, mas as descobertas 

de manuscritos mais antigos da Bíblia, durante as últimas décadas, 

fazem remontar o texto grego a uma data tão antiga quanto por volta do 

ano 125 EC, somente duas décadas depois da morte do apóstolo João, 

que ocorreu em 100 EC, mais ou menos. As evidências provenientes 

desses manuscritos fornecem forte garantia de que temos hoje um 

texto grego fidedigno, em forma acurada.” (Toda Escritura, p. 319). 

A Liderança TJ, quando para defender o uso do nome Jeová no texto do 

Novo Testamento, lança mão da dúvida da preservação e confiabilidade do texto 

grego. Mas, por outro lado, contrariando a isso, diz que o texto é fidedigno diante 

daqueles que duvidam da credibilidade das cópias da Escritura Sagrada! Uma 

forma dissimulada, com uma confecção dissimulada, em camadas autoexcludentes. 

A inevitável conclusão da argumentação da Liderança TJ sobre a não 

preservação do nome Jeová nas cópias do NT, é que o próprio Deus não protegeu a 

transmissão do texto, perdendo-se uma importantíssima doutrina. Portanto, temos 

duas conclusões conflitantes: A) Ou o uso do nome de Deus, conforme destacado pela 

Liderança TJ, não tem apoio neotestamentário comprovado, ou B) o que temos em 

matéria de manuscritos está longe da verdade, estamos sem orientação fidedigna. 

Ambas as opções ele não aceitará, mas ambas alternativas são decorrentes 

dos fatos que a Liderança TJ apresenta.  

Nós cristãos aceitamos que Deus preservou a Sua verdade nos manuscritos 

existentes. E ele mesmo não manteve o uso do nome divino, tão recorrente no VT, 

presente no NT na linguagem prevalecente dos autores do NT. A doutrina da 

preservação da Escritura estende-se a tudo que está na Escritura, e ao que é 
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necessário para a salvação e edificação da Igreja, está contido e preservado nas 

páginas da Bíblia, não faltando nada da Sua vontade santa e soberana ser revelada 

a nós (II Tm 3.15-17). 

Ainda nesse tema pergunte ao TJ: 

 

2°) Por que a ênfase no uso do nome ‘Jeová’ sendo que se 

sabe que tal forma do nome de Deus não é exata!?  

 

Deve-se esclarecer que a forma do nome de Deus, “Jeová” é híbrida, onde se 

tentou combinar as letras vogais da palavra em hebraico Adonay, com as quatro 

consoantes do nome divino, ao que surgiu Jeová (Dicionário Bíblico, John L. 

McKenzie, p.231; Introdução ao Antigo Testamento, p. 764, nota 13). Até mesmo a 

Tradução Brasileira (2010), que usa a tradução Jeová, lembra essa forma “[...] 

resulta de uma vocalização do tetragrama YHWH como Adonay (“meu 

Senhor”)(Tradução Brasileira, Apresentação, p. 2). A pronúncia Jeová é detentora, 

apesar de seu amplo uso, de uma baixa possibilidade de ter qualquer ligação com o 

nome divino, nem mesmo uma adequação legítima de uma pronúncia exata para 

outro dialeto (Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, vol. 1, pp. 

559, 560; Bíblia de Estudo Genebra, p. 94, nota de Ex 3.15).  

 

No hebraico do VT primitivo não existiam as vogais. Quando o nome de 

Deus YHWH aparecia, o leitor incluía as vogais na sua vocalização, mas quando os 

copistas do VT chegavam diante do nome de Deus, colocavam abaixo os sinais para 

se ler “Senhor”. Assim o texto tinha YHWH, mas com sinais para ler “Senhor”. Ao 

tentar descobrir qual pronúncia, ou mesmo fazendo uma mistura, combinaram as 

vogais do termo Senhor, talvez expressassem “Edonay” ao tetragrama –YehoWhá, 

pronunciando-se Jeová. Uma obra chega a afirmar que a forma do nome divino 

Jeová no período bíblico, é “um termo que na verdade nunca existiu” (Quem é Quem 

na Bíblia Sagrada, p.598). 

 

“Até a Renascença, ele era escrito sem as vogais no texto 

hebraico do Antigo Testamento, sendo traduzido como YHWH. Contudo, 

desde aquela época, as vogais de outra palavra ‘adonay [...] foram 
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supridas na expectativa de se reconstruir a pronúncia.” (Bíblia de 

Estudo Palavras Chave - Dicionário Hebraico do Antigo Testamento de 

James Strong Anotado pela AMG, verbete 3068). 

“A forma tradicional Jeová não pode estar certa, pois 

simplesmente reflete a prática dos escribas judeus de sobrepor os 

sinais das vogais, de ‘Adonay às consoantes Y-H-W-H [...]” 

(Comentário Bíblico NVI– Antigo e Novo Testamento, pp. 217, 218; veja 

também Bíblia de Estudo NVI, p. 98, nota Ex 3.15). 

 

Essa forma de traduzir o nome de Deus está perpetuada mais pela tradição 

do que por pesquisas linguísticas atuais. Vale lembrar que a tradição protestante, 

desde seus Reformadores, depois pelas traduções protestantes tradicionais, usou 

de forma muito mais abundante o nome Jeová, do que vemos hoje no arraial 

protestante. A religião da Torre de Vigia, porém, como vimos, faz disso um sinal da 

religião verdadeira. O que agora deve ser destacado, é que apesar de não termos 

nada contra o uso da forma “Jeová”, essa insistência está construída sobre 

premissas incertas.  

 

Veja o que a própria Liderança TJ já admitiu a respeito: 

 

“Na Bíblia Hebraica o nome de Deus é representado pelas quatro 

letras..., correspondendo a YHWH. Séculos antes da rebelião protestante 

contra a autoridade religiosa dos papas de Roma no século dezesseis, os 

clérigos católicos romanos pronunciavam Jeová a combinação sagrada 

das quatro letras... Todas as evidências disponíveis indicam que 

foram os clérigos católicos romanos que introduziram a 

pronúncia. Dizia a Enciclopédia Americana no Volume 16, páginas 8,9 

(edição de 1929): “A tradução de “Jeov|” remonta aos princípios da 

Idade Média e até recentemente se dizia que ela foi inventada por Peter 

Gallantin (1518), confessor do papa Leão X. Escritos modernos, 

entretanto, atribuem-na a uma data mais antiga, segundo se acha no 

“Pugeo Fidei” de Raymond Martin (1270). Isto se deu porque hebraístas 

cristãos consideravam superstição substituir o nome divino por qualquer 
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outra palavra... – Raimundo Martim (ou Raymundus Martini) foi um 

monge espanhol da Ordem Dominiciana.” (Santificado Seja teu Nome, 

pp. 18,19). 

 

Deve ser bem enfatizada essa informação ao TJ que estiver sendo 

evangelizado. Essa doutrina é a pedra fundamental dessa religião, se ela for 

corretamente exposta, a estrutura que domina a alma e a mente do TJ terá sido 

seriamente abalada. As Testemunhas de Jeová são ensinadas a terem resistência a 

qualquer coisa que tenha influência da tradição cristã antiga, especialmente 

católica, ou mesmo protestante, já que tais sistemas são filhos de Babilônia, ‘o 

império da religião falsa do Apocalipse’ – cabe enfatizar, portanto, que sua 

insistência sobre o uso do nome Jeová está firmado na tradição.  

 

3°) Se a forma Iavé ou Javé é a mais provável, sendo Jeová 

uma mera tradição (até mesmo com certo grau de erro) por que 

não usar Javé?  

 

É curiosíssimo que a Liderança TJ responde de uma maneira bem diferente 

de sua insistência em usar o nome. A insistência é que use sistematicamente o 

nome, mas a busca pela exatidão do nome não recebe nenhum interesse acurado à 

altura dessa insistência: 

 

“A pronuncia Iavé talvez seja a mais correta, mas a forma 

latinizada Jeová continua a ser usada porque é a forma mais 

comumente aceita de tradução em português do Tetragrama [...]” 

(Toda Escritura [edição de 1966], p. 318). 

“O ponto vital não é de que maneira deve pronunciar o 

Nome Divino, quer “Javé”, “Jeová”, quer de outra forma, desde que a 

pronúncia seja comum no seu idioma.” (A Verdade Que c Conduz à Vida 

Eterna, p.18). 

“A forma Iavé é geralmente preferida pelos hebraístas, mas 

não é possível saber atualmente a pronúncia correta. Assim, a forma 
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latinizada Jeová continua a ser empregada por estar em uso há séculos e 

por ser a forma mais comumente aceita da tradução em português 

do Tetragrama [...]” (Toda Escritura [edição de 1990], p. 327). 

“Então, por que esta tradução usa a forma “Jeová” do nome 

divino? Porque essa forma tem uma longa história em português.” 

(Tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada – Apêndice 4, p. 1798). 

Em outras palavras, uma acomodação tradicional. Devemos dizer que não 

temos nada contra uma tradição. De fato, nada que condene as pessoas por usarem 

o nome Jeová, mas essa forma tradicional foi superada por pesquisas mais 

recentes. A coluna central da religião da Torre de Vigia está assim, sobre um 

fundamento sem sustentação. 

“Provavelmente a forma Yahweh (em português geralmente 

transliterado e pronunciado Javé) seja o mais próximo que 

poderemos chegar da pronúncia original.” (Comentário Bíblico NVI– 

Antigo e Novo Testamento, pp. 217, 218). 

 

Algumas Testemunhas são mais desprendidas ao dar respostas, pode ser 

que o TJ, por uma mera questão de rótulo, concorde com você, e tente reverter a 

situação argumentando que ‘se é Javé a forma correta, por que os evangélicos não 

usam?’ Mas lembre-se que é ele que está ensinando e crendo na necessidade do 

uso do rótulo do nome de Deus para ser salvo, não você! Não que estamos negando 

algum ensino bíblico. Mas o ponto nevrálgico está num uso religioso que seria o 

passaporte para salvação que os Líderes TJ têm enfatizado desde 1931.  

 

De forma até estranha, a Liderança TJ enfraquece a importância da exatidão 

da pronúncia e acaba mostrando com isso que não está interessada na exatidão 

linguística, nem o que seria mais próximo: 

 

“[...] é evidente que a pronúncia original do nome de Deus não é 

mais conhecida. Nem é realmente importante. Se fosse, o próprio 

Deus se teria certificado de que fosse preservada para o nosso uso. 
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O importante é usar o nome de Deus segundo a pronúncia convencional 

no nosso próprio idioma.” (O Nome Divino, p.167). 

 

Se o TJ concordou, mesmo que superficialmente, agora ele deve refletir na 

próxima pergunta:  

 

4°) Se uma Testemunha de Jeová decidir usar a forma Javé, 

no Salão do Reino, em seu trabalho de casa em casa, ou adotar um 

versão da Bíblia que use essa forma do nome divino, ela sofrerá 

retaliações eclesiásticas - admoestações, disciplina e exclusão 

total? 

 

Por mais que ele tente enfraquecer a questão, não existe nenhum TJ no 

mundo que faria isso, pois a uniformidade é imposta sob a ameaça de expulsão. 

Nesses quase 90 anos, desde 1931, a religião da Torre de Vigia já imprimiu essa 

uniformidade na sua existência, e na mentalidade de seus adeptos. Há décadas isso 

vem sido massificado na história da organização religiosa da Torre de Vigia. 

Embora a Liderança TJ estranhamente escrevesse em 1961, no livro Santificado 

Seja o Teu Nome (pp. 296, 297), que os Estudantes da Bíblia desde 1879, são um 

povo para o Seu Nome, o fato por eles mesmos reconhecidos é que 

 

“[Depois de uma sequência de estudos desde 1926] Em 1929, 

indicou-se que a questão principal que confronta toda criação 

inteligente envolve honrar o nome de Jeová. E com relação à 

responsabilidade que os servos de Jeová têm na questão, repetidamente 

foi considerada a passagem de Isaías 43:10-12.” (Testemunhas de Jeová 

- Proclamadores do Reino de Deus, p. 153). 

 

Na exposição histórica citada no livro Proclamadores, eles demonstram que 

a atenção da religião da Torre de Vigia em relação ao nome Jeová não foi fixada 

antes dos anos que antecederam ao ano de 1931. No máximo o peso doutrinário 

em torno do nome Jeová teve início não antes que 1926. O livro Profecia de Isaías, 

vol2, na página 53 diz que  
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“Nos anos 20, os Estudantes da Bíblia perceberam 

gradativamente o profundo significado do nome de Deus, Jeov|”. 

 

Será bom saber se o TJ acha que antes de 1931 os Estudantes da Bíblia 

(antigo nome das Testemunhas de Jeová) morreram sem salvação, pois somente 

por volta do ano de 1931 é que eles passaram oficialmente e institucionalmente a 

ter essa doutrina!? 

 

A razão disso é que as seitas têm uma necessidade - de serem diferentes, e 

para isso, precisam de doutrinas exclusivas e exclusivistas. Como se percebe, essa 

sensação é extraída de práticas e crenças peculiares:  

 

“Se alguém lhe falasse sobre o Deus da Bíblia e usasse o nome 

Jeová, com que grupo religioso você o associaria? Existe um só grupo 

no mundo que usa o nome de Deus regularmente em sua adoração, 

como fizeram Seus adoradores dos tempos antigos. São as 

Testemunhas de Jeová.” (O Nome Divino que durará para sempre, p. 

30). 

 

“Quem, então, atualmente trata o nome de Deus como santo e o 

torna conhecido em toda a terra? As religiões em geral evitam o uso do 

nome Jeová. Algumas até mesmo o tiraram de suas traduções da Bíblia. 

[...] Existe apenas um povo que realmente segue o exemplo de Jesus 

neste respeito. [...] de modo que adotaram o nome bíblico 

“Testemunhas de Jeová”. (Poderá Viver para sempre, p. 185). 

“[...] seu povo na terminação do sistema de coisas, dedicado a 

divulgar o nome e o propósito dele, devia corretamente ser chamado de 

Testemunhas de Jeová. Este nome distingue devidamente os 

verdadeiros adoradores cristãos de Jeová de todos os outros que 

hoje afirmam ser cristãos.” (As Testemunhas de Jeová, unidas em 

fazer mundialmente a vontade de Deus, p.11). 
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“Qualquer pessoa que testemunhe publicamente sobre Jeová é 

geralmente identificada como pertencente ao grupo indiviso – 

“Testemunhas de Jeová”. (Raciocínios a Base das Escrituras, p. 384). 

 

Na verdade, quem lê as publicações da Torre de Vigia distribuída ao público, 

ou mesmo os manuais de estudos para o arregimento de novos membros em suas 

fileiras, percebe que elas não trabalham para que as possibilidades em torno da 

expressão Javé sejam reconhecidas. Posso estar enganado, mas a exceção do livro 

Está Próxima a Salvação do Homem da Aflição Mundial de 1975, onde em sua ‘folha 

de rosto’ cita o texto de uma versão contendo Javé, isso não é facilmente 

encontrado nas publicações da Torre de Vigia.  

 

Na verdade, na maioria dos casos, a menção dessa versão no nome divino, 

em suas publicações, nunca vem de um contexto próprio, apenas citando outros, ou 

mesmo, ressaltando a incerteza em torno dessa expressão, embora reconheçam 

geralmente que os eruditos favoreçam a pronúncia Javé, sendo essa a mais próxima, 

rapidamente lançam a forma híbrida Jeová: 

 

“Muitos eruditos favorecem a grafia “Iahweh”, ou “Javé”, mas 

é incerta e há desacordo entre eles. Por outro lado, “Jeová” (ou Jehovah, 

na grafia antiga) é a forma desse nome que é mais prontamente 

reconhecida, pois tem sido usada por séculos em português.” 

(Raciocínios, p. 206). 

 

“Jeová é a pronúncia mais conhecida do nome divino, em 

português, embora a maioria dos hebraístas seja a favor de “Javé” 

[...] Visto que, atualmente, não se pode ter certeza absoluta da 

pronúncia, parece não haver nenhum motivo para abandonar, em 

português, a forma bem conhecida, “Jeová”, em favor de outra 

pronúncia sugerida.” (Estudo Perspicaz das Escrituras, vol. 2, p. 493, 

495). 
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Além disso, deixar de usar Jeová e usar Javé, obviamente, envolveria custos. 

As Testemunhas de Jeová no mundo já investiram em letreiros, programas de 

computador, impressões, recursos aos montantes, site, livros, revistas aos milhões, 

e traduções da Bíblia. Dificilmente assumiriam uma forma Testemunha de Javé, 

pois a estrutura forma uma barreira instransponível.  

 

Interessante, porém, que ela mencionou que isso foi feito pelos tradutores 

da Nova Versão Internacional. A revista oficial das Testemunhas, A Sentinela de 1 

de julho de 2010, publicou:  

 

“Os protestantes também têm tratado o nome de Jeová com 

desrespeito. Um representante da Nova Versão Internacional, uma 

tradução protestante publicada em inglês em 1978, e em português 

em 1993, escreveu: “Jeová é o nome distintivo de Deus, e o ideal seria 

termos usado esse nome. Mas investimos mais de dois milhões de 

dólares nessa tradução. Se tivéssemos traduzido, por exemplo, 

o Salmo 23 por ‘Javé é meu pastor’, teríamos jogado esse dinheiro fora. 

Teria sido um trabalho em vão. Ninguém a teria usado.” 

 

Concordo com a Torre de Vigia que essa não é uma razão piedosa! Porém, 

de igual modo, a Torre de Vigia estaria disposta a mudar também e passar a 

imprimir “Javé”? A dúvida ficará sem resposta, mas sabemos qual seria... Outro 

fator precisa ser dito. A Sentinela menciona a NVI e um responsável americano por 

essa tradução, porém, menciona que essa tradução foi lançada “em português em 

1993” (na ocasião, apenas o NT). O que a revista A Sentinela não menciona é que o 

projeto da NVI brasileira foi distinto do projeto americano. Um livreto a respeito 

foi lançado (disponível no CD-ROM da Bíblia NVI de Estudo), e contém os seguintes 

esclarecimentos: 

“2. Qual é a ligação da NVI com a NIV inglesa? A NVI é uma 

tradução que segue o mesmo ponto de partida da NIV (New 

International Version), versão reconhecida internacionalmente por 

suas qualidades. A filosofia de tradução é muito semelhante. Todavia, 

http://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/2010484/6/0
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não se deve imaginar que a versão estrangeira foi a fonte de referência 

única da NVI. Muito da contribuição exegética da versão irmã em língua 

inglesa foi incorporada à NVI. Entretanto, a Comissão de Tradução da 

NVI em português em muitos textos preferiu opções exegéticas muito 

diferentes da opção da versão inglesa. Jamais houve dependência 

obrigatória da NVI em qualquer nível, seja teológico, seja 

exegético, seja hermenêutico, em relação à NIV inglesa ou a 

qualquer outra versão estrangeira de qualquer outra língua. Sem 

dúvida, o leitor encontrará muitas semelhanças entre as duas, mas 

também verá muitas diferenças. [...] 4. Por que a NVI traduziu o nome 

de Deus por Senhor e não por Jeová ou Javé? Porque esse tem sido o 

padrão das traduções em português e em outras línguas também. Além 

disso, essa também foi a tradução dada pelos tradutores da 

Septuaginta e pelos autores do Novo Testamento grego. Além do 

mais, uma tradução muito literal não comunicaria muito ao leitor 

brasileiro ou português. Na verdade, se quiséssemos ser bem literais, 

deveríamos traduzir o nome de Deus por yhwh, porque Javé e Jeová 

são conjecturas, baseadas na revocalização do termo hebraico. A 

pronúncia realmente original do nome de Deus não é conhecida.” 

(NVI Digital em CD-ROM. [http://www.dc.golgota.org/nvi/nvi.html]). 

 

Desta forma, jamais uma Testemunha de Jeová fará uso do nome de Deus, 

Javé, por uma questão de exatidão. Seu discurso não é levar a pessoa a usar o nome 

de Deus, em termos de exatidão etimológica, mas em termos que a identifique ao 

grupo que segue a Torre de Vigia. Certa vez uma Testemunha de Jeová me disse: “o 

nome de Javé não identifica o povo de Jeov|, são os católicos que usam”. Pobre 

credulidade! 

 

A abordagem desse tema talvez encontre outro caminho na evangelização. A 

liderança TJ conseguiu firmar na cabeça de seus adeptos que “Deus e Pai, não são 

nomes, mas títulos!” (Poderá Viver para Sempre, p. 41). O problema nessa resposta 

é a falta de correspondência cultural e etimológica. Em nossos dias, por certo, não 

usamos ‘Deus’ como nome. Mas não era o caso nos dias bíblicos. Em nossos dias, os 
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nomes geralmente são dados por sua estética, nos dias bíblicos, por seu significado 

e propósito: 

“O uso bíblico quanto à palavra “nome” difere 

consideravelmente do nosso. O nome, na Bíblia é mais que um sinal 

convencional. Ele expressa o caráter ou a História.” (Teologia Bíblica, 

Geerhardus Vos, p. 86).  

 

Efésios 3.15 é um exemplo claro de que o termo nome significa ‘existência’. 

O próprio batismo trinitário usa “nome” para aquilo que a Liderança TJ atual 

insiste em dizer que não é nome – Pai, Filho e Espírito Santo (Mt 28.19). Ao mesmo 

tempo, para não terem nenhum tipo de embaraço com a Pessoa do Espírito Santo, 

fazem observações a respeito do “em nome”, que deixa claro que tem consciência 

do aspecto aqui salientado: 

 

“A expressão em “em o nome do” não se refere 

necessariamente ao nome pessoal de alguém. [...] Mas o espírito 

santo não tem nome pessoal. O motivo disto é que o espírito santo não é 

uma pessoa [...] Por exemplo, batizar-se (mergulhar-se) em nome do Pai 

e do Filho e do espírito santo significa então o reconhecimento do 

Pai, do Filho e do espírito santo. [...] A expressão “em nome do” 

significa“ na qualidade de ou “por ser (alguém)”. Portanto, a expressão 

“em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo”, pode significar 

também: ‘por ter Deus por Pai, sendo seguidor do seu Filho, e por ter 

(ou participar em) Espírito Santo de Deus’.” (Santificado Seja o Teu 

Nome, p. 267, 268, 269). 

 

A seguinte pergunta será importante:  

 

5°) Se os termos ‘Deus’ e ‘Pai’ não são nomes, então por que 

Isaías 9.6 diz que são? 

 

Seria importante ler junto com o TJ a passagem na versão TNM: 
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“Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado; E o 

reinado estará sobre os seus ombros. Ele receberá o nome de 

Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz.” 

(Tradução do Novo Mundo, revisão de 2014). 

 

Não encare isso como resolvido. Está em jogo aqui uma vítima plenamente 

doutrinada. Prossiga mostrando que esse argumento não é válido. Pergunte ao TJ 

se ‘Brasil’ é nome de gente? (Ele sabe que essa pergunta é dúbia, pois ‘Brasil’ é 

nome de país e de madeira, e mesmo assim existem pessoas com esse nome!) A 

palavra que se torna identificação de uma pessoa é o seu nome. Como vimos acima, 

eles mesmos sabem que quando o termo ‘nome’ aparece na Bíblia, não 

necessariamente está correlacionado com uma identificação verbal, mas 

identificação de ser e de caráter.  

 

Algo interessante é saber que nem sempre a Torre de Vigia pensou assim. 

Sua concepção a respeito do nome de Deus já foi correta. Três exemplos em suas 

publicações podem confirmar essa afirmação: 

 

“A Bíblia demonstra que o nome de quem exerce poder supremo 

na criação e em todas as coisas, é Deus. Ele tem também outros nomes 

que se encontram na Bíblia, todos os quais tem um significado profundo 

acerca do seu propósito para com as suas criaturas.” (Criação, p. 10). 

 

“O nome Deus quer dizer o Altíssimo, o criador de todas as coisas. 

O nome Jeová significa os propósitos do Eterno para com as suas criaturas. 

O nome Deus todo-poderoso quer dizer que seu poder é ilimitado. O 

nome Altíssimo dá a entender que ele é o Supremo e que além dele não 

existe nenhum outro, e o nome Pai quer dizer o Doador da vida.” 

(Riquezas, p.135). 

 

“O criador é imortal. De eternidade a eternidade, e o nome dele é 

Deus (Sm 90.2; 1Tm 6.15,16). Deus criou o céu e a Terra. (Gn 1:1). Deus 

significa o “Todo-Poderoso”. “Ele revela-se a si mesmo, como, a saber: 
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Deus Todo-Poderoso”, que significa aquele cujo poder é ilimitado; 

“Senhor”, significando supremo Governador; “Jeová”, significando seu 

propósito para com suas criaturas; “Pai”, significando doador de vida;” 

Altíssimo”, o que é sobre tudo.” (Inimigos, p. 22). 

 

Embora esse ensino dentro da própria literatura da religião TJ possa ser 

muito embaraçoso para uma mente inquiridora, os adeptos da seita TJ estão 

condicionados a ver isso como uma evolução rumo à verdade. A única coisa que os 

deixa embaraçados nessa diminuição do problema é que, o que hoje eles condenam 

em outras religiões como ‘mentira do diabo’, foi ensinado por eles por mais de 60 

anos! E essa não é uma concepção exclusivamente cristã. Os judeus têm essa 

mesma compreensão: 

 

“Qual o é o Seu Nome? – Deus tem vários nomes e cada um 

deles representa a forma como Se manifesta aos seres humanos.” (A 

Torá – a Lei de Moisés, p. 159). 

 

A Testemunha de Jeová está condicionada a pensar que toda vez que 

aparece a expressão “nome” de Deus, em qualquer lugar – seja na Bíblia ou em 

livros de referências, para ela tem que significar Jeová. Não há uma construção 

bíblica nela, mas lavagem dogmática eficaz.  

 

Pergunte ao TJ: 

 

6°) Por que Jesus não usou uma única vez o nome Jeová ao 

orar?  Devo seguir o exemplo dele (de Jesus)?  

 

Essa pergunta é importante, pois muitos TJ afirmam que se alguém orar a 

Deus e não usar o nome Jeová, outros ‘deuses’ podem responder! Certa vez, uma 

Testemunha de Jeová até ilustrou a importância do uso do nome Jeová da seguinte 

maneira: “Se alguns homens estiverem andando na rua, e você chamar “ô homem, ô 

moço”, todos eles olharão. Mas se você disser o nome de um, apenas ele olhar|.” 
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Obviamente, a fragilidade do argumento dispensa comentários, a não ser a 

ignorância equivalente.  

 

Insista em pedir ao TJ que procure na Bíblia as orações de Jesus, e encontrar 

o uso do nome de Deus. Ele não vai encontrar. Nem mesmo na Tradução do Novo 

Mundo, onde se inseriu o nome Jeová 237 vezes no Novo Testamento, aparece 

Jesus usando o nome de Deus em oração. Ao contrário, em todas as orações do 

Senhor Jesus, registrada na Bíblia, ele fez uso do nome Pai.  

 

Essa diferença revela um progresso entre os testamentos. No Velho 

Testamento quase não encontramos a expressão Pai para Deus, e muito menos em 

relação aos seus servos individualmente, ao passo que seu Nome Yhwh está 

milhares de vezes, juntamente com outros. No Novo Testamento, porém, essa 

situação é invertida. E até mesmo para ‘diferenciá-lo de outros deuses’, assim 

chamados, um autor inspirado não usou o nome revelado na antiga aliança. Note: 

 

“Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na 

terra (como de fato h| muitos “deuses” e muitos “senhores”), para nós, 

porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para 

quem vivemos; e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram 

todas as coisas e por meio de quem vivemos.” (I Co 8.5,6 - NVI). 

 

Temos um exemplo claro na Escritura, que mostra que o argumento das 

Testemunhas de Jeová não está respaldado com a revelação progressiva do NT – à 

maneira que a Igreja evangelizava em Atos. Ali temos as atividades da Igreja 

primitiva na sua evangelização aos Judeus, Samaritanos e Gentios. Especialmente 

no contexto gentílico, onde havia um panteão de deuses, os apóstolos de Jesus 

Cristo jamais invocaram o nome de Deus do VT para ‘diferenciá-Lo de outros 

deuses’, no sentido pretendido pela Torre de Vigia. Perceba na própria Tradução 

do Novo Mundo: 

 

“Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram na 

língua licaônica: ‘Os deuses tomaram forma humana e desceram a nós’. 
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Eles começaram a chamar Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes, pois 

era ele que lhes dirigia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo 

ficava na entrada da cidade, levou touros e grinaldas até os portões, e 

queria oferecer sacrifícios com as multidões. Quando os apóstolos 

Barnabé e Paulo souberam disso, rasgaram suas roupas, correram para 

o meio da multidão e gritaram: ‘Homens, por que estão fazendo isso? 

Nós também somos humanos e temos as mesmas fraquezas que 

vocês. E estamos declarando as boas novas a vocês para que 

abandonem essas coisas vãs e se convertam ao Deus vivente, que fez 

o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Em gerações passadas, ele 

permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos, 

embora não tenha deixado de dar testemunho de si mesmo, pois 

demonstrou sua bondade dando-lhes chuvas do céu e épocas de 

colheita abundante, satisfazendo-os com alimentos e enchendo seu 

coração de alegria’. Mesmo dizendo essas coisas, foi muito difícil 

impedir que as multidões lhes oferecessem sacrifícios”. (Atos 14. 11-

18). 

 

“Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou 

profundamente irritado ao ver que a cidade estava cheia de 

ídolos.  Assim, começou a raciocinar na sinagoga com os judeus e com 

as outras pessoas que adoravam a Deus, bem como na praça principal, 

todo dia, com os que estivessem ali. Mas alguns filósofos, tanto 

epicureus como estoicos, começaram a discutir com ele; uns 

diziam: “O que é que este tagarela está querendo dizer?” Outros: 

“Ele parece ser pregador de divindades estrangeiras.” Diziam isso 

porque ele declarava as boas novas sobre Jesus e a ressurreição. Assim, 

eles o pegaram e o levaram ao Areópago, dizendo: “Podemos saber qual 

é este novo ensinamento de que você fala? Porque você está 

apresentando algumas coisas que soam estranhas para nós, e queremos 

saber o que elas significam.” De fato, todos os atenienses e também os 

estrangeiros que estavam morando ali não usavam seu tempo livre com 

outra coisa a não ser contar ou escutar novidades. Então, Paulo ficou em 
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pé no meio do Areópago e disse: “Homens de Atenas, eu vejo que em 

todas as coisas vocês parecem ter mais temor às divindades do que 

outros. Por exemplo, ao passar e observar cuidadosamente os seus 

objetos de adoração, encontrei até um altar com a inscrição: ‘A um 

Deus Desconhecido’. Pois bem, aquele que vocês adoram sem 

conhecer, esse é o que eu lhes estou proclamando. O Deus que fez o 

mundo e tudo que nele há, Ele, sendo Senhor do céu e da terra, não 

mora em templos feitos por mãos humanas, nem precisa ser 

servido por mãos humanas, como se lhe faltasse algo, porque ele 

mesmo dá a todos vida, fôlego e todas as coisas. E ele fez de um só 

homem todas as nações dos homens, para morarem na face de toda a 

terra, e fixou os tempos determinados e estabeleceu os limites da 

habitação dos homens,de modo que eles buscassem a Deus, que 

tateassem à procura dele e realmente o achassem, embora, na verdade, 

ele não esteja longe de cada um de nós. Pois por meio dele temos vida, 

nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês: 

‘Pois nós também somos filhos dele.’ “Portanto, visto que somos 

filhos de Deus, não devemos pensar que o Ser Divino é semelhante a 

ouro, prata ou pedra, como algo esculpido pela arte e imaginação do 

homem. É verdade que Deus não levou em conta os tempos de tal 

ignorância; mas agora ele está dizendo a todos, em toda a parte, que se 

arrependam. Porque ele determinou um dia em que vai julgar a terra 

habitada com justiça, por meio de um homem a quem designou. E ele 

deu garantia disso a todos os homens por ressuscitá-lo dentre os 

mortos.” Quando ouviram falar em ressurreição dos mortos, alguns 

começaram a zombar, enquanto outros diziam: “Nós o ouviremos falar 

novamente sobre isso.” Assim, Paulo se retirou, mas alguns se juntaram 

a ele e se tornaram crentes. Entre eles estava Dionísio, que era juiz do 

tribunal do Areópago, uma mulher chamada Dâmaris, além de outros.” 

(Atos 17. 16-34). 
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Nenhuma menção ao nome divino Jeová! Será que até a Igreja de Atos dos 

Apóstolos estava distante da chamada ‘verdade’ da Torre de Vigia?! Pelo que 

parece, sim. Ao que por certo, já não é mais verdade, e sim, engano. 

 

A próxima pergunta: 

 

7°) Com qual autoridade os tradutores da Tradução Novo 

Mundo colocaram 237 vezes o híbrido nome Jeová no Novo 

Testamento?  

 

Antes de entrarmos nos detalhes técnicos, você precisa saber que há um 

objetivo místico envolvido aqui. As Testemunhas foram convencidas que a sua 

religião foi escolhida por Deus para propagar a verdade, e entre essas ‘verdades’, 

está a missão de restaurar o nome divino na Bíblia! A Liderança TJ afirma: 

 

“HÁ ALGUÉM que quer impedir você de conhecer o nome de 

Jeová e de ter uma relação achegada com Ele. Quem é esse inimigo 

perverso? A Bíblia explica: “O deus deste sistema de coisas tem cegado 

as mentes dos incrédulos.” O deus do atual mundo sem fé é Satanás, o 

Diabo. Ele quer manter você em escuridão para que seu coração não 

seja iluminado com “o glorioso conhecimento de Deus”. Satanás não 

deseja que você conheça o nome de Jeová. Então, como ele cega a 

mente das pessoas? — 2 Coríntios 4:4-6.” (A Sentinela, 01/07/10, p.5). 

 

Curiosamente, o texto de II Co 4.4-6 não diz nada sobre as pessoas saberem 

do nome Jeová (leia o texto), e sim, que o diabo impede as pessoas de entender o 

Evangelho da Glória de Cristo, imagem de Deus, sendo ele, Senhor.  

 

Como vimos, a Liderança TJ adotou uma teoria para enxertar 237 vezes o 

nome Jeová no Novo Testamento. O TJ dirá ‘que como o nome de Deus apareceu no 

Velho Testamento quase 7000 vezes não seria ilógico que sumisse abruptamente no 

Novo Testamento. Em especial quando citassem o VT’. 

 

http://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/2010484/0/0
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É uma tese, apoiada por alguns fatos. Debatida por outros. A verdade é que 

o uso do nome de Deus começou a ser substituído por circunlóquios uns III séculos 

antes do tempo do Novo Testamento, nas cópias e nas primeiras versões do Velho 

Testamento, conhecida como septuaginta, ou versão dos setenta, para o grego 

(Septuaginta – Guia Histórico e Literário, Esequias Soares. Editora Hagnos). Ao 

mesmo tempo em que se mantinha em outras cópias hebraicas ou versões da LXX, 

o nome de Deus também em caracteres hebraicos (Dicionário Internacional de 

Teologia do Novo Testamento, vol. 2, p. 2318, SS 3,2). Nos dias do NT, os discípulos 

já não tinham a expressão lida para o nome de Deus na maioria das cópias das suas 

versões.  

 

Mas tudo isso é um debate sobre as cópias e versões do Velho Testamento 

que, embora tenha valor para o debate, não é sobre isso exatamente que estamos 

perguntando ao TJ. A questão é o Novo Testamento! E as abundantes provas que 

temos nos MSS do Novo Testamento, é que o nome Yhwh não aparece ali. 

 

O que resta como apoio para os tradutores da TNM para colocar o nome 

Jeová no NT? Outras versões do NT que fizeram o mesmo. Mais nada: 

 

“No decorrer dos séculos fizeram-se muitas traduções hebraicas 

de partes das Escrituras Gregas Cristãs ou de todas elas. Tais 

traduções [...] restabeleceram o nome divino nas inspiradas Escrituras 

Gregas Cristãs em diversos lugares. Restabeleceram o nome divino não 

só quando se tratava de citações das Escrituras Hebraicas, mas também 

em outros lugares em que os textos exigiam tal restabelecimento.” 

(Tradução do Novo Mundo com Referências, pp. 1504, 1505). 

 

“Teria o tradutor esse direito de reintegrar o nome, em vista 

do fato de que manuscritos existentes não o contêm? Sim, ele teria. 

[...] Uma tradução que destemidamente reintegra o nome de Deus com 

boa base é a Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas.” (O 

Nome Divino que durará para sempre, pp. 26,27). 
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Se a conversa for com humildade, pondere atenciosamente com o TJ que ao 

colocar 237 vezes o nome Jeová no Novo Testamento, com quase 6000 

manuscritos contra, é insistir numa ilusão. E diga que isso vai depor contra eles no 

Dia Juízo Final (Ap 22.18). 

 

Outro absurdo dito encontra-se no mesmo apêndice da TNM – com 

Referências: 

 

“Para não ultrapassar os limites de tradutor para o campo 

da exegese, fomos muito cautelosos na tradução do nome divino 

nas Escrituras Gregas Cristãs, sempre cuidadosos de tomar as 

Escrituras Hebraicas como fundo. Procuramos concordância das 

versões hebraicas para confirmar nossa tradução. Tal concordância 

das versões hebraicas foi encontrada em todos os 237 lugares onde o 

nome divino foi restabelecido nas Escrituras Gregas Cristãs.” 

 

A pergunta é simples – “que tradução do nome divino”?! Qual léxico no 

mundo confirma traduzir Kýrios (Senhor) por “Jeová”? Se ela não ultrapassou os 

limites do tradutor, e extrapolou o “campo da exegese aqui”, praticando a exegese, 

não há possibilidade de limitar nada mais aos autores da Tradução do Novo Mundo. 

 

Com essa prática, a Tradução do Novo Mundo produziu um efeito 

doutrinário muito eficaz para a promoção da religião da Torre de Vigia. O livro de 

história das Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus, (p. 613) 

informa que houve um crescimento significativo das Testemunhas em todo o 

mundo. Claro, agora as pessoas viam suas crenças na (suposta) Bíblia! Em segundo 

lugar, ofuscou-se em certo sentido, a pessoa de Cristo em alguns trechos do NT. 

Perceba como ficou na TNM: 

 

“Pois se declarares [...] Jesus é Senhor [...] serás salvo.” (Rm 10.9). 

Pois “todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo”. (Rm 

10.13). 
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“pois, quer vivamos, vivemos para Jeová, quer morramos, morremos 

para Jeová. Portanto, quer vivamos quer morramos, pertencemos a Jeová. 

Pois, para esse fim morreu Cristo e passou a viver novamente para que 

fosse Senhor tanto sobre os mortos como [sobre] viventes”. (Rm 14. 8,9). 

 

Embora o texto na TNM perdesse seu fluxo, as pessoas que estão sendo 

sabatinadas pelos TJ não percebem isso geralmente. Interessante que as 

Testemunhas americanas têm em mãos uma contra prova disso, que parecem não 

fazer muita diferença para elas, a Interlinear Do Reino: grego-inglês, (revisão de 

1985). Diante de seus olhos, o TJ nos EUA pode ver que o nome não aparece no 

texto grego adotado, e que há uma alteração da tradução do grego Kýrios = Lord = 

Senhor, para a palavra Jeová. No fim desse livreto apresento a imagem dessa 

tradução deles. 

 

A Testemunha pode rapidamente reverter a situação, e dizer: ‘as traduções 

do VT substituíram o nome pelo título SENHOR’ – poderão ainda enfatizar ‘que no 

NT foi colocado 237, mas as versões tradicionais tiraram quase 7000 vezes do VT!!’ O 

que é diferente nesse caso, é que o os autores inspirados do NT fizeram a 

substituição, diante das provas que possuímos. Tanto nos MSS disponíveis, quanto 

na quantidade de citações da substituição do nome (Senhor). 

 

“Algumas versões do Antigo Testamento para a nossa língua, em 

geral, substituem o nome hebraico Yahweh por “Senhor”, seguindo a 

prática do Novo Testamento e a dos judeus do período 

intertestamentário.” (Bíblia de Estudo Genebra, p. 95, nota Ex 3.15). 

 

Não existem provas materiais que o nome divino apareceu nos escritos 

inspirados do NT. Bruce M. Metzger, uma das maiores autoridades do NT da 

história na área de manuscritologia, afirma que ao acrescentar 237 vezes o nome 

Jeová no NT, a Tradução do Novo Mundo é 
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“uma falsa erudição”, “uma perversão”, “eu não acho que essa seja 

uma erudição respons|vel.” 

(https://www.youtube.com/watch?time_continue=566&v=lul84NB2kj4). 

 

Serão necessários alguns versículos para elucidar esse tema. Leia alguns 

desses em sua Bíblia comparando com a TNM. Lucas 4.18,19 compare com Isaías 

61.1,2. Mateus 22.44 compare com Salmos 110.1. E Romanos 10.13 compare 

com Joel 2.32. Na mente da Testemunha de Jeová existe um dilema. ‘Se ali no Velho 

Testamento existe o nome de Deus, necessariamente quando aquela passagem fosse 

citada no Novo Testamento, o nome de Deus teria que aparecer’. Faça uma 

comparação na própria TNM em um texto clássico a respeito desse debate. Quando 

Jesus Cristo na sinagoga leu Isaías 61.1-2, conforme registra o Evangelho de Lucas 

4.18,19: 

 

Isaías 61.1-2 Lido por Jesus em Lucas 4.17,18 

“O espírito do Soberano Senhor 

Jeová está sobre mim, porque Jeová me 

ungiu para declarar boas novas aos 

mansos. Enviou-me para curar os de 

coração quebrantado, para proclamar 

liberdade aos cativos e ampla abertura 

aos que estão presos, para proclamar o 

ano de boa vontade de Jeová [...]”. 

“O espírito de Jeová está sobre 

mim, porque Ele me ungiu para 

declarar boas novas aos pobres. 

Enviou-me para proclamar liberdade 

aos cativos e recuperação da visão aos 

cegos, para dar livramento aos 

esmagados, e pregar o ano aceitável de 

Jeová.” 

 

As traduções clássicas, como Almeida, não incluem o nome Jeová no texto de 

Lucas, ao que os tradutores da TNM dizem terem restaurado o nome de Jeová ali. 

Ledo engano. Não sabemos que versão do VT Jesus usou. Talvez nem exista nem 

seus fragmentos. Mas notamos que Jesus não usou uma versão exatamente igual ao 

texto de Isaías 61. No entanto, Jesus Cristo segundo a TNM, teria omitido a palavra 

“[Soberano] Senhor”, e também substituiu o nome Jeová, pelo pronome “Ele”. Fora 

que também não mencionou que foi enviado para curar os corações quebrantados. 

Com esse simples exemplo, percebemos que o argumento das Testemunhas de 
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Jeová não se sustenta, nem mesmo com a prática deles na versão da Bíblia 

traduzida por seus líderes.  

 

Isso não será facilmente movido, mas pela graça de Deus, diante da Sua 

iluminação, com essas provas apresentadas, temos essa oportunidade de ajudar a 

Testemunha de Jeová a notar que não estamos contra uma doutrina bíblica, mas 

sim, tendo nas mãos fatos doutrinários que o Deus da verdade fez chegar até nós 

(Jo 17.17). 

 

INFORMAÇÕES ADCIONAIS: 

No original hebraico o nome de Deus aparece com quatro consoantes, 

geralmente chamado de tetragrama, formando o impronunciável nome, Yhwh. 

Motivo esse, que levou os tradutores antigos e modernos, a substituírem por 

SENHOR.  

“Uma das curiosidades da história e da revelação é a perda da 

pronúncia correta da palavra hebraica YHWH, nome mais íntimo e 

pessoal de Deus no AT.” (Bíblia de Estudo NVI, p. 306, nota Dt 28.58). 

 

O teólogo reformado, Louis Berkhof também informa que ‘a pronúncia e 

origem do nome de Deus estão mais ou menos perdidos’. (Teologia Sistemática, p. 48. 

Editora Cultura Cristã). Segundo Berkhof, a interpretação teológica para o possível 

significado do nome está na Imutabilidade Divina, em relação aos seus propósitos 

com seu povo. O Manual Bíblico Unger (pp. 77,78) sugere que não existe muito 

consenso entre os eruditos para o significado da raiz do tetragrama, já que para 

alguns a raiz etimológica do nome é ativo e para outros causativo.  

 

Mesmo com essa incerteza quanto ao significado e pronúncia, não podemos 

nos esquecer de que esse é um dos nomes de Deus que apareceu não menos de 

6.828 no VT (Dicionário W. E. Vine, p. 288). Devemos procurar saber o que Deus 

mostrou ao seu povo com a revelação desse nome – hoje impronunciável. E por 

certo, só teremos pleno conhecimento de Deus e de Seus atributos se tivermos, 

dentro das limitações desse tema, inteirados nesse assunto. Como nos esclarece o 

teólogo Wayne Grudem:  
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“Num sentido mais amplo, então, o “nome” de Deus se iguala a 

tudo aquilo que a Bíblia e a criação nos dizem a respeito dele. ”(Teologia 

Sistemática [Wayne Grudem], p. 106).  

 

O que deve ter em mira aqui, não é o uso de uma palavra que identifica uma 

pessoa, mas sim o significado que abarca aquele nome. O erro da teologia da Torre 

de Vigia é que ela concentra aquilo que é teologicamente correto aonde não se 

deve ser concentrado, no uso da pronúncia e, diga-se de passagem, uma pronúncia 

errônea. Recomendo para um resumido estudo desse importante tema o que J. I. 

Packer escreveu em Teologia Concisano capitulo intitulado ‘Auto-Revelação’. O 

Nome de Deus é a reputação e a própria pessoa de Deus, que em termos aparece 

como Javé, Senhor, Pai, Deus, Todo-Poderoso, etc. 

 

Toda a controvérsia agora está em como o Novo Testamento tratou esse 

assunto. Existe um notável abandono do uso do nome de Deus, o tetragrama, entre 

os escritos do VT em comparação com NT. A razão pode ser identificada pelo que 

aponta o teólogo H. Bavink, - Deus “se fez conhecido ao seu povo por seus nomes 

próprios: A Israel, como YHWH, { igreja cristã como Pai.” (Dogmática Reformada, 

vol. 2, p.97). Há uma revelação maior da Paternidade divina entre os testamentos. 

Jesus revelou o nome de Deus a seus discípulos como “Pai”, o que não existiu em 

base individual tão clara no VT (Teologia Bíblica, Geerhardus Vos, pp. 442, 443).  

 

O que é pior para a teologia do Corpo Governante das Testemunhas de 

Jeová, é que, ao sustentar um nome, o Novo Testamento indica o nome do Filho de 

Deus, Jesus Cristo. Que em última analise, é Deus, sendo por isso, o Próprio Yhwh 

(não o próprio Pai!). O que os Cristãos hoje querem que as Testemunhas de Jeová 

entendam, é exatamente aquilo que os judeus, ouvintes de Pedro, deveriam 

entender: 

“E em nenhum outro h| salvação, porque também debaixo do céu 

nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser 

salvos.” Atos 4.12. Almeida Corrigida Fiel. 
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