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Esta brochura o ajudará a ter prazer em
aprender diretamente da Palavra de Deus,
a Bı́blia. As referências no fim dos parágrafos
mostram onde em sua Bı́blia você pode
encontrar a resposta às perguntas em negrito.

Ao ler os textos bı́blicos, veja como eles
respondem a essas perguntas. As Testemunhas
de Jeová estão à sua disposição para ajudá-lo
a entender melhor o sentido dos textos.
D Leia Lucas 24:32, 45.

Como se beneficiar desta brochura:

D Leia João 17:3.

Nota: Todas as publicações
mencionadas nesta brochura são
publicadas pelas Testemunhas de Jeová.

Como você pode encontrar os textos em sua Bı́blia?

O que se menciona primeiro é o
livro da Bı́blia a ser procurado.

O primeiro número que aparece
é o capı́tulo a ser encontrado.

O número a seguir
é o versı́culo a ser lido.
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mundo tereis tribulaç
˜
ao, mas, coragem!

Eu venci o mundo.”

17 Jesus falou estas coisas, e, levan-
tando os olhos para o c

´
eu, disse:

“Pai, veio a hora; glorifica o teu filho,
para que o teu filho te glorifique, 2 se-
gundo lhe deste autoridade sobre toda a
carne, para que, com respeito ao [n

´
ume-

ro] inteiro dos que lhe deste, ele lhes d
ˆ

e
vida eterna. 3 Isto significa vida eterna,
que absorvam conhecimento de ti, o

´
uni-

co Deus verdadeiro, e daquele que en-
viaste, Jesus Cristo. 4 Eu te tenho glori-
ficado na terra, havendo terminado a
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1. Que boas notı́cias Deus tem para você?

Deus deseja que as pessoas desfrutem a vida na Terra.
Ele criou a Terra e tudo que há nela porque ama a humani-
dade. Em breve, ele agirá para dar um futuro melhor às
pessoas em todo o mundo. Ele eliminará a causa do
sofrimento. D Leia Jeremias 29:11.

Nenhum governo conseguiu acabar com a violência, a
doença ou a morte. Mas há boas notı́cias. Em breve, Deus
substituirá todos os governos humanos pelo seu próprio
governo. Seus súditos usufruirão paz e boa saúde.
D Leia Isaı́as 25:8; 33:24; Daniel 2:44.

2. Por que precisamos tanto dessas boas notı́cias?

O sofrimento acabará apenas quando Deus eliminar
as pessoas más da Terra. (Sofonias 2:3) Quando isso
acontecerá? A Palavra de Deus predisse as condições que
hoje ameaçam a humanidade. Os acontecimentos atuais
indicam que o tempo para Deus agir está próximo.
D Leia 2 Timóteo 3:1-5.

3. O que temos de fazer?

Temos de aprender sobre Deus na Sua Palavra, a Bı́blia.
Ela é como uma carta de um pai amoroso para nós. Ela
nos diz como ter uma vida melhor agora e como ter vida
eterna na Terra no futuro.

´
E verdade que alguns talvez não

gostem que você receba ajuda para entender a Bı́blia. Mas
a oportunidade de ter um futuro melhor é boa demais
para a perdermos. D Leia Provérbios 29:25; Revelação
(Apocalipse) 14:6, 7.

1Que boas notı́cias são essas?
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1. Por que devemos adorar a Deus?

O Deus verdadeiro é o Criador de todas as coisas. Ele
não teve princı́pio e nunca terá fim. (Salmo 90:2) Ele é a
Fonte das boas notı́cias encontradas na Bı́blia. (1 Timóteo
1:11) Visto que Deus nos deu a vida, devemos adorar só a
ele. D Leia Revelação (Apocalipse) 4:11.

2. Como é Deus?

Nenhum humano jamais viu a Deus porque ele é um
Espı́rito, o que significa que ele é uma forma de vida supe-
rior às criaturas que vivem na Terra. (João 1:18; 4:24) No
entanto, podemos conhecer a personalidade de Deus pe-
las coisas que ele criou. Por exemplo, a variedade de frutas
e flores mostra seu amor e sabedoria. O tamanho do Uni-
verso revela o poder de Deus. D Leia Romanos 1:20.

Podemos aprender ainda mais sobre a personalidade de
Deus por ler a Bı́blia. Por exemplo, ela nos diz o que Deus
gosta e o que ele não gosta, como trata as pessoas e como
reage em diferentes situações. D Leia Salmo 103:7-10.

3. Deus tem nome?

Jesus disse: “Nosso Pai nos céus, santificado seja o teu
nome.” (Mateus 6:9) Embora Deus tenha muitos tı́tulos,
ele tem apenas um nome. Em cada lı́ngua, esse nome é
pronunciado de uma forma diferente. Em português,
é comum dizermos “Jeová”. Mas algumas pessoas dizem
“Javé”. D Leia Salmo 83:18.

O nome de Deus foi tirado de muitas Bı́blias e substi-
tuı́do pelos tı́tulos Senhor ou Deus. Mas, quando a Bı́blia
foi escrita, esse nome aparecia umas 7 mil vezes. Jesus tor-
nou o nome de Deus conhecido quando ensinou as pes-
soas a respeito de Deus. D Leia João 17:26.

2 Quem é Deus?
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4. Jeová se importa conosco?

Será que todo o sofrimento que
existe indica que Jeová é um Deus
que não se importa conosco?
Alguns dizem que ele nos faz sofrer
para nos testar, mas isso não é
verdade. D Leia Tiago 1:13.

Deus dignificou o homem com
a dádiva do livre-arbı́trio. Não acha bom termos a liberdade
de escolher servir a Deus? (Josué 24:15) Mas muitos esco-
lhem fazer coisas ruins ao seu próximo, por isso há tanto
sofrimento. Jeová fica magoado quando vê essas injustiças.
D Leia Gênesis 6:5, 6.

Jeová é um Deus que se importa conosco. Ele quer que
tenhamos prazer na vida. Em breve, ele acabará com o
sofrimento e com aqueles que o causam. Enquanto isso,
ele tem um bom motivo para permitir o sofrimento por
um tempo limitado. Na Lição 8, aprenderemos que moti-
vo é esse. D Leia 2 Pedro 2:9; 3:7,13.

5. Como podemos nos achegar a Deus?

Jeová nos convida a nos achegar a ele por meio da ora-
ção. Ele se importa com cada um de nós. (Salmo 65:2;
145:18) Está disposto a perdoar e nota o esforço que
fazemos para agradá-lo, mesmo quando às vezes erramos.
Assim, apesar de nossa imperfeição, podemos realmente
ter uma relação achegada com Deus. D Leia Salmo
103:12-14; Tiago 4:8.

Visto que Jeová nos deu a vida, devemos amá-lo mais
do que amamos qualquer outra pessoa. (Marcos 12:30)`
A medida que você mostrar seu amor por Deus, aprenden-
do mais sobre ele e fazendo o que ele pede, você se ache-
gará cada vez mais a ele. D Leia 1 Timóteo 2:4; 1 João 5:3.

Assim como este
pai amoroso,

Deus está agindo
para o nosso

bem-estar eterno



1. Quem é o Autor da Bı́blia?

A boa notı́cia de que as pessoas viverão para sempre na
Terra está na Bı́blia. (Salmo 37:29) A Bı́blia é composta de
66 livros pequenos. Deus usou cerca de 40 homens fiéis
para escrevê-los. Os primeiros cinco livros foram escritos
por Moisés uns 3.500 anos atrás. O último livro foi escrito
pelo apóstolo João há mais de 1.900 anos. As ideias de
quem foram colocadas na Bı́blia? Deus se comunicou com
os escritores da Bı́blia por meio de seu espı́rito santo.
(2 Samuel 23:2) Eles escreveram os pensamentos de Deus,
não os deles. Portanto, Jeová é o Autor da Bı́blia.
D Leia 2 Timóteo 3:16; 2 Pedro 1:20, 21.

2. Como podemos ter certeza de que
a Bı́blia é de Deus?

Sabemos que a Bı́blia é de Deus porque ela prediz o fu-
turo com exatidão e em detalhes. Nenhum homem pode
fazer isso. (Josué 23:14) Apenas o Deus Todo-Poderoso
pode predizer com exatidão o futuro da humanidade.
D Leia Isaı́as 42:9; 46:10.

Nós esperarı́amos que um livro da parte de Deus fosse
sem igual, e a Bı́blia é. Bilhões de exemplares já foram
distribuı́dos em centenas de lı́nguas. Apesar de ser antiga,
ela está em harmonia com a ciência. Além disso, seus
40 escritores não contradizem um ao outro.� Ainda mais,
a Bı́blia tem a marca inconfundı́vel do amor de Deus, e
tem o poder de mudar a vida das pessoas para melhor.
Esses fatos têm levado milhões a acreditar que a Bı́blia é
a Palavra de Deus. D Leia 1 Tessalonicenses 2:13.

� Veja o livro A Bı́blia – Palavra de Deus ou de Homem?.

3 Essas boas notı́cias são
realmente da parte de Deus?
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3. Sobre que assuntos a Bı́blia fala?

A Bı́blia fala principalmente de boas notı́cias relaciona-
das ao propósito amoroso de Deus para a humanidade.
As Escrituras explicam como o homem, no começo da
história humana, perdeu o privilégio de viver numa Terra
paradı́sica e diz como o Paraı́so será restaurado.
D Leia Revelação (Apocalipse) 21:4, 5.

A Palavra de Deus também contém leis, princı́pios e
conselhos. Além disso, a Bı́blia registra a história dos
tratos de Deus com os humanos — uma história que revela
a personalidade dele. Assim, a Bı́blia pode ajudar você a
conhecê-lo. Ela diz como você pode se tornar amigo dele.
D Leia Salmo 19:7,11; Tiago 2:23; 4:8.

4. Como você pode entender a Bı́blia?

Esta brochura ajudará você a entender a Bı́blia. Ela faz
isso por usar o mesmo método que Jesus usou. Ele citava
um texto após o outro e explicava “o significado das
Escrituras”. D Leia Lucas 24:27, 45.

Poucas coisas são tão fascinantes quanto as boas no-
tı́cias que Deus tem para nós. Mesmo assim, alguns são
indiferentes a elas, e outros até as desprezam. Mas não
desanime por causa disso. Sua esperança de ter vida
eterna depende de você conhecer a Deus.
D Leia João 17:3.

Para mais informações, veja o capı́tulo 2 do livro
O Que a Bı́blia Realmente Ensina?.
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1. Como a vida de Jesus teve inı́cio?

Diferentemente de qualquer outro humano, Jesus viveu
no céu como pessoa espiritual antes de nascer na Terra.
(João 8:23) Ele foi a primeira criação de Deus e ajudou a
criar todas as outras coisas. Foi o único criado diretamen-
te por Jeová e, por isso, é apropriadamente chamado de
Filho “unigênito” de Deus. (João 1:14) Jesus serviu como
Porta-Voz de Deus e, por esse motivo, é também chamado
de “a Palavra”. D Leia Provérbios 8:22, 23, 30; Colossenses
1:15,16.

2. Por que Jesus veio à Terra?

Deus enviou seu Filho à Terra por transferir sua vida
do céu para o ventre de uma virgem judia chamada Maria.
Assim, Jesus não teve um pai humano. (Lucas 1:30-35)
Ele veio à Terra (1) para ensinar a verdade sobre Deus,
(2) para nos dar o exemplo de como fazer a vontade de
Deus mesmo quando enfrentamos dificuldades e
(3) para oferecer sua vida perfeita como “resgate”.
D Leia Mateus 20:28.

3. Por que precisamos de um resgate?

Resgate é o preço pago para libertar uma pessoa da
ameaça de morte. (

ˆ
Exodo 21:29, 30) A morte e a velhice

não faziam parte do propósito original de Deus para a hu-
manidade. Como sabemos disso? Deus disse ao primeiro

homem, Adão, que se ele come-
tesse o que a Bı́blia chama de
“pecado”, ele morreria. Assim,
se Adão não tivesse pecado,
nunca teria morrido. (Gênesis
2:16,17; 5:5) Segundo a Bı́blia,

4 Quem é Jesus Cristo?

Que qualidades
tornavam Jesus
uma pessoa aces-
sı́vel? — MATEUS 11:29;

MARCOS 10:13-16.



a morte “entrou” no mundo por meio de Adão. Portanto,
Adão passou o pecado e sua punição, a morte, a todos os
seus descendentes. Precisamos de um resgate para nos
libertar da morte que herdamos de Adão.
D Leia Romanos 5:12; 6:23.

Quem poderia pagar o resgate para nos libertar da
morte? A morte é a penalidade pelos nossos próprios
pecados. Por sermos imperfeitos, não podemos pagar o
resgate por ninguém. D Leia Salmo 49:7-9.

4. Por que Jesus morreu?

Diferentemente de nós, Jesus era perfeito. Por isso, ele
não precisava morrer pelos seus pecados — ele nunca
pecou. Jesus morreu pelos pecados de outros. Deus ex-
pressou extraordinário amor pela humanidade por enviar
seu Filho para morrer por nós. Jesus também mostrou
amor por nós por obedecer a seu Pai e dar sua vida pelos
nossos pecados. D Leia João 3:16; Romanos 5:18,19.

5. O que Jesus está fazendo hoje?

Quando esteve na Terra, Jesus curou doentes, ressus-
citou mortos e aliviou o sofrimento das pessoas. Dessa
forma, ele demonstrou o que fará no futuro a favor de
todos os humanos obedientes. (Mateus 15:30, 31; João
5:28) Depois que Jesus morreu, Deus o ressuscitou como
pessoa espiritual. (1 Pedro 3:18) Então, Jesus esperou à
direita de Deus até Jeová lhe dar poder para governar
como Rei sobre toda a Terra. (Hebreus 10:12,13) Hoje, ele
está governando no céu, e seus seguidores estão anuncian-
do as “boas novas”, ou boas notı́cias, no mundo inteiro.
D Leia Daniel 7:13,14; Mateus 24:14.

Em breve, Jesus usará seu poder como Rei para acabar
com todo o sofrimento e com aqueles que o causam. To-
dos os que exercem fé em Jesus por obedecê-lo usufruirão
a vida num paraı́so na Terra. D Leia Salmo 37:9-11.

Para mais informações, veja os capı́tulos 4 e 5 do livro
O Que a Bı́blia Realmente Ensina?.
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1. Por que Deus criou a Terra?

Jeová deu a Terra para a humanidade. Ela é o nosso lar.
Portanto, o primeiro casal humano, Adão e Eva, não foi
criado para habitar os céus — Deus já havia criado anjos
para viver nos céus. (Jó 38:4, 7) Deus colocou o primeiro
homem num belo paraı́so chamado de jardim do

´
Eden.

(Gênesis 2:15-17) Jeová deu a ele e à sua futura descen-
dência a perspectiva de vida sem fim na Terra.
D Leia Salmo 37:29; 115:16.

No princı́pio, só o jardim do
´

Eden era um paraı́so.
O primeiro casal deveria encher a Terra com sua descen-
dência. Com o tempo, tomariam conta da Terra inteira,
transformando-a num paraı́so. (Gênesis 1:28) A Terra
nunca será destruı́da. Ela sempre será o lar da humani-
dade. D Leia Salmo 104:5.

2. Por que a Terra hoje não é um paraı́so?

Adão e Eva desobedeceram a Deus, por isso Jeová os ex-
pulsou do jardim. O paraı́so foi perdido e ninguém conse-
guiu restaurá-lo. Desde então, a Terra tem sido dominada
por pessoas más. D Leia Gênesis 3:23, 24.

Mas será que Jeová falhou em cumprir seu propósito
original para a humanidade? Não! Ele é todo-poderoso;
nunca fracassa. (Isaı́as 45:18) Deus fará com que a raça
humana volte a ser como ele queria.
D Leia Salmo 37:11, 34.

3. Como o Paraı́so será restaurado?

O Paraı́so será restaurado na Terra durante o reinado
de Jesus como Rei escolhido de Deus. Numa batalha
chamada Armagedom, Jesus vai liderar os anjos e destruir
todos os que se opõem a Deus. Depois, Jesus prenderá

5 Qual é o propósito de Deus
para a Terra?



Satanás por mil anos. O povo de Deus sobreviverá à des-
truição porque Jesus vai guiá-los e protegê-los. Eles usu-
fruirão vida eterna no Paraı́so na Terra. D Leia Revelação
(Apocalipse) 20:1-3; 21:3, 4.

4. Quando o sofrimento acabará?

Quando é que Deus acabará com a maldade na Terra?
Jesus deu um “sinal” para indicar que o fim estaria próxi-
mo. A situação atual do mundo ameaça a sobrevivência
do ser humano e mostra que estamos vivendo na “termi-
nação do sistema”. D Leia Mateus 24:3, 7-14, 21, 22.

Durante seu reinado celestial de mil anos sobre a Terra,
Jesus acabará com todo o sofrimento. (Isaı́as 9:6, 7; 11:9)
Além de servir como Rei, Jesus atuará como sumo sacer-
dote e anulará os pecados dos que amam a Deus. Assim,
por meio de Jesus, Deus eliminará a doença, a velhice e a
morte. D Leia Isaı́as 25:8; 33:24.

5. Quem viverá no futuro Paraı́so?

Quem obedecer a Deus viverá no Paraı́so. (1 João 2:17)
Jesus enviou seus discı́pulos para procurar pessoas mansas
e ensiná-las a fazer a vontade de Deus. Hoje, Jeová está
preparando milhões de pessoas para viver no futuro Paraı́-
so na Terra. (Sofonias 2:3) Nos Salões do Reino das Teste-
munhas de Jeová, as pessoas aprendem a ser melhores
maridos e pais, melhores esposas e mães. Filhos e pais
adoram juntos a Deus e aprendem a viver melhor graças
aos ensinamentos dele. D Leia Miqueias 4:1-4.

No Salão do Reino,
você conhecerá
pessoas que amam
a Deus e que querem
aprender a agradá-lo

Para mais informações, veja o capı́tulo 3 do livro
O Que a Bı́blia Realmente Ensina?.
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1. Quais são as boas notı́cias sobre os mortos?

Quando Jesus chegou a Betânia, perto de Jerusalém,
já fazia quatro dias que seu amigo Lázaro estava morto.
Jesus foi ao túmulo dele com Marta e Maria, irmãs de Lá-
zaro. Logo juntou-se ali uma multidão. Consegue imaginar
a felicidade de Marta e Maria quando Jesus trouxe Lázaro
de volta à vida? D Leia João 11:21-24, 38-44.

Marta já tinha conhecimento das boas notı́cias sobre os
mortos. Ela sabia que Jeová ressuscitará os mortos para
viverem novamente na Terra. D Leia Jó 14:14,15.

2. Qual é a condição dos mortos?

Os humanos foram feitos do pó. (Gênesis 2:7; 3:19)
Não somos espı́ritos que habitam num corpo carnal.
Somos criaturas fı́sicas, e por isso não há uma parte de
nós que sobrevive à morte. Quando morremos, nosso
cérebro morre também, e nossos pensamentos e senti-
mentos acabam. Por isso, Lázaro não falou nada sobre
como foi estar morto porque os mortos estão incons-
cientes. D Leia Eclesiastes 9:5, 6,10.

Deus atormenta as pessoas com fogo depois que elas
morrem? Visto que a Bı́blia diz que os mortos estão in-
conscientes, fica claro que o inferno de fogo é um ensino
falso que difama a Deus. Só a ideia de atormentar pessoas
no fogo é detestável para ele. D Leia Jeremias 7:31.

6 Que esperança existe
para os mortos?

Deus disse a Adão:
“Tu és pó e ao pó
voltarás.” — G

ˆ
ENESIS 3:19.



3. Os mortos podem falar conosco?

Os mortos não falam nem ouvem. (Salmo 115:17) Mas
alguns anjos perversos podem falar com as pessoas,
fingindo ser humanos falecidos. (2 Pedro 2:4) Jeová proı́-
be qualquer tentativa de comunicação com os mortos.
D Leia Deuteronômio 18:10,11.

4. Quem voltará a viver?

Muitos milhões de pessoas que morreram voltarão a
viver na Terra. Até mesmo alguns que não conheceram
a Deus e praticaram coisas ruins serão ressuscitados.
D Leia Lucas 23:43; Atos 24:15.

Os ressuscitados poderão aprender a verdade sobre
Deus e exercer fé em Jesus por obedecê-lo. (Revelação
[Apocalipse] 20:11-13) Os que voltarem a viver e fizerem
coisas boas usufruirão a vida para sempre na Terra.
D Leia João 5:28, 29.

5. O que a ressurreição nos ensina sobre Jeová?

Deus tornou possı́vel que houvesse esperança para os
mortos ao enviar seu Filho para morrer por nós. Assim,
a ressurreição nos ensina sobre o amor e a benignidade
imerecida de Jeová. Quando os mortos voltarem a viver,
quem, em especial, você deseja encontrar?
D Leia João 3:16; Romanos 6:23.

Para mais informações, veja os capı́tulos 6, 7 e 10 do livro
O Que a Bı́blia Realmente Ensina?.
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1. O que é o Reino de Deus?

O Reino de Deus é um governo celestial. Ele substituirá
todos os governos e fará com que a vontade de Deus seja
feita no céu e na Terra. As notı́cias sobre o Reino de Deus
são boas. Em breve, esse Reino suprirá a necessidade que
o homem tem de um bom governo. Unirá todas as pes-
soas na Terra. D Leia Daniel 2:44; Mateus 6:9,10; 24:14.

Um reino precisa ter um rei. Jeová designou seu Filho,
Jesus Cristo, para ser o Rei de Seu Reino.
D Leia Revelação (Apocalipse) 11:15.

2. Por que Jesus é o Rei ideal?

O Filho de Deus é o Rei ideal porque ele é bondoso
e defende o que é certo. (João 1:14) Além disso, do céu ele
governará a Terra, de modo que terá o poder necessário

para ajudar as pessoas. Depois de
ter sido ressuscitado, ele subiu ao
céu, sentou-se à direita de Jeová e
ficou aguardando. (Hebreus
10:12,13) Por fim, Deus lhe deu
poder para começar a governar.
D Leia Daniel 7:13,14.

3. Quem governará com Jesus?

Um grupo chamado de “os santos” governará com
Jesus no céu. (Daniel 7:27) Os primeiros escolhidos foram
os apóstolos fiéis de Jesus. Até hoje Jeová continua a esco-
lher homens e mulheres fiéis para serem santos. Assim
como Jesus, eles são ressuscitados com um corpo
espiritual. D Leia João 14:1-3; 1 Corı́ntios 15:42-44.

7 O que é o Reino de Deus?

O que faz
de Jesus um
Rei ideal?
— MARCOS 1:40-42.



Quantos vão para o céu? Jesus os chamou de “pequeno
rebanho”. (Lucas 12:32) Por fim, totalizarão 144 mil e
governarão a Terra com Jesus. D Leia Revelação 14:1.

4. O que aconteceu quando Jesus começou a governar?

O Reino de Deus começou seu domı́nio em 1914.� A pri-
meira ação de Jesus como Rei foi lançar Satanás e seus de-
mônios para a Terra. Satanás ficou furioso e começou a
causar dificuldades em toda a Terra. (Revelação 12:7-10,
12) Desde então, os problemas da humanidade aumenta-
ram drasticamente. Guerras, fome, doenças e terremotos
fazem parte de um “sinal” que indica que o Reino em
breve assumirá o controle total dos assuntos da Terra.
D Leia Lucas 21:7,10,11, 31.

5. O que o Reino de Deus realizará?

Por meio de uma obra de pregação global, o Reino
de Deus já está unindo uma grande multidão de pessoas
de todas as nações. Milhões de pessoas mansas estão se
tornando súditos de Jesus. O Reino de Deus as protegerá
quando destruir o atual sistema ı́mpio na Terra. Assim,
todos os que quiserem se beneficiar do Reino de Deus
devem aprender a ser súditos obedientes de Jesus.
D Leia Revelação 7:9,14,16,17.

Durante mil anos, o Reino realizará o propósito original
de Deus para a humanidade. A Terra se tornará um paraı́-
so global. Por fim, Jesus devolverá o Reino a seu Pai.
(1 Corı́ntios 15:24-26) Conhece alguém com quem você
gostaria de falar sobre o Reino de Deus?
D Leia Salmo 37:10,11, 29.

� Para mais informações sobre como a profecia bı́blica aponta para o ano de
1914, veja as páginas 215-218 do livro O Que a Bı́blia Realmente Ensina?.

Para mais informações, veja os capı́tulos 8 e 9 do livro
O Que a Bı́blia Realmente Ensina?.
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1. Como surgiu a maldade?

A maldade começou na Terra quando Satanás contou a
primeira mentira. No princı́pio, ele era um anjo perfeito,
mas “não permaneceu firme na verdade”. (João 8:44) Ele
desenvolveu o desejo de ter a adoração que de direito per-
tence só a Deus. Satanás mentiu para a primeira mulher,
Eva, e a convenceu a obedecer a ele em vez de obedecer
a Deus. Adão se juntou a Eva em desobedecer a Deus.
A decisão de Adão resultou em sofrimento e morte.
D Leia Gênesis 3:1-6,19.

Quando Satanás induziu Eva a desobedecer a Deus, ele
estava começando uma rebelião contra a soberania de
Deus, ou seja, sua posição como o Altı́ssimo. Assim como
Satanás, a maior parte da humanidade rejeitou a Deus
como Governante. Dessa forma, Satanás se tornou “o go-
vernante do mundo”. D Leia João 14:30; 1 João 5:19.

2. Será que a criação de Deus tinha algum defeito?

Todas as obras de Deus são perfeitas. Os humanos e os
anjos que Deus criou eram capazes de obedecê-lo perfeita-
mente. (Deuteronômio 32:4, 5) Ele nos criou com liberda-
de para escolher entre fazer o bem ou o mal. Essa liberdade
permite que mostremos amor a Deus. D Leia Tiago
1:13-15; 1 João 5:3.

3. Por que Deus tem
permitido o sofrimento?

Por um tempo, Jeová tem
permitido essa rebelião contra
sua soberania. Por quê? Para
mostrar que nenhuma tentativa
de governar sem ele beneficia as
pessoas. (Eclesiastes 7:29; 8:9)

8 Por que Deus permite
a maldade e o sofrimento?

Deus tem permitido
que os homens
governem o tempo
suficiente para
mostrar que eles
não são capazes
de resolver
os problemas
da humanidade



Após 6 mil anos de história humana, isso ficou provado.
Os governos não conseguiram eliminar a guerra, o crime, a
injustiça ou a doença. D Leia Jeremias 10:23; Romanos 9:17.

Em contraste com os governos humanos, o governo de
Deus beneficia aqueles que o aceitam. (Isaı́as 48:17,18) Em
breve, Jeová acabará com todos os governos. Só as pessoas
que escolhem ser governadas por ele habitarão a Terra.
— Isaı́as 11:9. D Leia Daniel 2:44.

4. A paciência de Deus tem nos dado que oportunidade?

Satanás afirmou que ninguém serviria a Jeová por amor.
Você gostaria de provar o contrário? Você pode! A paciên-
cia de Deus nos dá a oportunidade de mostrar se somos a
favor do governo de Deus ou dos homens. Nossa escolha
fica evidente pelo nosso modo de vida. D Leia Jó 1:8-12;
Provérbios 27:11.

5. De que modo podemos escolher a Deus como
nosso Governante?

Podemos escolher a Deus como nosso Governante por
procurar saber qual é a verdadeira adoração baseada em
sua Palavra, a Bı́blia, e viver de acordo com ela. (João 4:23)
Podemos rejeitar a Satanás como governante por não nos
envolvermos na polı́tica ou nas guerras, assim como Jesus
não se envolveu. D Leia João 17:14.

Satanás usa seu poder para pro-
mover práticas imorais e prejudiciais.
Quando rejeitamos essas práticas,
alguns amigos ou parentes talvez zom-
bem de nós ou se oponham. (1 Pedro
4:3, 4) Assim, temos de fazer uma
escolha. Vamos andar com pessoas
que amam a Deus? Obedeceremos às Suas leis sábias e
amorosas? Se fizermos isso, provaremos que Satanás men-
tiu quando disse que sob pressão ninguém faria a vontade
de Deus. D Leia 1 Corı́ntios 6:9,10; 15:33.

O amor de Deus pelos humanos é garantia de que a mal-
dade e o sofrimento acabarão. Os que provarem que creem
nisso viverão para sempre na Terra. D Leia João 3:16.

Nossas escolhas
revelam se

queremos Deus
como nosso
Governante

Para mais informações, veja o capı́tulo 11 do livro
O Que a Bı́blia Realmente Ensina?.
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1.
´

E importante casar legalmente para uma
famı́lia ser feliz?

Jeová, o Deus de boas notı́cias, é um Deus feliz e deseja
que as famı́lias sejam felizes. (1 Timóteo 1:11) Ele originou
o casamento. O casamento legalizado é vital para a felici-
dade da famı́lia porque ajuda o casal e os filhos a ter um
senso maior de segurança.

Como Deus encara o casamento? Ele quer que seja
uma união permanente entre um homem e uma mulher.
Os cristãos devem respeitar as leis locais sobre o casamen-
to civil. (Lucas 2:1, 4, 5) Jeová deseja que o marido e a
esposa sejam leais um ao outro. (Hebreus 13:4) Ele odeia
o divórcio. (Malaquias 2:16) Mas permite que os cristãos
se divorciem e casem novamente se o cônjuge tiver cometi-
do adultério. D Leia Mateus 19:3-6, 9.

2. Como o marido e a esposa devem se tratar?

Jeová criou o homem e a mulher para que, no casa-
mento, um fosse complemento do outro. (Gênesis 2:18)
Como chefe da famı́lia, é o marido quem deve cuidar das
necessidades materiais dos membros de sua famı́lia e lhes
ensinar sobre Deus. Ele deve ter amor altruı́sta pela espo-
sa. O marido e a esposa devem amar e respeitar um ao ou-
tro. Visto que o marido e a esposa são imperfeitos, apren-
der a perdoar é vital para a felicidade no casamento.
D Leia Efésios 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Pedro 3:7.

3. Se você é infeliz no casamento, é correto
deixar seu cônjuge?

Se você e seu cônjuge estão tendo problemas em seu
casamento, façam esforços para se tratar com amor.
(1 Corı́ntios 13:4, 5) A Palavra de Deus não recomenda a

9 Como sua famı́lia
pode ser feliz?



separação como meio de resolver problemas que são co-
muns no casamento. D Leia 1 Corı́ntios 7:10-13.

4. Filhos, o que Deus deseja para vocês?

Jeová quer que vocês sejam felizes. Ele lhes dá o melhor
conselho sobre como aproveitar a juventude. Deseja que
tirem proveito da sabedoria e experiência de seus pais.
(Colossenses 3:20) Jeová, o nosso Criador, também deseja
que vocês sintam a alegria de fazer a vontade dele e de seu
Filho. D Leia Eclesiastes 11:9–12:1; Mateus 19:13-15;
21:15,16.

5. Pais, como vocês podem contribuir para a felicidade
de seus filhos?

Vocês devem se esforçar para prover comida, casa e
roupa a seus filhos. (1 Timóteo 5:8) Mas para que eles
sejam felizes vocês também precisam ensiná-los a amar a
Deus e a aprender dele. (Efésios 6:4) Seu exemplo em
mostrar amor por Deus pode tocar o coração de seus
filhos. Quando a educação que lhes dão se baseia na
Palavra de Deus, ela pode influenciar de forma positiva a
maneira de pensar deles. D Leia Deuteronômio 6:4-7;
Provérbios 22:6.

Seus filhos se beneficiarão se você os incentivar e elo-
giar. Eles também precisam de correção e disciplina. Esse
treinamento os protege de comportamentos que pode-
riam atrapalhar a felicidade deles. (Provérbios 22:15)
Mas a disciplina nunca deve ser dura ou cruel.
D Leia Colossenses 3:21.

As Testemunhas de Jeová publicam vários livros escritos
especialmente para ajudar pais e filhos. Esses livros se ba-
seiam na Bı́blia. D Leia Salmo 19:7,11.

Para mais informações, veja o capı́tulo 14 do livro
O Que a Bı́blia Realmente Ensina?.
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1. Existe apenas uma religião verdadeira?

Jesus ensinou apenas uma religião a seus seguidores:
a verdadeira. Ela é como uma estrada que conduz à vida.
Jesus disse: ‘Poucos são os que a acham.’ (Mateus 7:14)
Deus só aceita a adoração baseada em sua Palavra da
verdade. Todos os adoradores verdadeiros estão unidos
em uma só fé. D Leia João 4:23, 24; 14:6; Efésios 4:4, 5.

2. O que Jesus disse sobre os
falsos cristãos?

Jesus alertou que falsos profe-
tas corromperiam o cristianismo.
Por fora, eles parecem adorado-

res verdadeiros. Suas religiões afirmam ser cristãs. Mas é
possı́vel perceber que eles não são cristãos verdadeiros. Por
quê? Porque apenas a adoração verdadeira produz cristãos
genuı́nos que demonstram boas qualidades e boas ações,
que são facilmente notadas pelas pessoas.
D Leia Mateus 7:13-23.

3. Como você pode reconhecer os adoradores
verdadeiros?

Considere as cinco caracterı́sticas a seguir:

˛ Os adoradores verdadeiros respeitam a Bı́blia como
a Palavra de Deus. Eles se esforçam para viver de acordo
com os princı́pios dela. Portanto, a religião verdadeira é di-

ferente da religião que se baseia
em ideias humanas. (Mateus
15:7-9) Os adoradores verdadei-
ros não pregam uma coisa e pra-
ticam outra. D Leia João 17:17;
2 Timóteo 3:16,17.

10 Como você pode identificar
a adoração verdadeira?

“Vigiai-vos dos
falsos profetas.”
— MATEUS 7:15.

“Eles declaram
publicamente
que conhecem a
Deus, mas repu-
diam-no pelas
suas obras.”
— TITO 1:16.



˛ Os seguidores verdadeiros de Jesus honram o nome
de Deus, Jeová. Jesus honrou o nome de Deus por torná-lo
conhecido. Ele ajudou as pessoas a conhecer a Deus e ensi-
nou-as a orar para que o nome de Deus fosse santificado.
(Mateus 6:9) Onde você mora, que religião divulga o nome
de Deus? D Leia João 17:26; Romanos 10:13,14.

˛ Os cristãos verdadeiros pregam o Reino de Deus.
Jesus foi enviado por seu Pai para pregar as “boas novas do
Reino”. O Reino de Deus é a única esperança para a huma-
nidade. Jesus falou sobre esse Reino até o dia de sua
morte. (Lucas 4:43; 8:1; 23:42, 43) Ele disse que seus se-
guidores pregariam o Reino. Se alguém vier à sua casa falar
com você sobre o Reino de Deus, a que religião é provável
que essa pessoa pertença? D Leia Mateus 24:14.

˛ Os seguidores de Jesus não fazem parte deste
mundo perverso. Você pode reconhecê-los por ver que eles
não se envolvem em assuntos polı́ticos ou conflitos sociais.
(João 17:16; 18:36) Além disso, não imitam as práticas e as
atitudes prejudiciais deste mundo. D Leia Tiago 4:4.

˛ Os cristãos verdadeiros se destacam pelo amor que
têm uns pelos outros. Eles aprenderam na Palavra de Deus
a respeitar todos os grupos étnicos. As religiões falsas mui-
tas vezes dão forte apoio às guerras das nações, mas os
adoradores verdadeiros se negam a fazer isso. (Miqueias
4:1-3) Pelo contrário, os cristãos verdadeiros usam de
forma altruı́sta seu tempo e seus recursos para ajudar e
encorajar outros. D Leia João 13:34, 35; 1 João 4:20.

4. Consegue identificar a religião verdadeira?

Que religião baseia todos os seus ensinos na Bı́blia,
honra o nome de Deus e proclama o Seu Reino como a
única esperança para a humanidade? Que grupo demons-
tra amor e não se envolve em guerras? O que você acha?
D Leia 1 João 3:10-12.

Para mais informações, veja o capı́tulo 15 do livro
O Que a Bı́blia Realmente Ensina?.
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1. Por que precisamos de orientação?

Nosso Criador é mais sábio do que nós. Como Pai amo-
roso, ele cuida de nós. Deus não nos criou para sermos in-
dependentes dele. (Jeremias 10:23) Assim como uma
criança precisa da orientação dos pais, todos nós precisa-
mos da orientação de Deus. (Isaı́as 48:17,18) A orienta-
ção fornecida pelos princı́pios da Bı́blia é um presente de
Deus. D Leia 2 Timóteo 3:16.

As leis e os princı́pios de Jeová nos ensinam o melhor
modo de vida agora e mostram como podemos ganhar
recompensas eternas no futuro. Visto que Deus nos criou,
é justo que mostremos apreço por sua orientação.
D Leia Salmo 19:7,11; Revelação (Apocalipse) 4:11.

2. O que são princı́pios bı́blicos?

Princı́pios bı́blicos são verdades fundamentais. Leis, por
outro lado, podem ser criadas para circunstâncias especı́-
ficas. (Deuteronômio 22:8) Precisamos usar nossa capaci-
dade de raciocı́nio para entender como um princı́pio se
aplica numa determinada situação. (Provérbios 2:10-12)
Por exemplo, a Bı́blia ensina que a vida é um presente de
Deus. Esse princı́pio básico pode nos guiar no trabalho,
em casa e quando viajamos. Ele nos induz a tomar medi-
das de segurança. D Leia Atos 17:28.

3. Que dois princı́pios são muito importantes?

Jesus falou de dois princı́pios de suma importância.
O primeiro revela o objetivo
principal da vida humana
— conhecer a Deus, amá-lo
e servi-lo fielmente. Esse

11 Como os princı́pios bı́blicos
nos beneficiam?

Como os princı́pios
bı́blicos podem
nos induzir a tomar
medidas de segurança?
— SALMO 36:9.



primeiro princı́pio deve ser levado em conta em todas as
nossas decisões. (Provérbios 3:6) Os que levam a sério esse
princı́pio ganham a amizade de Deus, verdadeira felicidade
e vida eterna. D Leia Mateus 22:36-38.

O segundo princı́pio pode nos conduzir a relaciona-
mentos pacı́ficos com outros. (1 Corı́ntios 13:4-7) Aplicar
esse princı́pio envolve imitar o modo como Deus trata as
pessoas. D Leia Mateus 7:12; 22:39, 40.

4. Como os princı́pios bı́blicos nos beneficiam?

Os princı́pios bı́blicos ensinam as famı́lias a ser unidas
pelo amor. (Colossenses 3:12-14) A Palavra de Deus
também protege as famı́lias por ensinar outro princı́pio
orientador: que o casamento deve ser permanente.
D Leia Gênesis 2:24.

Por seguirmos princı́pios bı́blicos podemos nos proteger
em sentido material e emocional. Por exemplo, em geral os
empregadores preferem funcionários que seguem os prin-
cı́pios bı́blicos de honestidade e diligência. (Provérbios
10:4, 26; Hebreus 13:18) A Palavra de Deus também nos
ensina a estar contentes com o que é necessário e a dar
mais valor à amizade com Deus do que às coisas materiais.
D Leia Mateus 6:24, 25, 33; 1 Timóteo 6:8-10.

Aplicar princı́pios bı́blicos pode proteger nossa saúde.
(Provérbios 14:30; 22:24, 25) Por exemplo, obedecer às
leis de Deus contra a embriaguez nos protege de doenças
mortı́feras e de acidentes. (Provérbios 23:20) Jeová não
nos proı́be tomar bebidas alcoólicas, desde que seja com
moderação. (Salmo 104:15; 1 Corı́ntios 6:10) Os princı́-
pios divinos nos beneficiam por nos ensinar a ter cuidado
com nossas ações e com nossos pensamentos. (Salmo
119:97-100) Mas os cristãos verdadeiros não respeitam as
normas de Deus simplesmente para benefı́cio próprio. Eles
fazem isso para dar honra a Jeová. D Leia Mateus 5:14-16.

Para mais informações, veja os capı́tulos 12 e 13 do livro
O Que a Bı́blia Realmente Ensina?.
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1. Deus ouve todas as orações?

Deus convida pessoas de todas as nações a se achega-
rem a ele em oração. (Salmo 65:2) Mas ele não ouve, ou
aceita, todas as orações. Por exemplo, as orações de um
homem que maltrata sua esposa dificilmente serão ouvi-
das. (1 Pedro 3:7) Quando os israelitas persistiam em
fazer o que era mau, Deus também não ouvia suas ora-
ções. No entanto, Deus aceitará as orações até de uma
pessoa que cometeu um pecado grave, desde que ela se
arrependa. Fica claro que a oração é um privilégio.
D Leia Isaı́as 1:15; 55:7.

2. Como devemos orar?

A oração faz parte de nossa adoração. Por isso, devemos
orar somente ao nosso Criador, Jeová. (Mateus 4:10; 6:9)
Além disso, por sermos imperfeitos, devemos orar no nome
de Jesus, pois ele morreu pelos nossos pecados. (João 14:6)
Jeová não deseja que oremos a ele repetindo palavras me-
morizadas ou escritas. Ele quer que oremos de coração.
D Leia Mateus 6:7; Filipenses 4:6, 7.

Nosso Criador pode ouvir até mesmo orações silencio-
sas. (1 Samuel 1:12,13) Ele nos convida a orar em todas as
ocasiões como, por exemplo, no começo e no fim do dia,
às refeições e quando enfrentamos problemas.
D Leia Salmo 55:22; Mateus 15:36.

3. Por que os cristãos se reúnem?

Achegar-se a Deus não é fácil porque vivemos rodeados
de pessoas que não têm fé em Deus e que zombam de sua

12 Como você pode se achegar
a Deus?



promessa de trazer paz à Terra. (2 Timóteo 3:1, 4; 2 Pedro
3:3,13) Portanto, precisamos da companhia revigorante
de nossos irmãos, e eles precisam de nós também.
D Leia Hebreus 10:24, 25.

Ser amigo dos que amam a Deus nos ajuda a nos
achegar a Ele. As reuniões das Testemunhas de Jeová são
excelentes oportunidades de sermos encorajados pela fé
de outros. D Leia Romanos 1:11,12.

4. Como você pode se achegar a Deus?

Você pode se achegar a Jeová por meditar no que apren-
de de sua Palavra. Medite nas ações, orientações e pro-
messas de Deus. A meditação feita com oração ajuda a
desenvolver apreço sincero pelo amor e pela sabedoria de
Deus. D Leia Josué 1:8; Salmo 1:1-3.

Você só pode se achegar a Deus se confiar nele, se
tiver fé nele. Mas a fé é como uma planta que precisa ser
regada. Você precisa ‘regar’ constantemente sua fé por
relembrar em que suas crenças se baseiam.
D Leia Mateus 4:4; Hebreus 11:1, 6.

5. Por que se achegar a Deus vai ser bom para você?

Jeová se importa com aqueles que o amam. Ele pode
protegê-los de tudo que poderia pôr em risco sua fé e
esperança de vida eterna. (Salmo 91:1, 2, 7-10) Ele nos
alerta contra estilos de vida que colocam em perigo nossa
saúde e felicidade. Jeová nos ensina a viver da melhor
maneira possı́vel. D Leia Salmo 73:27, 28; Tiago 4:4, 8.

Para mais informações, veja o capı́tulo 17 do livro
O Que a Bı́blia Realmente Ensina?.
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1. Todas as religiões são boas?

Há pessoas sinceras em todas as religiões. Saber que
Deus vê todas essas pessoas e se preocupa com elas com
certeza é uma boa notı́cia. Mas, infelizmente, a religião
tem sido usada para o mal. (2 Corı́ntios 4:3, 4; 11:13-15)
De acordo com os noticiários, algumas religiões estão até
mesmo envolvidas em terrorismo, genocı́dio, guerras e
abuso de crianças. Como isso entristece pessoas sinceras
que acreditam em Deus! D Leia Mateus 24:3-5,11,12.

Ao passo que a religião verdadeira glorifica a Deus, a
religião falsa o desagrada. Ela ensina ideias que não estão
na Bı́blia, incluindo ensinos falsos sobre Deus e sobre os
mortos. Mas Jeová quer que as pessoas saibam a verdade
sobre ele. D Leia Ezequiel 18:4; 1 Timóteo 2:3-5.

2. O que acontecerá com as religiões?

Deus não se deixa enganar pelas religiões que afirmam
amá-lo, mas que na realidade amam o mundo de Satanás.
(Tiago 4:4) A Palavra de Deus refere-se a todas as religiões
falsas como “Babilônia, a Grande”. Babilônia era a antiga
cidade onde a religião falsa começou, após o Dilúvio dos
dias de Noé. Em breve, Deus trará um fim repentino às
religiões que enganam e oprimem a humanidade.
D Leia Revelação (Apocalipse) 17:1, 2, 5,16,17; 18:8.

As boas notı́cias não param por aı́. Jeová não se esquece
das pessoas sinceras que estão espalhadas nas religiões
falsas em todo o mundo. Ele está ensinando a verdade a
essas pessoas, ajudando-as a sair da religião falsa.
D Leia Miqueias 4:2, 5.

13 O que acontecerá
com as religiões?



3. O que as pessoas sinceras precisam fazer?

Jeová se preocupa com as pessoas que querem saber a
verdade e fazer o que é bom. Ele as exorta a abandonar
a religião falsa. As pessoas que amam a Deus estão
dispostas a fazer mudanças para agradá-lo.
D Leia Revelação 18:4.

No primeiro século, quando pessoas sinceras ouviram
as boas notı́cias da parte de Deus transmitidas pelos após-
tolos, elas as aceitaram com alegria. Jeová ensinou-lhes
um novo modo de vida, mais feliz, com objetivo e esperan-
ça. Elas são um bom exemplo para nós porque aceitaram
a mensagem de Deus, colocando-o em primeiro lugar na
vida. D Leia 1 Tessalonicenses 1:8, 9; 2:13.

Jeová acolhe em sua famı́lia de adoradores os que aban-
donam a religião falsa. Se você aceitar o convite caloroso
de Jeová, ganhará a amizade dele, uma nova e amorosa
famı́lia composta de adoradores de Jeová, e a vida eterna.
D Leia Marcos 10:29, 30; 2 Corı́ntios 6:17,18.

4. Por que o fim das religiões falsas é uma boa notı́cia?

Ao destruir as religiões falsas, Deus trará alı́vio da
opressão no mundo todo. Elas nunca mais enganarão
e dividirão a humanidade. Todas as pessoas estarão
unidas na adoração do único Deus verdadeiro.
D Leia Revelação 18:20, 21; 21:3, 4.

A religião verdadeira está
unindo as pessoas

Para mais informações, veja os capı́tulos 15 e 16 do livro
O Que a Bı́blia Realmente Ensina?.
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1. Por que Deus organizou o Israel antigo?

Deus organizou os descendentes do patriarca Abraão,
transformando-os numa nação, e lhes deu um conjunto
de leis. Ele deu a essa nação o nome “Israel” e lhe confiou
a responsabilidade de proteger a adoração verdadeira e
sua palavra. (Salmo 147:19, 20) Assim, pessoas de todas
as nações poderiam receber bênçãos por meio de Israel.
D Leia Gênesis 22:18.

Deus escolheu os israelitas para serem suas testemu-
nhas. A história deles ajuda a ver como as pessoas se bene-
ficiam quando obedecem às leis de Deus. (Deuteronômio
4:6) Assim, por observar os israelitas e aprender deles,
outros poderiam conhecer o Deus verdadeiro.
D Leia Isaı́as 43:10,12.

2. Por que os cristãos verdadeiros estão organizados?

Com o tempo, a nação de Israel perdeu o favor de
Deus, e Jeová a substituiu pela congregação dos cristãos.
(Mateus 21:43; 23:37, 38) Hoje, no lugar dos israelitas, os
cristãos verdadeiros servem como testemunhas de Jeová.
D Leia Atos 15:14,17.

Jesus organizou seus seguidores para pregar e fazer
discı́pulos em todas as nações. (Mateus 10:7,11; 24:14;
28:19, 20) Essa obra está chegando a um clı́max agora,
na época final do atual sistema. Pela primeira vez na his-
tória, Jeová uniu milhões de pessoas de todas as nações
na adoração verdadeira. (Revelação [Apocalipse] 7:9,10)
Os cristãos verdadeiros estão organizados com o objetivo
de encorajar e ajudar uns aos outros. No mundo todo,
eles têm o mesmo programa de instrução em suas
reuniões. D Leia Hebreus 10:24, 25.

14 Por que Deus tem uma
organização?



3. Como a organização das Testemunhas de Jeová nos
tempos modernos teve inı́cio?

Na década de 1870, um pequeno grupo de estudantes
da Bı́blia começou a redescobrir verdades bı́blicas que há
muito tempo haviam sido esquecidas. Sabiam que Jesus
tinha organizado a congregação para pregar. Assim, eles
empreenderam uma campanha internacional de pregação
do Reino. Em 1931, adotaram o nome Testemunhas de
Jeová. D Leia Atos 1:8; 2:1, 4,11; 5:42.

4. Como as Testemunhas de Jeová estão organizadas?

No primeiro século, as congregações em muitas terras
se beneficiavam de um corpo governante central que reco-
nhecia Jesus como Cabeça da congregação. (Atos 16:4, 5)
Da mesma forma hoje, as Testemunhas de Jeová no mun-
do todo se beneficiam de um Corpo Governante de an-
ciãos experientes. Eles supervisionam as filiais das Teste-
munhas de Jeová, que traduzem, imprimem e distribuem
material de estudo bı́blico em mais de 600 lı́nguas. Assim,
o Corpo Governante pode fornecer encorajamento bı́blico
e orientação para mais de 100 mil congregações no mun-
do inteiro. Em cada congregação, homens qualificados
servem como anciãos, ou superintendentes. Esses homens
cuidam do rebanho de Deus com amor.
D Leia 1 Pedro 5:2, 3.

As Testemunhas de Jeová estão organizadas para
pregar as boas novas, ou boas notı́cias, e fazer discı́pulos.
Como os apóstolos, elas pregam de casa em casa. (Atos
20:20) Também se colocam à disposição para estudar a
Bı́blia com pessoas sinceras, que amam a verdade. Mas
as Testemunhas de Jeová não são apenas uma
organização. São uma famı́lia com um Pai
amoroso. São irmãos e irmãs que se impor-
tam uns com os outros. (2 Tessalonicenses
1:3) Visto que os servos de Jeová estão
organizados para agradar a Deus e ajudar
outros, eles formam a famı́lia mais feliz da
Terra. D Leia Salmo 33:12; Atos 20:35.

Para mais informações, veja o capı́tulo 19 do livro
O Que a Bı́blia Realmente Ensina?.



1. Por que você se beneficiará se continuar
estudando a Bı́blia?

Sem dúvida, esta análise dos ensinos básicos da Bı́blia
fortaleceu seu amor a Jeová. Esse amor precisa ser cultiva-
do constantemente. (1 Pedro 2:2) Sua esperança de vida
eterna depende de você continuar a se achegar a Deus por
estudar a Palavra dele. D Leia João 17:3; Judas 21.

Ao passo que seu conhecimento sobre Deus aumentar,
sua fé ficará mais forte. Essa fé o ajudará a agradar a
Deus. (Hebreus 11:1, 6) Ela o motivará a se arrepender e
a fazer mudanças em sua vida. D Leia Atos 3:19.

2. Como seu conhecimento sobre Deus
pode beneficiar outros?

´
E natural que você deseje falar com outros sobre o que

aprendeu — todos nós gostamos de dar boas notı́cias. Ao
continuar a estudar a Bı́blia, você aprenderá a usá-la para
explicar sua fé em Jeová e para mostrar às pessoas as boas
notı́cias que ela contém. D Leia Romanos 10:13-15.

A maioria das pessoas começa a pregar por falar a ami-
gos e parentes sobre as boas coisas que aprendeu. Mas
fale com jeito. Em vez de dizer que a religião deles é errada,
fale sobre as promessas de Deus. Lembre-se também que
as pessoas muitas vezes ficam mais impressionadas com o
que você faz do que com o que você diz.
D Leia 2 Timóteo 2:24, 25.

3. Que relacionamento você pode ter com Deus?

Estudar a Palavra de Deus o ajudará a crescer espiritual-
mente. Com o tempo, você poderá ter um relacionamento

15 Por que você não deve parar
de aprender sobre Jeová?

Você pode entrar
num relacionamento
especial com Jeová



muito especial com Jeová. Na verdade, poderá se tornar
membro de Sua famı́lia. D Leia 2 Corı́ntios 6:18.

4. Como você pode continuar progredindo?

Você pode crescer espiritualmente por continuar a estu-
dar a Palavra de Deus. (Hebreus 5:13,14) Peça a uma Tes-
temunha de Jeová para estudar a Bı́blia com você, usando
o livro O Que a Bı́blia Realmente Ensina?. Quanto mais você
aprender da Palavra de Deus, mais bem-sucedida será a
sua vida. D Leia Salmo 1:1-3; 73:27, 28.

As boas notı́cias vêm de Jeová, o Deus feliz. Você pode
se achegar a ele por se achegar a Seu povo. (Hebreus
10:24, 25) Por continuar se esforçando para agradar a
Jeová, você estará se empenhando pela verdadeira vida
— a vida eterna. Achegar-se a Deus é realmente a melhor
coisa que você pode fazer. D Leia 1 Timóteo 1:11; 6:19.

Disponı́vel em
forma impressa
e no site
www.jw.org
em centenas
de lı́nguas

O QUE
A BÍBLIA

Realmente ENSINA?

Para mais informações, veja o capı́tulo 18 do livro
O Que a Bı́blia Realmente Ensina?.
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QUE ASSUNTO
INTERESSA MAIS

A VOC
ˆ
E?

1 2 3

4 5 6 7

8 9 10 11

12 13 14

Que boas notı́cias
são essas?

Quem é Deus? Essas boas notı́cias
são realmente da
parte de Deus?

Quem é
Jesus Cristo?

Qual é o propósito
de Deus para a Terra?

Que esperança existe
para os mortos?

O que é
o Reino de Deus?

Por que Deus
permite a maldade
e o sofrimento?

Como sua famı́lia
pode ser feliz?

Como você pode
identificar a adoração
verdadeira?

Como os princı́pios
bı́blicos nos
beneficiam?

Como você pode se
achegar a Deus?

O que acontecerá
com as religiões?

Por que Deus tem
uma organização?
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