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O OBJETIVO DESTA REVISTA, A Sentinela, é honrar a Jeová Deus, o Supremo Governante do Universo. Assim como
as torres de vigia nos tempos antigos possibilitavam que uma pessoa observasse de longe os acontecimentos, esta
revista mostra para nós o significado dos acontecimentos mundiais à luz das profecias bı́blicas. Consola as pessoas
com as boas novas de que o Reino de Deus, um governo real no céu, em breve acabará com toda a maldade e
transformará a Terra num paraı́so. Incentiva a fé em Jesus Cristo, que morreu para que nós pudéssemos ter vida
eterna e que agora reina como Rei do Reino de Deus. Esta revista, publicada sem interrupção pelas Testemunhas
de Jeová desde 1879, não é polı́tica. Adere à Bı́blia como autoridade.
Esta publicação não é vendida. Ela faz parte de uma obra educativa bı́blica, mundial, mantida por donativos. A menos que haja outra indicação, os textos bı́blicos citados
são da Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas com Referências.
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“Eu tinha 10 anos quando comecei a
sair com garotos. No começo, só dávamos
as mãos e nos beijávamos. Mas logo
passamos a tocar em partes ı́ntimas e a
experimentar outros tipos de atividade
sexual. Aos 15 anos arrumei um emprego,
e os homens ali me procuravam com a
intenção de fazer sexo. Eu queria ser
ousada e imitar minhas colegas em tudo
o que elas faziam. Queria ser aceita no
grupo, o que levou a mais e mais
experiências sexuais.”
— SARA,� AUSTR

´
ALIA.

� O nome foi mudado.

VOC
ˆ

E ficaria surpreso de saber que Sara foi
criada num lar religioso? Seus pais tenta-

ram ensiná-la a viver de acordo com os pa-
drões morais da Bı́blia. Mas ela escolheu
outro caminho.

Muitos apoiariam a decisão de Sara. Acredi-
tam que aquilo que a Bı́blia diz sobre sexo
está totalmente desatualizado. Outros não
veem problema em dizer que são religiosos
mesmo levando uma vida sexualmente per-
missiva.

Será que faz diferença saber o que a Bı́blia
diz sobre sexo e viver de acordo com isso? A
Bı́blia afirma ser “inspirada por Deus e pro-
veitosa para ensinar”. (2 Timóteo 3:16) Se
você acredita que Deus criou os humanos e
que a Bı́blia é a Sua Palavra inspirada, então

vale a pena saber o que ela diz sobre este as-
sunto.

Infelizmente, muitos ficam confusos com
o que a Bı́blia ensina sobre sexo. Vários lı́de-
res religiosos que afirmam respeitar a Bı́blia
promovem ideias contraditórias. De fato, este
assunto tem causado divisão dentro de mui-
tas religiões tradicionais.

Em vez de se deixar levar pelo que outros
dizem, que acha de tirar alguns minutos para
analisar este assunto por si mesmo? O próxi-
mo artigo considerará respostas da Bı́blia a
dez perguntas comuns sobre sexo. Esse artigo
dará respostas francas baseadas no que a Bı́-
blia realmente ensina. O último artigo desta
série mostrará por que nossas escolhas fazem
mesmo diferença.

A RESPOSTA
faz diferença?
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ˇ Resposta: Muitas pessoas acham que o fruto proibido no jar-
dim do

´
Eden representava as relações sexuais. Mas não é isso o

que a Bı́blia ensina.
Pense no seguinte: Antes mesmo de Eva ser criada, Deus or-

denou a Adão que não comesse do fruto da “árvore do conheci-
mento do que é bom e do que é mau”. (Gênesis 2:15-18) Visto
que Adão estava sozinho, essa proibição não podia se referir às
relações sexuais. Além disso, Deus deu a Adão e Eva uma ordem
clara para ‘serem fecundos e tornarem-se muitos, e encherem a
terra’. (Gênesis 1:28) Será que um Deus amoroso daria ao pri-
meiro casal a ordem de ‘encher a Terra’ — o que evidentemente
envolvia as relações sexuais — para depois os sentenciar à morte
por obedecerem às suas instruções? — 1 João 4:8.

Por outro lado, foi quando Eva estava sozinha que ela ‘come-
çou a tomar do fruto [proibido] e a comê-lo. Depois deu tam-
bém dele a seu esposo, quando estava com ela, e ele começou a
comê-lo’. — Gênesis 3:6.

Além disso, Adão e Eva não foram censurados quando tive-
ram relações sexuais e filhos. (Gênesis 4:1, 2) Fica claro então
que o fruto que Adão e Eva comeram não representava as rela-
ções sexuais, mas era um fruto literal de uma árvore.

ˇ Resposta: O primeiro livro da Bı́blia diz que, ao criar os hu-
manos, Deus os fez “macho e fêmea”. Deus disse que sua cria-
ção era algo “muito bom”. (Gênesis 1:27, 31) Mais tarde, ele
inspirou um escritor da Bı́blia a dar as seguintes instruções ao
marido: “Alegra-te com a esposa da tua mocidade . . . Inebriem-
te os seus próprios seios todo o tempo.” (Provérbios 5:18,19) Ao
ler essas palavras, você fica com a sensação de que a Bı́blia proı́-
be o prazer sexual?

Respostas a
DEZ PERGUNTAS SOBRE SEXO
1
O sexo era o pecado
original cometido por
Adão e Eva no jardim
do

´
Eden?

2
A Bı́blia proı́be
o prazer sexual?
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AGORA PUBLICADA EM 188 IDIOMAS: acholi, africâner,
aimará, albanês, alemão,�� amárico, árabe, armênio,
armênio ocidental, azerbaijano, azerbaijano (escrita cirı́-
lica), baulê, bengali, bicol, bislama, búlgaro, camboja-
no, canarês, caonde, cazaque, cebuano, chicheva, chinês
(simplificado), chinês (tradicional)� (áudio apenas em
mandarim), chitonga, chona, chuuquês, cibemba, cin-
galês, congo, coreano,�� crioulo de Maurı́cio, crioulo de
Seychelles, crioulo do Haiti, croata, cuanhama, dinamar-
quês,� efique, eslovaco, esloveno, espanhol,�� estoniano,
eve, fijiano, finlandês,� francês,��� ga, georgiano, grego,
groenlandês, guarani,��� gum, guzerate, hauçá, hebrai-
co, hiligaino, hindi, hiri motu, holandês,�� húngaro,��

ibo, ilocano, indonésio, inglês,�� ioruba, islandês, iso-
ko, italiano,�� japonês,�� kikongo, kiluba, kimbundu, ki-
ribati, kirundi, kwangali, letão, lingala, lituano, luganda,
lunda, luo, luvale, macedônio, maia, malaiala, malgaxe,
maltês, marata, marchalês, mianmar, mixe, mizo, mouro,
ndongo, nedebele, nepalês, niueano, norueguês,�� nya-
neka, nzema, oromo, osseto, otetela, palauano, panga-
sino, papiamento (Curaçau), persa, pidgin das Ilhas Sa-
lomão, polonês,�� ponapeano, português,��� punjabi,
quı́chua, quı́chua (Ancash), quı́chua (Ayacucho), quı́-
chua (Bolı́via), quı́chua (Cuzco), quicuio, quiniaruanda,
quirguiz, rarotongano, romeno, russo,�� samoano, san-
go, sepedi, sérvio, sérvio (romano), sesoto, silozi, sra-

nantongo, suaı́li, sueco,� swati, tagalo,� tai, taitiano, tâ-
mil, tártaro, tcheco,� tchiluba, télugo, tétum, tigrı́nia,
tiv, tok pisin, tonganês, totonaca, tshwa, tsonga, tsuana,
tumbuca, turco, tuvaluano, tvi, tzotzil, ucraniano, um-
bundu, urdu, uruund, valisiano, venda, vietnamita, wa-
ray-waray, wolaita, xosa, yapese, zande, zapoteca (do ist-
mo), zulu.
� Também disponı́vel em CD.
� Também disponı́vel em MP3.
�

´
Audio também disponı́vel no site www.jw.org.

Os fatos mostram que, além de possibilitar a reprodução,
Deus criou os órgãos sexuais de uma maneira que permite a um
casal expressar amor e afeição de uma forma prazerosa para os
dois. Essas relações podem preencher as necessidades fı́sicas e
emocionais de um homem e de uma mulher que têm um rela-
cionamento afetuoso e ı́ntimo.

ˇ Resposta: A Bı́blia diz claramente que “Deus julgará os forni-
cadores”. (Hebreus 13:4) A palavra grega para fornicação, por-
neı́·a, se refere a todas as formas de relação sexual fora do casa-
mento.� Portanto, seria errado aos olhos de Deus um casal
viver junto — ainda que tenham a intenção de se casar mais
tarde.

Mesmo que um homem e uma mulher estejam muito apai-
xonados, Deus ainda exige que se casem antes de terem rela-
ções sexuais. Foi Deus que nos criou com a capacidade de amar.
A principal qualidade dele é o amor. Assim, ele tem bons moti-
vos para insistir que o sexo seja usufruı́do apenas por aqueles
que estão legalmente casados, como o próximo artigo mos-
trará.

� Por·neı́·a também se refere a outras coisas, como adultério, homossexuali-
dade e bestialidade, que desvirtuam o propósito original de Deus ao criar os ór-
gãos sexuais dos humanos.

ˇ Resposta: Por um tempo, Deus realmente permitiu que o
homem tivesse mais de uma esposa. (Gênesis 4:19; 16:1-4;
29:18–30:24) Mas não foi Deus que originou a poligamia. Ele
deu apenas uma esposa a Adão.

Deus autorizou Jesus Cristo a restabelecer o Seu padrão origi-
nal de monogamia. ( João 8:28) Jesus disse o seguinte ao res-
ponder a uma pergunta sobre casamento: “Aquele que os criou
desde o princı́pio os fez macho e fêmea, e disse: ‘Por esta razão
deixará o homem seu pai e sua mãe, e se apegará à sua esposa,
e os dois serão uma só carne.’” — Mateus 19:4, 5.

Mais tarde, um dos discı́pulos de Jesus foi inspirado por Deus
a escrever: “Tenha cada homem a sua própria esposa e tenha

3
A Bı́blia aprova que um
homem e uma mulher
vivam juntos sem estar
legalmente casados?

4
A poligamia
é aceitável?
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cada mulher o seu próprio marido.” (1 Corı́ntios 7:2) A Bı́blia
também diz que um homem casado que recebe responsabilida-
des especiais na congregação precisa ser “marido de uma só es-
posa”. — 1 Timóteo 3:2,12.

ˇ Resposta: Jesus não disse que seus seguidores eram obriga-
dos a ter filhos. Também nenhum dos primeiros discı́pulos de
Jesus deu algum tipo de orientação nesse sentido. Não há nada
escrito na Bı́blia que condene o controle de natalidade.

Assim, os casais têm a liberdade de decidir se querem ou não
ter filhos. Eles também podem decidir quantos filhos terão e
quando. Se o marido e a esposa quiserem usar um método não
abortivo de contracepção para evitar a gravidez, isso é decisão
e responsabilidade deles.�Ninguém deve julgá-los. — Romanos
14:4,10-13.

� Para mais informações sobre o conceito bı́blico a respeito de esterilização,
veja “Perguntas dos Leitores”, em A Sentinela de 15 de junho de 1999, pági-
nas 27-28.

ˇ Resposta: Para Deus, a vida é sagrada, e ele encara até mesmo
um embrião como um ser vivo, distinto. (Salmo 139:16) Deus
declarou que a pessoa que causasse dano a um bebê por nascer
teria de prestar contas a Ele. Assim, aos seus olhos, matar um
bebê ainda no ventre é assassinato. —

ˆ
Exodo 20:13; 21:22, 23.

E se numa situação de emergência durante o parto o casal ti-
ver de escolher entre a vida da mãe e a do bebê? Nesse caso,
cabe ao casal decidir que vida salvar.�

� Para uma consideração sobre se uma vı́tima de estupro teria justificativa
para fazer um aborto, veja a revista Despertai! de 22 de maio de 1993, pági-
nas 10-11, publicada pelas Testemunhas de Jeová.

ˇ Resposta: Sim, a Bı́blia permite o divórcio. Mas Jesus disse
que há apenas uma razão aceitável para pôr fim ao casamento:
“Todo aquele que se divorciar de sua esposa, exceto em razão de
fornicação [sexo fora do casamento], e se casar com outra, co-
mete adultério.” — Mateus 19:9.

Deus odeia o divórcio por motivos enganosos e traiçoeiros.
Ele ajustará contas pessoalmente com os que abandonam seu
cônjuge sem motivo bı́blico, em especial quando fazem isso
para ficar com outra pessoa. — Malaquias 2:13-16; Marcos 10:9.

5́
E errado o uso de
contraceptivos?

6́
E errado
fazer
aborto?

7
A Bı́blia permite
o divórcio?
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ˇ Resposta: A Bı́blia condena claramente a fornicação, o que
inclui as relações homossexuais. (Romanos 1:26, 27; Gálatas
5:19-21) A Bı́blia não deixa dúvidas de que Deus desaprova esse
estilo de vida, mas também sabemos que ele “amou tanto o
mundo, que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aque-
le que nele exercer fé não seja destruı́do, mas tenha vida eter-
na”. — João 3:16.

Embora os cristãos verdadeiros não aprovem a homossexua-
lidade, eles mostram bondade a todas as pessoas. (Mateus 7:12)
Deus deseja que ‘honremos a homens de toda sorte’. Portanto,
os cristãos genuı́nos não são homofóbicos. — 1 Pedro 2:17.

ˇ Resposta: Sexo por telefone envolve falar de modo impró-
prio sobre sexo ou ouvir mensagens eróticas explı́citas pelo te-
lefone. Sexting é um termo que se refere ao uso do celular para
enviar imagens eróticas ou mensagens sexualmente explı́citas.
Cibersexo envolve interação erótica pela internet.

A Bı́blia não menciona especificamente práticas modernas
como essas. Mas ela diz: “A fornicação e a impureza de toda sor-
te, ou a ganância, não sejam nem mesmo mencionadas entre
vós, assim como é próprio dum povo santo; nem conduta ver-
gonhosa, nem conversa tola, nem piadas obscenas, coisas que
não são decentes.” (Efésios 5:3, 4) Coisas como sexo por telefo-
ne, sexting e cibersexo promovem um conceito distorcido do
sexo e induzem as pessoas a procurar prazeres sexuais fora
do casamento. Em vez de ajudar a controlar os impulsos se-
xuais, essas práticas levam a pessoa a satisfazer desejos egoı́stas.

ˇ Resposta: A Bı́blia não menciona especificamente a mastur-
bação — a autoestimulação deliberada que leva à excitação e ao
orgasmo. Mas a Palavra de Deus ordena aos cristãos: ‘Amortecei,
portanto, os membros do vosso corpo que estão na terra, com
respeito a fornicação, impureza e apetite sexual [impróprio].’
— Colossenses 3:5.

A masturbação faz a pessoa desenvolver um conceito distor-
cido e egocêntrico do sexo. A Bı́blia nos garante que Deus pode
dar “poder além do normal” aos que fazem esforço sincero para
abandonar esse hábito. — 2 Corı́ntios 4:7; Filipenses 4:13.

8
Deus aprova a
homossexualidade?

9
Há algo de
errado com
sexo por
telefone,
sexting ou
cibersexo?

10
O que a Bı́blia diz
sobre masturbação?



O CONCEITO da Bı́blia sobre o sexo é an-
tiquado e restritivo demais? Não. Pelo

contrário, o que a Bı́blia diz sobre sexo pode
nos ajudar a evitar:

ˇ Doenças sexualmente transmissı́veis
ˇ Gravidez fora do casamento
ˇ As consequências dolorosas de um

casamento arruinado
ˇ Uma consciência pesada
ˇ A perda da dignidade por ser usado

por outros
Nosso Criador, Jeová Deus,� quer que usu-

fruamos as dádivas que ele deu e nos benefi-
ciemos delas. Deus é ‘Aquele que nos ensina a
tirar proveito’. (Isaı́as 48:17) A pessoa que
vive de acordo com as orientações da Bı́blia
sobre sexo ganha:

ˇ A aprovação de Deus
ˇ Paz de espı́rito
ˇ Relacionamentos familiares mais fortes
ˇ Uma boa reputação
ˇ Autoestima
Mas e se você no momento não vive de

acordo com os padrões morais da Bı́blia?´
E possı́vel mudar seu estilo de vida? Será que
Deus usará seu passado contra você?

Pense no seguinte: Alguns membros da
congregação do primeiro século haviam sido
fornicadores, adúlteros e homossexuais. Eles
decidiram mudar de vida, e Deus os perdoou.
(1 Corı́ntios 6:9-11) Hoje, milhares de pes-
soas no mundo inteiro tomaram uma decisão

� Jeová é o nome pessoal de Deus revelado na Bı́blia.

POR QUE SEGUIR
os padrões
da Bı́blia?

Quem desconsidera os padrões
da Bı́blia muitas vezes causa
dor emocional
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similar. Libertaram-se de um estilo de vida
promı́scuo e sentiram os benefı́cios de har-
monizar seu comportamento com os padrões
da Bı́blia. Veja, por exemplo, o caso de Sara,
mencionada no primeiro artigo.

“Eu me senti aliviada”
Sara descobriu que seu estilo de vida desre-

grado não havia lhe trazido a liberdade e a sa-
tisfação que desejava. “Percebi que minha
consciência havia ficado insensı́vel”, diz ela.
“Fiquei envergonhada e preocupada, pensan-
do que poderia engravidar ou pegar uma
doença horrı́vel. Nunca deixei de acreditar
em Deus, e sabia que minha conduta o havia
magoado. Eu me sentia suja, e isso estava aca-
bando comigo.”

Com o tempo, Sara encontrou forças para
mudar de vida. Ela procurou a ajuda de seus
pais, que sãoTestemunhas de Jeová. Também
pediu a ajuda de anciãos cristãos qualificados
da congregação local. “Fiquei surpresa com a
bondade e o amor de meus pais e dos an-
ciãos”, diz Sara. “Eu me senti aliviada.”

Hoje Sara tem dois filhos. “Falo aberta-
mente com meus filhos sobre as escolhas que
fiz”, diz ela. “Quero que entendam como des-
respeitar os padrões de Deus me afetou. Meu
objetivo é ajudá-los a perceber os benefı́cios
fı́sicos, mentais e emocionais de viver segun-
do os padrões de Deus sobre o sexo. Sei que
Deus nos dá padrões morais porque não quer
nos ver sofrendo.”

Você também pode sentir os benefı́cios de
seguir a orientação amorosa de Deus. A Bı́blia
promete: ‘As ordens de Jeová são retas, fazen-
do o coração alegrar-se; o mandamento de
Jeová é limpo, fazendo os olhos brilhar. Há
grande recompensa em guardá-los.’ — Salmo
19:8, 11.�

� Para saber mais sobre os conselhos práticos da Bı́blia,
contate as Testemunhas de Jeová de sua localidade. Ou es-
creva para um dos endereços alistados na página 4 ou aces-
se o site www.watchtower.org.

Quem segue os padrões da
Bı́blia tem uma consciência limpa

e relacionamentos familiares
mais fortes
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MEU PASSADO: Cresci numa área pobre e
populosa de Kingston, capital da Jamaica. Ha-
via muito crime e desemprego ali. As pessoas
viviam com medo das gangues. Quase todos
os dias eu ouvia tiroteios.

Minha mãe trabalhava muito e fazia tudo o
que podia por mim e por minha irmã e meu
irmão mais novos. Ela fez questão de que re-
cebêssemos uma boa educação. Eu não gosta-
va muito de ir à escola, mas era apaixonado
por corridas de cavalo. Faltava às aulas para ir
ao hipódromo, e até mesmo montava os ca-
valos.

Logo fiquei muito envolvido com apostas
de corridas de cavalo. Levava uma vida imo-
ral e me tornei mulherengo. Fumava maco-
nha e roubava para manter meu estilo de
vida. Eu tinha muitas armas, mas hoje fico
aliviado por ninguém ter sido morto nos
muitos assaltos em que participei.

Acabei sendo pego pela polı́cia e fui preso.

Depois de ser solto, simples-
mente continuei de onde eu
tinha parado. Na verdade, fi-
quei pior do que antes. Em-
bora tivesse uma aparência
inocente, eu era obstinado,
impaciente e cruel. Não me
importava com ninguém, só
comigo.
COMO A B

´
IBLIA MUDOU

MINHA VIDA: Nesse perı́o-
do atribulado de minha vida,
minha mãe estudou a Bı́blia
e se tornou Testemunha de

Jeová. Notei mudanças positivas em sua per-
sonalidade e fiquei curioso. Decidi descobrir
o que fez minha mãe mudar, e por isso come-
cei a conversar sobre a Bı́blia com as Testemu-
nhas de Jeová.

Percebi que os ensinos delas eram diferen-
tes dos ensinos das outras religiões e que
baseavam tudo o que diziam na Bı́blia. Era o
único grupo que eu conhecia que pregava de
casa em casa, como faziam os cristãos do pas-
sado. (Mateus 28:19; Atos 20:20) Ao ver o ge-
nuı́no amor que elas demonstravam entre si,
fiquei convencido de que tinha encontrado a
religião verdadeira. — João 13:35.

Pelo que aprendi da Bı́blia, vi que precisava
fazer grandes mudanças. Descobri que Jeová
Deus odeia a fornicação e que para agradá-lo
eu teria de abandonar as práticas que avilta-
vam meu corpo. (2 Corı́ntios 7:1; Hebreus
13:4) Fiquei comovido quando aprendi que
Jeová tem sentimentos e que minhas ações

A B
´
IBLIA MUDA A VIDA DAS PESSOAS

O QUE motivou um homem envolvido em apostas e roubo a abandonar seus
vı́cios e mudar de vida? Leia a sua história.

“Eu era apaixonado
por corridas de
cavalo.”
— RICHARD STEWART

ANO DE NASCIMENTO: 1965

PA
´
IS DE ORIGEM: JAMAICA

HIST
´

ORICO: APOSTADOR E LADR
˜

AO
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podem tanto magoá-lo como alegrá-lo. (Pro-
vérbios 27:11) Assim, decidi parar de fumar
maconha, me livrar das armas e fazer esforços
para melhorar minha personalidade. Uma
das mudanças mais difı́ceis que fiz foi aban-
donar meu modo de vida imoral e parar com
as apostas.

No inı́cio, não queria que meus amigos
soubessem que eu estava estudando com as
Testemunhas de Jeová. Mas o momento deci-
sivo foi quando li Mateus 10:33, onde Jesus
diz: “Aquele que me repudiar perante os ho-
mens, eu também o repudiarei perante meu
Pai, que está nos céus.” Isso me levou a contar
aos meus colegas que eu estava estudando
com as Testemunhas de Jeová. Eles ficaram
chocados. Não podiam acreditar que alguém
como eu quisesse ser um cristão. Mas eu disse
que não queria ter mais nada a ver com a vida
que levava antes.
COMO FUI BENEFICIADO: Quando passei a
viver segundo os princı́pios bı́blicos, minha
mãe ficou radiante. Agora ela não precisa
mais se preocupar, pensando se estou fazen-
do algo ruim ou não. Além disso, podemos
conversar sobre algo em comum que nos une

— nosso amor a Jeová.
`

As vezes, fico lembran-
do de como eu era e nem acredito nas mu-
danças que consegui fazer com a ajuda de
Deus. Não desejo mais aquela vida imoral
e materialista que eu levava.

Se eu não tivesse aceitado a mensagem da
Bı́blia, hoje talvez estivesse preso ou morto.
Mas agora tenho uma famı́lia maravilhosa e
feliz. Sinto grande alegria em servir a Jeová
Deus junto com minha querida esposa e mi-
nha filha. Sou grato a Jeová por me permitir
fazer parte de uma amorosa fraternidade cris-
tã. Agradeço muito por alguém ter se esforça-
do a me ensinar as verdades da Bı́blia. E dou
valor às oportunidades que tenho para ajudar
outros a aprender o que a Bı́blia ensina. Sou
mais grato ainda a Jeová Deus por sua benig-
nidade em ter me atraı́do a ele.

“Aprendi que Jeová tem
sentimentos e que minhas
ações podem tanto magoá-lo
como alegrá-lo”

Com minha esposa
e minha filha

Notei mudanças positivas
na personalidade
de minha mãe
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ˇ Os vários serviços do templo eram fi-
nanciados por meio de impostos, princi-
palmente o dı́zimo obrigatório. Mas ou-
tras formas de imposto também eram
usadas. Por exemplo, quando o taberná-
culo foi construı́do, Jeová instruiu Moisés
a recolher de cada israelita registrado
meio siclo de prata como “contribuição a
Jeová”. —

ˆ
Exodo 30:12-16.

Pelo visto, cada judeu passou a ter o
costume de dar essa quantia fixa como
imposto anual do templo. Foi esse im-
posto que Jesus instruiu Pedro a pagar
com uma moeda tirada da boca de um
peixe. — Mateus 17:24-27.

Anos atrás, duas moedas de prata
como as que eram usadas para pagar o
imposto do templo foram descobertas

em Jerusalém. Uma delas, cunhada em
Tiro no ano 22 EC, foi encontrada num
canal de drenagem do primeiro século.
De um lado, esse siclo mostra a cabeça
de Melcart, ou Baal, o deus principal de
Tiro, e do outro, uma águia numa proa.
A outra moeda, encontrada num monte
de entulho tirado do templo, data do pri-
meiro ano da revolta dos judeus contra
Roma, 66 EC. Nela estão retratados um
cálice e três brotos de romã, bem como
as inscrições “Meio Siclo” e “Santa Jeru-
salém”. Sobre essa descoberta, Gabriel
Barkay, professor universitário, diz que a
moeda contém “indı́cios de que foi dani-
ficada por fogo, muito provavelmente o
incêndio que destruiu o segundo templo
em 70 EC”.

VOC
ˆ
E SABIA?

Como os serviços no templo de Jeová
em Jerusalém eram financiados?

TAMANHO REAL
Moedas em cima: Clara Emit,
cortesia de Israel Antiquities
Authority; moedas embaixo:

Zev Radovan

ˇ O livro bı́blico de Daniel registra as
seguintes palavras de Nabucodonosor:
“Não é esta Babilônia, a Grande, que eu
mesmo construı́ para a casa real com o
poderio da minha potência e para a dig-
nidade da minha majestade?” (Daniel
4:30) Essa antiga cidade era realmente
grandiosa?

Os historiadores atribuem a Nabuco-
donosor a construção de templos, palá-
cios, muralhas e um magnı́fico jardim
disposto em terraços. O templo principal
no centro de Babilônia possuı́a uma tor-
re, ou zigurate, provavelmente com mais
de 70 metros de altura. No entanto, “as
obras mais conhecidas [de Nabucodono-
sor] são o Caminho das Procissões e a
Porta de Istar”, diz o livro Babylon—City

of Wonders (Babilônia, a Cidade das Ma-
ravilhas). O Caminho das Procissões, que
passava pela Porta de Istar, era ladeado
por relevos de leões andando. A respeito
da porta propriamente dita, a majestosa
entrada de Babilônia, o livro diz: “Reves-
tida totalmente de tijolos azuis escuros
esmaltados, decorada com imagens em
relevo de centenas de touros e dragões
marchando, [essa porta] era uma visão
inesquecı́vel para quem visitava aquela
capital nos tempos antigos.”

No começo do século 20, arqueólogos
encontraram milhares de fragmentos do
Caminho das Procissões e da Porta de Is-
tar, e então usaram muitos deles para fa-
zer uma reconstrução no Museu de Pér-
gamo em Berlim, Alemanha.

As obras de construção de Nabucodonosor,
rei de Babilônia, eram mesmo grandiosas?

RECONSTRUÇ
˜

AO DA
PORTA DE ISTAR
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Frederico�: “Quando eu e Lı́dia nos casamos, eu insistia que estudássemos
a Bı́blia juntos. Eu queria que ela se concentrasse no estudo, mas ela ficava
inquieta. E quando eu fazia perguntas, ela só respondia sim ou não. Não era
um estudo da Bı́blia como eu achava que devia ser.”
Lı́dia: “Eu tinha 18 anos quando casei com Frederico. Estudávamos a Bı́blia
regularmente, mas ele usava cada estudo para falar das minhas falhas e dos
pontos em que eu poderia melhorar como esposa. Isso me desanimava e me
magoava muito!”

NA SUA opinião, qual era o pro-
blema no relacionamento de

Frederico e Lı́dia? A intenção deles
era boa. Os dois amavam a Deus e
os dois viam a necessidade de es-
tudar a Bı́blia juntos. Mas exata-
mente aquilo que podia ajudá-los
a ficar unidos parecia causar o
efeito contrário. Embora estudas-
sem juntos, não estavam cultivan-
do espiritualidade como casal.

O que é espiritualidade? Por
que os casais devem se esforçar
em cultivá-la? Que desafios talvez
enfrentem e como podem superá-
los?

O que é espiritualidade?
A palavra “espiritualidade” na Bı́blia tem a

ver com o modo de encarar e viver a vida. ( Ju-
das 18, 19) Por exemplo, o escritor bı́blico
Paulo destaca a diferença entre a atitude de
uma pessoa espiritual e a de uma carnal. Pau-

� Os nomes foram mudados.

lo explica que uma pessoa com tendências
carnais se concentra mais em si mesma do
que nos outros. Faz o que acha ser certo aos
seus próprios olhos em vez de tentar viver em
harmonia com os padrões de Deus. — 1 Co-
rı́ntios 2:14; Gálatas 5:19, 20.

Em contraste, quem tem uma atitude espi-
ritual preza os padrões de Deus. Encara Jeová
Deus como seu Amigo e procura imitar sua

COMO TER UMA FAM
´
ILIA FELIZ

Cultivem espiritualidade
como casal
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personalidade. (Efésios 5:1) Por isso, é uma
pessoa amorosa, bondosa e branda ao lidar
com os outros. (

ˆ
Exodo 34:6) E obedece a Deus

mesmo que isso lhe seja inconveniente. (Sal-
mo 15:1, 4) Alex, que mora no Canadá e é ca-
sado há 35 anos, diz: “No meu modo de
ver, uma pessoa espiritual pensa sempre em
como o que fala e o que faz afeta sua amizade
com Deus.” Sua esposa, Ana, acrescenta: “Eu
acho que uma mulher espiritual é aquela que
se esforça todos os dias para fazer com que o
fruto do espı́rito de Deus se torne parte de sua
personalidade.” — Gálatas 5:22, 23.´

E claro que uma pessoa não precisa ser casa-
da para desenvolver uma atitude espiritual.
De fato, a Bı́blia ensina que cada pessoa tem
a responsabilidade de aprender sobre Deus
e imitá-lo. — Atos 17:26, 27.

Por que cultivar espiritualidade
como casal?

Então, por que o marido e a esposa devem
se esforçar em cultivar espiritualidade como
casal? Imagine duas pessoas que têm uma
horta e querem plantar legumes. Uma acha
que certa época do ano é a melhor para se-
mear, ao passo que a outra acha melhor mais
tarde. Uma quer usar um tipo de fertilizante,
já a outra discorda totalmente e acha que não
é preciso usar nada. Uma quer trabalhar na
horta todos os dias. A outra prefere ficar de
braços cruzados e esperar o resultado. Num
caso assim, a horta até pode produzir alguma
coisa, mas não tanto quanto produziria se as
duas pessoas tivessem concordado no que fa-
zer e se empenhado juntas para alcançar seu
objetivo.

O marido e a esposa são como essas duas
pessoas. Se apenas um cultivar espiritualida-
de, seu relacionamento até pode melhorar.
(1 Pedro 3:1, 2) Mas é bem melhor quando os
dois concordam em viver de acordo com os
padrões de Deus e se esforçam em apoiar um
ao outro à medida que o servem. “Melhor

dois do que um”, escreveu o sábio Rei Salo-
mão. Por quê? “Porque eles têm boa recom-
pensa pelo seu trabalho árduo. Pois, se um
deles cair, o outro pode levantar seu associa-
do.” — Eclesiastes 4:9, 10.´

E provável que você e seu cônjuge desejem
cultivar espiritualidade juntos. Mas, como no
caso de uma horta, não basta apenas querer.
Vejamos dois desafios que vocês talvez en-
frentem e como podem superá-los.
DESAFIO 1: Não achamos tempo. “Meu
marido me pega no trabalho às 7 horas da
noite”, diz Susana, casada há pouco tempo.
“Quando chegamos em casa, ainda temos ta-
refas domésticas para fazer. Depois começa
uma luta entre a mente e o corpo. A mente
diz que temos de tirar tempo para estudar a
Bı́blia juntos, mas o corpo só quer descansar.”

Uma possı́vel solução: Sejam adaptáveis e
cooperadores. Susana diz: “Eu e meu marido
decidimos acordar cedo para considerar um
pouco da Bı́blia juntos antes de sair para o tra-
balho. Ele também me ajuda em algumas ta-
refas para que eu possa ter tempo de ficar com
ele.” Que benefı́cios esse esforço a mais traz?
Eduardo, marido de Susana, diz: “Percebi que
quando eu e Susana consideramos juntos
assuntos espirituais regularmente, enfrenta-
mos melhor nossos problemas e lidamos
melhor com as ansiedades da vida.”

Além de estudar, é vital que vocês ti-
rem alguns minutos cada dia para orar jun-
tos. Como isso pode ajudar? “Algum tempo
atrás”, diz Rui, casado há 16 anos, “eu e mi-
nha esposa passamos por uma fase muito di-
fı́cil em nosso casamento. Mas tiramos tempo
para orar juntos cada noite, expressando nos-
sas preocupações a Deus. Sinto que isso nos
ajudou a resolver os problemas e a recuperar
a alegria na nossa vida a dois”.

TENTEM O SEGUINTE: Reservem alguns
minutos no fim de cada dia para falar sobre
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qualquer coisa que tenha acontecido de
bom com vocês, coisas pelas quais podem
ser gratos a Deus. Falem também sobre
seus desafios, aqueles para os quais preci-
sam especialmente da ajuda de Deus. Uma
palavra de cautela: Não usem essa oportu-
nidade para apontar as falhas um do outro.
Pelo contrário, ao orar juntos, incluam ape-
nas assuntos em que ambos precisam me-
lhorar. No dia seguinte, ajam em harmonia
com o que pediram em oração.

DESAFIO 2: Temos habilidades diferen-
tes. “Eu nunca gostei muito de ler”, diz Antô-
nio. Natália, sua esposa, diz: “Eu amo ler e fa-
lar das coisas que aprendo.

`
As vezes acho que

Antônio se sente um pouco intimidado quan-
do conversamos sobre assuntos bı́blicos.”

Uma possı́vel solução: Seja apoiador, não
competitivo nem crı́tico. Destaque e incenti-
ve os pontos fortes de seu cônjuge. “

`
As vezes o

entusiasmo de minha esposa para falar da Bı́-
blia é um pouco demais para mim”, diz Antô-
nio, “e antes eu hesitava em conversar com
ela sobre assuntos espirituais. Mas Natália é
muito compreensiva. Agora conversamos re-
gularmente sobre coisas espirituais, e desco-
bri que não preciso ficar receoso. Eu gosto de
falar desses assuntos com ela. Isso tem nos
ajudado a ficar mais à vontade um com o ou-
tro e a ter paz como casal”.

Muitos casais notaram que seu casamento
melhora quando reservam tempo cada sema-
na para ler e estudar a Bı́blia juntos. Outra pa-
lavra de cautela: Aplique os conselhos apenas
a si mesmo, não a seu cônjuge. (Gálatas 6:4)
Se tiverem de falar de algo sobre seu casamen-
to que pode gerar controvérsia, façam isso em
outra hora, não durante o estudo. Por quê?

Pense no seguinte: Se estivesse tomando
uma refeição com sua famı́lia, escolheria essa
ocasião para fazer o curativo de uma ferida
com pus? Dificilmente. Você acabaria com o
apetite de todos. Para Jesus, aprender e fazer a

vontade de Deus era como alimento. (Mateus
4:4; João 4:34) Se você trouxer à tona feridas
emocionais cada vez que abrir a Bı́blia, pode-
rá fazer seu cônjuge perder o apetite espiri-
tual. Naturalmente, vocês precisam resolver
problemas. Mas combinem outra hora para
fazer isso. — Provérbios 10:19; 15:23.

TENTE O SEGUINTE: Anote duas ou três
qualidades de seu cônjuge que você mais
admira. A próxima vez que falarem de as-
suntos espirituais relacionados a essas qua-
lidades, diga-lhe o quanto você aprecia o
modo como ele a demonstra.

Vocês ceifam o que semeiam
Se semearem, ou cultivarem, espiritualida-

de como casal, com o tempo ceifarão um ca-
samento mais pacı́fico e gratificante. De fato,
a Palavra de Deus garante que “o que o ho-
mem semear, isso também ceifará”. — Gála-
tas 6:7.

Frederico e Lı́dia, citados no começo deste
artigo, viram como esse princı́pio é verdadei-
ro. Eles já estão casados há 45 anos e sabem
que a perseverança vale a pena. “Eu culpava
minha esposa pela falta de comunicação”, diz
Frederico. “Mas com o tempo percebi que eu
também precisava me esforçar.” Lı́dia diz:
“O que realmente nos ajudou nos momentos
difı́ceis foi o amor que nós dois tı́nhamos por
Jeová Deus. Ao longo dos anos, estudamos e
oramos juntos regularmente. Ver o esforço de
Frederico para demonstrar melhor as qualida-
des cristãs torna mais fácil amá-lo.”

PERGUNTE-SE . . .
ˇ Quando foi a última vez que oramos
juntos?
ˇ O que posso fazer para incentivar meu
cônjuge a se expressar mais quando
falamos de assuntos espirituais?



1. Por que devemos obedecer a Deus?
Obedecer a Deus é a coisa certa a fazer — afinal, ele

nos criou. Até mesmo Jesus sempre obedeceu a Deus.
(João 6:38; Revelação [Apocalipse] 4:11) As leis de
Deus nos dão oportunidade de mostrar que o ama-
mos. — Leia 1 João 5:3.

Todas as leis de Jeová Deus são para o nosso bem.
Elas nos ensinam o melhor modo de viver hoje e mos-
tram como podemos ganhar bênçãos eternas no futu-
ro. — Leia Salmo 19:7,11; Isaı́as 48:17,18.

2. Como as leis de Deus beneficiam
nossa saúde?

A lei de Deus que proı́be a embriaguez nos protege
contra doenças fatais e acidentes. Beber demais é vı́-
cio e leva a uma conduta tola. (Provérbios 23:20, 29,
30) Jeová permite que usemos bebidas alcoólicas,
mas com moderação. — Leia Salmo 104:15; 1 Corı́ntios
6:10.

Jeová também nos alerta contra o ciúme, a ira
descontrolada e outros comportamentos destrutivos.
Quanto mais aplicarmos esses conselhos, melhor será
nossa saúde. — Leia Provérbios 14:30; 22:24, 25.

3. Como a lei de Deus pode nos proteger?
A lei de Deus proı́be o sexo fora do casamen-

to. (Hebreus 13:4) Os casais que obedecem a
essa lei se sentem mais seguros e criam um am-
biente melhor para seus filhos. Por outro lado,
o sexo fora do casamento muitas vezes leva a
doenças, divórcio, violência, trauma emocional

e famı́lias sem pai ou mãe. — Leia Provérbios
5:1-9.

Por evitar situações que nos tentariam a ter
relações sexuais fora do casamento, protege-
mos nossa amizade com Deus e evitamos pre-
judicar outros. — Leia 1 Tessalonicenses 4:3-6.

APRENDA DA PALAVRA DE DEUS

Como as leis de Deus
nos beneficiam?

Este artigo considera algumas
perguntas que você talvez tenha e
mostra onde encontrar as respostas
em sua Bı́blia. As Testemunhas de
Jeová terão prazer em analisar essas
respostas com você.



4. Como o respeito pela vida
nos beneficia?

Quem respeita o dom da vida, dado por Deus, me-
lhora a saúde quando abandona o fumo e outros vı́-
cios que põem a vida em risco. (2 Corı́ntios 7:1) Deus
valoriza até mesmo a vida de um bebê no ventre.
(

ˆ
Exodo 21:22, 23) Por isso, é errado tirar deliberada-

mente a vida de uma criança ainda por nascer. Além
disso, quem dá valor ao conceito de Deus sobre a vida
toma medidas de segurança no trabalho, em casa e
no carro. (Deuteronômio 22:8) Também não arrisca a
vida em esportes, porque ela é um presente de Deus.
— Leia Salmo 36:9.

5. Como a santidade do sangue
nos beneficia?

O sangue é sagrado porque Deus diz que ele repre-
senta a vida, ou alma, de uma criatura. (Gênesis
9:3, 4) A lei de Deus, que atribui à vida e ao sangue o
mesmo valor, nos beneficia. Como?

`
A base dessa lei,

Deus tornou possı́vel o perdão de pecados. — Leia Le-
vı́tico 17:11-13; Hebreus 9:22.

Como ele fez isso? Ele enviou seu Filho à Terra para
nos redimir por meio de seu sangue. O sangue de Je-
sus era especialmente precioso porque ele era um ho-
mem perfeito. Jesus apresentou a Deus algo que sim-
bolizava a sua vida: o seu sangue. (Hebreus 9:12) E é
esse sangue derramado que nos permite ter vida eter-
na. — Leia Mateus 26:28; João 3:16.

Para mais informações, veja os capı́tulos 12 e 13 deste livro,
publicado pelas Testemunhas de Jeová.

O QUE
A B

´
IBLIA

Realmente ENSINA?

17
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“PAPAI, como você sabe tanta coisa?” Seu fi-
lho já o surpreendeu com uma pergunta

assim? Você deve ter ficado orgulhoso de ser
pai. Mas se ele fez mais do que isso — se aca-
tou seus conselhos sábios e se beneficiou dis-
so — seu coração sem dúvida transbordou de
alegria.�— Provérbios 23:15, 24.

Com os anos, porém, será que seu filho
continua admirando você? Ou parece que
essa admiração está diminuindo? Como você
pode se manter achegado a seu filho à medi-
da que ele vai crescendo? Primeiro, vejamos
alguns desafios que os pais enfrentam.

Três desafios comuns
1. FALTA DE TEMPO: Em muitos paı́ses, é o
pai que ganha a maior parte do sustento da
famı́lia. Muitas vezes, seu trabalho exige que
ele fique fora de casa quase o dia todo. Em al-
guns lugares, o pai passa pouquı́ssimo tempo
com os filhos. Por exemplo, uma pesquisa re-
cente na França revelou que em média o pai
dá menos de 12 minutos por dia de atenção
aos filhos.

ALGO EM QUE PENSAR: Quanto tempo
você passa com seu filho? Que tal na próxi-

� Embora este artigo se concentre no vı́nculo especial
entre pai e filho, os princı́pios abordados também se apli-
cam ao relacionamento entre pai e filha.

ma semana, ou nas próximas duas, anotar
quanto tempo por dia você interage com
seu filho? Talvez fique surpreso com o resul-
tado.

2. FALTA DE BOM EXEMPLO: Alguns homens
não tiveram uma relação muito achegada
com o pai. “Eu tive pouco contato com o meu
pai”, diz Jean-Marie, que mora na França.
Como isso o afetou? “Isso causou problemas
que eu nem imaginava”, diz ele. “Por exem-
plo, eu acho difı́cil ter uma boa conversa com
meus filhos.” Em outros casos, há homens
que conhecem bem o pai, mas seu relaciona-
mento não é bom. Philippe, de 43 anos, diz:
“Meu pai tinha dificuldade em mostrar afeto
por mim. Por causa disso, hoje tenho de me
esforçar para mostrar afeto por meu filho.”

ALGO EM QUE PENSAR: Acha que o re-
lacionamento com seu pai afeta o modo
como você trata seu filho? Já se pegou fa-
zendo as mesmas coisas, boas ou más, que
seu pai fazia? Que coisas?

3. INFLU
ˆ
ENCIA CULTURAL: Algumas culturas

minimizam o papel do pai na criação dos fi-
lhos. “Onde eu cresci”, diz Luca, criado num
paı́s da Europa Ocidental, “as pessoas acham
que cuidar dos filhos é tarefa de mulher”. Ou-

Como o pai pode se manter
achegado a seu filho?
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tras culturas estimulam o pai a ser apenas um
disciplinador rı́gido, não muito mais do que
isso. George, por exemplo, foi criado num
paı́s africano. Ele diz: “Na minha cultura, o
pai não brinca com os filhos com medo de
que isso enfraqueça sua autoridade. Por causa
disso, sempre tive dificuldade em algo tão
simples como estar na companhia de meu fi-
lho.”

ALGO EM QUE PENSAR: No lugar onde
você mora, o que se espera do pai? Os ho-
mens aprendem a encarar a criação dos fi-
lhos como tarefa de mulher? São incentiva-
dos a mostrar amor e afeto pelos filhos, ou
essas coisas são reprimidas?

Se você é pai e enfrenta um ou mais desses
desafios, como pode superá-los? Veja as se-
guintes sugestões.

Comece quando eles são pequenos
Os meninos parecem nascer com o desejo

de imitar o pai. Então, aproveite esse desejo
enquanto seu filho ainda é pequeno. Como
você pode fazer isso? E como encontrar tem-
po para estar com ele?

Sempre que possı́vel, inclua seu filho em
suas atividades diárias. Por exemplo, se tiver
algum serviço para fazer na casa, peça a ele
que o ajude. Dê-lhe uma pequena chave de
fenda ou outra ferramenta. Com certeza, ele
vai ficar radiante por trabalhar lado a lado
com o seu herói e modelo, o pai. Talvez de-
more um pouco mais para terminar a tarefa,
mas o vı́nculo entre vocês ficará mais forte
e você estará ensinando seu filho a ser traba-
lhador. Muito tempo atrás, a Bı́blia incenti-
vou o pai a incluir os filhos nas atividades diá-
rias e a usar essas ocasiões para se comunicar
com eles e ensiná-los. (Deuteronômio 6:6-9)
Esse conselho ainda é válido.

Além de trabalhar com seu filho, tire tempo
para brincar com ele. Brincar é mais do que
uma simples oportunidade para os dois se di-

vertirem juntos. Há pesquisas que mostram
que quando o pai brinca com os filhos peque-
nos ele os ajuda a ser mais criativos e destemi-
dos.

Brincar tem uma função ainda mais impor-
tante. O pesquisador Michel Fize diz: “

´
E por

meio das brincadeiras que o filho se comuni-
ca melhor com o pai.” Durante as brincadei-
ras, o pai pode mostrar afeto pelo filho em pa-
lavras e ações. Fazendo isso, ele o ensina a
expressar afeto também. André, um pai que
mora na Alemanha, diz: “Quando meu filho
era pequeno brincávamos muito. Eu o abra-
çava, e ele aprendeu a retribuir esse amor.”

Outra ocasião em que o pai pode fortalecer
seus laços de amor com o filho é na hora de
dormir. Leia sempre uma história para ele e
escute com atenção quando ele fala das ale-
grias que teve durante o dia e das coisas que o
preocuparam. Se fizer isso, será mais fácil
para seu filho manter a comunicação com
você à medida que for crescendo.

Continue procurando coisas em comum
Alguns jovens parecem indiferentes às ten-

tativas de seu pai de se comunicar com eles.
Se seu filho parece dar respostas evasivas às
suas perguntas, não conclua que ele não quer
conversar sobre nada. Talvez seu filho fique
mais disposto a se expressar se você adaptar
seu jeito de se comunicar com ele.

Jacques, um pai que mora na França, às ve-
zes achava difı́cil se comunicar com seu filho,
Jérôme. Mas, em vez de forçar uma conversa,
ele adaptou sua abordagem — começou a jo-
gar bola com o filho. “Depois de jogar”, diz
Jacques, “sentávamos na grama para descan-
sar um pouco. Era nessas horas que meu filho
muitas vezes se abria comigo. Simplesmente
estarmos juntos e, penso eu, o fato de eu estar
ali só para ele criou um vı́nculo especial entre
nós”.

E se seu filho não gosta de esportes? André
se lembra com saudade das horas que passou
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com seu filho olhando as estrelas. “Sentáva-
mos na varanda em noites frias”, diz ele.
“Daı́, bem agasalhados e com um chá para
nos aquecer, ficávamos observando o céu no-
turno. Falávamos sobre Aquele que criou as
estrelas. Falávamos sobre nós. Falávamos so-
bre quase tudo.” — Isaı́as 40:25, 26.

Pode ser que você não goste de algumas
coisas que seu filho gosta. O que fazer? Talvez
tenha de deixar de lado suas preferências. (Fi-
lipenses 2:4) “Eu gostava muito mais de es-
portes que meu filho Vaughan”, diz Ian, que
mora na

´
Africa do Sul. “Ele gostava de aviões

e computadores. Por isso procurei me interes-
sar por essas coisas. Eu o levava a apresenta-
ções aéreas e usávamos um simulador de voo
no computador. Acho que, por passarmos
juntos esses momentos agradáveis, Vaughan
ficava mais à vontade para conversar comi-
go.”

Estimule a autoconfiança de seu filho
“Olha, papai, olha!” Seu menino já lhe dis-

se algo assim ao aprender uma habilidade
nova? Se ele agora é adolescente, ainda busca
sua aprovação tão abertamente? Talvez não.
Mas sem dúvida ele vai precisar dela para se
tornar um adulto equilibrado.

Note o exemplo que o próprio Jeová Deus
estabeleceu ao lidar com um de seus filhos.
Quando Jesus estava para começar uma fase
especial de sua vida na Terra, Deus expressou
em público sua afeição por ele, dizendo: “Este

é meu Filho, o amado, a quem tenho aprova-
do.” (Mateus 3:17; 5:48)

´
E verdade que você

tem a obrigação de disciplinar e ensinar seu
filho. (Efésios 6:4) Mas será que também pro-
cura oportunidades para expressar aprovação
pelas boas coisas que ele diz e faz?

Alguns homens acham difı́cil expressar
aprovação e afeto. Talvez tenham crescido em
famı́lias em que os pais se concentravam
mais nos erros do que nas realizações. Se esse
for o seu caso, terá de fazer um esforço cons-
ciente para estimular a autoconfiança de seu
filho. Como? Luca, já citado, gosta de fazer
serviços na casa com seu filho Manuel, de
15 anos. “

`
As vezes”, diz Luca, “peço a Manuel

para começar uma tarefa sozinho e digo que
se ele precisar eu o ajudo. Quase sempre ele
consegue fazê-la sem a minha ajuda. Essas
realizações o deixam satisfeito e confiante.
Quando ele se sai bem, eu o elogio. Quando
não se sai tão bem como queria, ainda assim
digo que apreciei o esforço dele”.

Você também poderá aumentar a autocon-
fiança de seu filho por ajudá-lo a ampliar seus
alvos na vida. Mas que dizer se ele demora
mais para alcançar esses alvos do que você
gostaria? Ou se os objetivos dele, embora não
sejam ruins, são diferentes dos que você esco-
lheria para ele? Nesse caso, você talvez precise
reavaliar suas expectativas. Jacques, já citado,
diz: “Tento ajudar meu filho a ter alvos atingı́-
veis. Mas também faço questão de que sejam
os alvos dele, não os meus. Depois, procuro
ter em mente que ele precisa atingir esses ob-
jetivos no ritmo dele.” Se você ouvir a opi-
nião de seu filho, elogiar seus pontos fortes e
incentivá-lo a superar suas falhas, estará aju-
dando-o a alcançar seus alvos.

Naturalmente, haverá dificuldades e desa-
fios no relacionamento com seu filho. Mas a
longo prazo com certeza ele desejará se man-
ter achegado a você. Afinal, quem não quer
estar perto de quem lhe ajuda a ser bem-suce-
dido?



VOC
ˆ
E já se perguntou: ‘Qual é o objetivo da

vida?’ Jeová nos deu não só a capacidade de
fazer essa pergunta, mas também o desejo profun-
do e intenso de saber a resposta. Felizmente, nosso
amoroso Deus não nos deixou no escuro. A respos-
ta que tanto desejamos está em sua Palavra, a Bı́-
blia. Veja o que o Rei Salomão disse em Eclesiastes
12:13.

A situação de Salomão era ı́mpar. Ele, mais do
que ninguém, podia falar sobre como encontrar fe-
licidade e objetivo na vida. Afinal, ele havia sido
abençoado com extraordinária sabedoria, enorme
riqueza e autoridade régia, e assim pôde fazer uma
pesquisa cuidadosa sobre as aspirações dos ho-
mens, incluindo a busca de riquezas e proeminên-
cia. (Eclesiastes 2:4-9; 4:4) Depois, sob inspiração
divina, ele resumiu suas descobertas, dizendo: “A
conclusão do assunto, tudo tendo sido ouvido, é:
Teme o verdadeiro Deus e guarda os seus manda-
mentos. Pois esta é toda a obrigação do homem.”
Essas palavras descrevem os objetivos mais recom-
pensadores e nobres que os homens podem ter.

“Teme o verdadeiro Deus.”
`

A primeira vista, a
ideia de temer a Deus talvez não seja atraente. Mas
esse temor é uma disposição salutar do coração.
Não é como um escravo apavorado que teme desa-
gradar seu amo rı́gido.

´
E mais como um filho ansio-

so para agradar seu pai amoroso. Uma obra de re-
ferência diz que o temor a Deus é a “atitude de
reverência e admiração que seu povo demonstra
para com Ele porque o ama e porque respeita seu
poder e grandeza”. Essa atitude nos motiva a sujei-
tar-nos à vontade de Deus porque o amamos e sa-
bemos que ele nos ama. Esse temor salutar não é
só um sentimento; ele se manifesta em ações.
Como?

“Guarda os seus mandamentos.” O temor a
Deus nos motiva a lhe obedecer. E faz sentido ser-
mos obedientes a Jeová. Como nosso Criador, ele
sabe qual é o melhor modo de vida para nós, assim

como um fabricante sabe qual é a melhor forma de
usar seu produto. Além disso, Jeová deseja o me-
lhor para nós. Ele quer que sejamos felizes, e
seus requisitos promovem nosso bem-estar. (Isaı́as
48:17) O apóstolo João descreveu isso da seguinte
forma: “O amor de Deus significa o seguinte: que
observemos os seus mandamentos; contudo, os
seus mandamentos não são pesados.” (1 João 5:3)
Nossa obediência mostra que amamos a Deus,
e seus mandamentos refletem seu amor por nós.

“Esta é toda a obrigação do homem.” Essas pa-
lavras destacam uma importante razão para te-
mermos a Deus e lhe obedecermos. Fazer isso é
nossa obrigação, nosso dever. Jeová é o nosso Cria-
dor, foi ele quem nos deu a vida. (Salmo 36:9) Por-
tanto nós devemos obediência a ele. Quando vive-
mos do modo que ele deseja, cumprimos nossa
obrigação.

Então, qual é o objetivo da vida? Dito de manei-
ra simples é: Estamos aqui para fazer a vontade de
Deus. Não existe maneira melhor de dar sentido
à nossa vida. Que acha de aprender mais sobre a
vontade de Jeová e descobrir como harmonizar sua
vida com essa vontade? As Testemunhas de Jeová
terão prazer em ajudá-lo a fazer isso.

ACHEGUE-SE A DEUS

Cumprir nossa obrigação para com Deus
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˛ Provérbios 22–Cântico de Salomão 8
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A PARTE UM DEIXOU CLARO
OS SEGUINTES PONTOS:
ˇ Os historiadores seculares dizem
que Jerusalém foi destruı́da em
587 AEC.�
ˇ A cronologia bı́blica indica que
a destruição ocorreu em 607 AEC.
ˇ Os historiadores seculares ba-
seiam suas conclusões nos escritos
de historiadores clássicos e no Câ-
non de Ptolomeu.
ˇ Alguns escritos de historiadores
clássicos contêm erros significati-
vos e nem sempre estão em har-
monia com os registros em tabui-
nhas de argila.�

A B
´
IBLIA diz que os judeus cativos ficariam

em Babilônia até se completarem “os se-
tenta anos, . . . em cumprimento da palavra do
SENHOR anunciada por Jeremias”. Quando eles

� Existem várias maneiras de se falar sobre datas. AEC
significa “antes da Era Comum”.
� Veja o artigo “Quando a Jerusalém antiga foi destruı́-

da? — Por que isso é importante, O que as evidências mos-
tram”, no número de 1.° de outubro de 2011 desta revista.

foram libertos? No “primeiro ano [de reinado]
de Ciro, rei da Pérsia”. (2 Crônicas 36:21, 22,
Nova Versão Internacional) A história bı́blica e
secular concordam que esse exı́lio terminou
após Ciro conquistar Babilônia e libertar os
judeus, que retornaram para Jerusalém em
537 AEC. Visto que a Bı́blia diz claramente que
o exı́lio durou 70 anos, tudo indica que ele co-
meçou em 607 AEC.

No entanto, a maioria dos eruditos diz que a
destruição de Jerusalém ocorreu em 587 AEC.
Isso só deixaria um perı́odo de 50 anos de exı́-
lio. Por que chegaram a essa conclusão? Eles
baseiam seus cálculos em antigos documentos
cuneiformes que contêm detalhes sobre Nabu-
codonosor II e seus sucessores.1 Muitos desses
documentos foram escritos por homens que
viveram durante a época da destruição de Jeru-
salém, ou perto dessa época. Mas até que pon-
to esses cálculos que apontam para 587 AEC
são exatos? O que esses documentos realmente
mostram?

Para responder a essas perguntas, vejamos
três tipos de documentos a que os eruditos
muitas vezes recorrem: (1) As crônicas babilô-
nicas, (2) as tabuinhas econômicas e (3) as ta-
buinhas astronômicas.

Quando a Jerusalém antiga foi destruı́da?
PARTE DOIS O QUE OS DOCUMENTOS DE ARGILA REALMENTE MOSTRAM

Este é o segundo de dois artigos em números
consecutivos de A Sentinela que examinam
questões eruditas sobre a data da primeira
destruição da Jerusalém antiga. Esta série de
duas partes apresenta respostas com base na
Bı́blia e em pesquisa meticulosa a perguntas
que intrigam alguns leitores.
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� As crônicas babilônicas.

O que são? As crônicas babilônicas são uma
série de tabuinhas que registram eventos im-
portantes da história babilônica.2

O que os eruditos dizem? R. H. Sack, uma
destacada autoridade em documentos cunei-
formes, declara que as crônicas fornecem um
registro incompleto de eventos importantes.�
Ele escreveu que os historiadores precisam re-
correr a “fontes secundárias . . . na esperança
de determinar o que realmente aconteceu”.

O que os documentos mostram? Que há la-
cunas na história registrada nas crônicas babi-
lônicas.3 (Veja o quadro abaixo.) Assim, é lógi-
co perguntar: até que ponto as conclusões
baseadas nesse registro tão incompleto são
confiáveis?
�����������������������������������������������������������������������������������
� Tabuinhas econômicas.

O que são? A maioria das tabuinhas econô-
micas do perı́odo neobabilônico são registros

� Nota: Nenhum dos eruditos citados defende que Jeru-
salém foi destruı́da em 607 AEC.

legais de transações comerciais. As tabuinhas
registravam o dia, o mês e o ano de reinado do
monarca que estava no poder. Por exemplo, há
uma tabuinha que registra uma transação em
“nisã, no 27.° dia, no 11.° ano de Nabucodoro-
sor [também chamado de Nabucodonosor II],
rei de Babilônia”.4

Quando o rei morria ou era destituı́do e um
novo rei subia ao trono, os meses restantes da-
quele ano de reinado eram considerados o ano
de ascensão do novo governante.�5 Ou seja, a
transição de um rei para outro se dava no mes-
mo ano civil babilônico. Assim, as datas nas ta-
buinhas do ano de ascensão do novo rei deve-
riam logicamente se referir a meses posteriores
ao último mês do rei anterior.

O que os eruditos dizem? R. H. Sack exami-
nou várias tabuinhas econômicas do perı́o-
do neobabilônico. Em 1972, Sack escreveu
que novos textos não divulgados do Museu

� O ano de ascensão não era contado como ano de rei-
nado. Referia-se aos meses do ano civil que restavam até o
novo rei ser entronizado oficialmente no inı́cio do ano ci-
vil seguinte.

As crônicas babilônicas fornecem
um registro para apenas 35 anos
do perı́odo neobabilônico, que
segundo os historiadores
seculares abrange uns 88 anos.
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Britânico postos à sua disposição “derrubam
totalmente” as conclusões anteriores sobre a
transição do reinado de Nabucodonosor II
para seu filho Amel-Marduque (também cha-
mado de Evil-Merodaque).6 Como assim? Sack
tinha conhecimento de tabuinhas que mostra-
vam que Nabucodonosor II ainda reinava no
sexto mês de seu último ano (43.°). Mas essas
novas tabuinhas recém-decifradas do ano de
ascensão do rei seguinte, Amel-Marduque, da-
tavam do quarto e quinto meses daquele que se
supunha ser o mesmo ano.7

´
E evidente que há

uma discrepância.
O que os documentos mostram? Que há

mais discrepâncias na transição de um rei para
outro. Por exemplo, um documento mostra
que Nabucodonosor II ainda governava no dé-
cimo mês — seis meses depois de seu sucessor
supostamente ter começado a reinar.8 Exis-
te uma discrepância similar na transição de
Amel-Marduque para seu sucessor, Neriglis-
sar.9

Por que essas discrepâncias são relevantes?
Como já mencionado, as lacunas na história
registrada pelas crônicas babilônicas indicam
que talvez não tenhamos um registro cronoló-
gico contı́nuo.10 Poderiam outros ter governa-
do entre o reinado desses reis? Nesse caso, seria
necessário acrescentar anos ao perı́odo neoba-
bilônico. Assim, nem as crônicas babilônicas
nem as tabuinhas econômicas fornecem uma

base para se determinar com certeza que Jeru-
salém foi destruı́da em 587 AEC.�
�����������������������������������������������������������������������������������
� Tabuinhas astronômicas.

O que são? São tabuinhas cuneiformes con-
tendo descrições da posição do Sol, da Lua, de
planetas e de estrelas combinadas com infor-
mações históricas, como o ano de reinado de
determinado rei. Por exemplo, o diário astro-
nômico abaixo registra um eclipse lunar que
ocorreu no primeiro mês do primeiro ano do
reinado do Rei Muquin-Zeri.11

O que os eruditos dizem? Os eruditos con-
cordam que os babilônios desenvolveram ex-
tensas tabelas e listas para predizer quando era
mais provável que ocorresse um eclipse.12

Mas poderiam os babilônios ter feito cálcu-
los para trás no tempo a fim de saber quando
os eclipses ocorreram? O professor universitá-
rio John Steele diz: “

´
E possı́vel que algumas

das primeiras predições tenham sido feitas por
meio de cálculos para trás na época em que o
texto foi compilado.” (O grifo é nosso.)13

O professor universitário David Brown, que

� Há tabuinhas para todos os anos tradicionalmente
atribuı́dos aos reis neobabilônios. Quando se somam to-
dos os anos em que esses reis governaram e se calcula do
último rei neobabilônio, Nabonido, para trás, chega-se à
data de 587 AEC para a destruição de Jerusalém. Mas esse
método de datação só é válido se cada rei sucedeu ao pró-
ximo imediatamente, sem que outros tenham governado
entre eles.

24

Esta tabuinha inclui um registro de eclipses lunares, mas ela foi compilada
só depois do último desses eclipses, uns 400 anos após o primeiro. Visto
que o escriba não presenciou todos esses eventos, ele talvez
tenha usado cálculos matemáticos para determinar quando
os eclipses anteriores ocorreram. A menos que haja
outras evidências que confirmem suas conclusões,
cálculos desse tipo podem não ser uma fonte
confiável de informações cronológicas.
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acredita que as tabelas astronômicas incluı́am
predições feitas pouco antes dos eventos re-
gistrados, reconhece que é concebı́vel que al-
gumas delas fossem “cálculos retroativos reali-
zados por escribas no quarto século a.C ou em
séculos posteriores”.14 Se esses cálculos forem
retroativos, será que podem ser considerados
absolutamente confiáveis sem que outras evi-
dências os confirmem?

Mesmo que um eclipse tenha ocorrido em
certa data, será que isso significa que a infor-
mação histórica que o escritor da tabuinha atri-
buiu àquela data é exata? Não necessariamen-
te. O erudito R. J. van der Spek explica: “Os
compiladores eram astrólogos, não historiado-
res.”Ao falar de partes de tabuinhas com regis-
tros históricos, ele as descreve como “mais ou
menos casuais”, e alerta que esse tipo de infor-
mação histórica precisa “ser usada com caute-
la”.15

O que os documentos mostram? Veja o
exemplo de uma tabuinha conhecida como
VAT 4956. A primeira linha dessa tabuinha diz:
“Ano 37 de Nabucodonosor, rei de Babilô-
nia.”16 Em seguida, ela faz uma descrição deta-
lhada da posição da Lua e de planetas em
relação a diferentes estrelas e constelações.
Também inclui um eclipse lunar. Os eruditos
dizem que todas essas posições ocorreram em
568/567 AEC, o que faria com que o 18.° ano
de Nabucodonosor II, quando ele destruiu Je-

rusalém, fosse 587 AEC. Mas será que essas re-
ferências astronômicas apontam irrefutavel-
mente apenas para o ano de 568/567 AEC?

A tabuinha menciona um eclipse lunar que,
segundo os cálculos, ocorreu no 15.° dia do
terceiro mês babilônico, simanu. Realmen-
te ocorreu um eclipse lunar nesse mês em
568 AEC — 4 de julho no calendário julia-
no. No entanto, também houve um eclipse
20 anos antes, em 15 de julho de 588 AEC.17

Se 588 AEC marcou o 37.° ano de Nabuco-
donosor II, então seu 18.° ano cairia em
607 AEC — exatamente o ano que a cronologia
bı́blica indica para a destruição de Jerusalém.
(Veja a linha do tempo abaixo.) Mas será que
a VAT 4956 fornece mais evidências para o
ano 607 AEC?

Além do eclipse já mencionado, a tabuinha
contém 13 grupos de observações lunares e 15
observações planetárias. Elas descrevem a po-
sição da Lua ou de planetas em relação a certas
estrelas ou constelações.18 Há também oito in-
tervalos de tempo entre o nascer e o pôr do sol
e o nascer e o pôr da lua.18a

Por causa da confiabilidade superior das po-
sições lunares, os pesquisadores examinaram
cuidadosamente os 13 grupos de posições lu-
nares na VAT 4956. Eles analisaram os dados
com a ajuda de um programa de computador
capaz de mostrar a localização de corpos celes-
tes em determinada data no passado.19 O que

QUE ANO A VAT 4956 INDICA COMO O ANO DA DESTRUIÇ
˜

AO DE JERUSAL
´

EM
— 587 AEC OU 607 AEC?
˛ A tabuinha descreve eventos astronômicos que ocorreram

no 37.° ano do reinado de Nabucodonosor II.
˛ Nabucodonosor II destruiu Jerusalém no seu 18.° ano

de reinado. — Jeremias 32:1.
Se o 37.° ano de reinado
de Nabucodonosor II
foi 568 AEC, então a
destruição de Jerusalém
ocorreu em 587 AEC.

Se o 37.° ano de reinado dele foi 588 AEC, então
a destruição de Jerusalém ocorreu em 607 AEC,
a data indicada pela cronologia da Bı́blia.

˛ A VAT 4956 aponta com mais certeza para 607 AEC

610 AEC 600 590 580 570 560
587

607



Por que a pergunta?
A terceira linha desta
tabuinha diz que na “noite
do dia 9” do primeiro mês
(nisanu/nisã), “a Lua estava
1 côvado em frente à ß
Virginis”. Mas em 1915
Neugebauer e Weidner,
escrevendo sobre o
ano 568 AEC (que apontaria
para 587 AEC como o ano da
destruição de Jerusalém),
disseram que “a Lua estava
1 côvado em frente a essa
estrela no dia 8 de nisã, e não
no dia 9 de nisã”. (O grifo é
nosso.) Mas há uma
combinação exata da posição
da Lua para o dia 9 de nisã de
588 AEC, o que aponta para
a data de 607 AEC.

O QUE A VAT 4956
REALMENTE DIZ?
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essa análise revelou? Ao passo que nem todos esses
grupos de posições lunares são compatı́veis com o
ano 568/567 AEC, os 13 grupos são compatı́veis com po-
sições calculadas para 20 anos antes, ou seja, para
o ano 588/587 AEC.

Um dos lugares onde as observações lunares combi-
nam ainda mais com 588 AEC do que com 568 AEC é
mostrado na tabuinha reproduzida nestas páginas. Na li-
nha 3 dessa tabuinha, lemos que a Lua estava em deter-
minada posição na “noite de 9 [de nisanu]”. No entanto,
os primeiros eruditos que disseram que esse evento
ocorreu em 568 AEC (astronômico -567) admitiram que
nesse ano a Lua estava nessa posição em “8 de nisanu e
não em 9”. Para apoiar a data de 568 AEC, eles alegaram
que o escriba se equivocou, escrevendo “9” em vez de
“8”.20 Mas a posição lunar na linha 3 se encaixa perfeita-
mente com 9 de nisanu de 588 AEC.21

Fica claro então que muitos dos dados astronômicos
na VAT 4956 combinam com o ano de 588 AEC como o
37.° ano de Nabucodonosor II. Assim, esses dados
apoiam o ano de 607 AEC como a data da destruição de
Jerusalém — exatamente como a Bı́blia indica.

Por que confiar na Bı́blia?
Hoje, a maioria dos historiadores seculares acreditam

que Jerusalém foi destruı́da em 587 AEC. No entanto, os
escritores bı́blicos Jeremias e Daniel dizem claramente
que os judeus ficaram no exı́lio 70 anos, não 50. ( Jere-
mias 25:1, 2, 11; 29:10; Daniel 9:2) Essas declarações
indicam fortemente que Jerusalém foi destruı́da em
607 AEC. Como as evidências citadas mostram, essa con-
clusão tem algum apoio secular.

A exatidão da Bı́blia tem sido frequentemente ques-
tionada por eruditos seculares. Mas quando aparecem
mais evidências, a veracidade do registro bı́blico vez
após vez é comprovada.� Aqueles que confiam na Bı́blia
têm bons motivos para isso. Baseiam suas conclusões
em evidências que provam que a Bı́blia é exata em sen-
tido histórico, cientı́fico e profético. Essas evidências os
levam a acreditar na afirmação da Bı́blia de ser a Palavra
inspirada de Deus. (2 Timóteo 3:16) Que acha de pes-
quisar pessoalmente essas evidências?

´
E bem possı́vel

que você chegue à mesma conclusão.

� Para exemplos especı́ficos, veja os capı́tulos 4 e 5 do livro A Bı́blia
— Palavra de Deus ou de Homem?, publicado pelas Testemunhas de
Jeová.

(1) Como mostra a foto ao lado,
o sı́mbolo acadiano representando
o número 9 aparece claramente.

(2) Na sua transliteração desse
texto cuneiforme, Neugebauer e
Weidner mudaram “9” para “8”.

(3) Apenas a nota de rodapé indica
que havia um “9” no texto
original.

(4) Até mesmo na sua tradução em
alemão, eles colocaram “8”.

(5) Em 1988, Sachs e Hunger
publicaram o texto na forma como
ele realmente era, com o “9”.

(6) Mesmo assim, eles mantiveram a
alteração na sua tradução para o
inglês, chamando o “9” de erro,
dizendo que o certo seria o “8”.

Deveria ser o nono
ou o oitavo dia?

5

6



1. Cuneiforme é um estilo de escrita em
forma de cunha. Consistia em um escriba
gravar vários sı́mbolos na superfı́cie lisa
de uma tabuinha de argila usando um
estilete com ponta afiada em forma de
cunha.
2. Assyrian and Babylonian Chronicles,
de A. K. Grayson, publicado em 1975,
reimpresso em 2000, página 8.
3. O perı́odo neobabilônico começou
durante o sétimo século AEC, quando a
dinastia caldeia de reis governou o Impé-
rio Babilônico. O primeiro governante foi
Nabopolassar, pai de Nabucodonosor II.
Esse perı́odo terminou quando o último
rei, Nabonido, foi derrubado pelo rei
persa, Ciro, em 539 AEC.
4. Neo-Babylonian Business and Admin-
istrative Documents, de Ellen Whitley
Moore, publicado em 1935, página 33.
5. Archimedes, Volume 4, New Studies in
the History and Philosophy of Science and
Technology, “Observations and Predic-
tions of Eclipse Times by Early Astron-
omers”, de John M. Steele, publicado
em 2000, página 36.
6. Amel-Marduk 562-560 B.C.—A Study
Based on Cuneiform, Old Testament,
Greek, Latin and Rabbinical Sources. With
Plates, de Ronald H. Sack, publicado
em 1972, página 3.
7. As tabuinhas BM 80920 e BM 58872
são datadas do quarto e do quinto mês
do ano de ascensão de Evil-Merodaque.
Elas foram publicadas por Sack em Amel-
Marduk 562-560 B.C.—A Study Based on
Cuneiform, Old Testament, Greek, Latin
and Rabbinical Sources. With Plates, pá-
ginas 3, 90,106.
8. A tabuinha no Museu Britânico (BM
55806) é datada do décimo mês, 43.°
ano.
9. As tabuinhas BM 75106 e BM 61325
são datadas do sétimo e décimo mês do
que é considerado o último (segundo)
ano do reinado de Evil-Merodaque. Con-
tudo, a tabuinha BM 75489 é datada do
segundo mês do ano de ascensão de Ne-
riglissar, seu sucessor. — Catalogue of
the Babylonian Tablets in the British Mu-
seum, Volume VIII, (Tablets From Sip-
par 3) de Erle Leichty, J. J. Finkelstein e
C.B.F. Walker, publicado em 1988, pági-
nas 25, 35.
Catalogue of the Babylonian Tablets in
the British Museum, Volume VII, (Tab-
lets From Sippar 2) de Erle Leichty e
A. K. Grayson, publicado em 1987, pági-
na 36.
Neriglissar—King of Babylon, de Ronald
H. Sack, publicado em 1994, página 232.
O mês que aparece na tabuinha é ajaru
(segundo mês).
10. Considere o exemplo de Neriglissar.
Uma inscrição real sobre ele declara que
ele era “o filho de Bel-Sum-Ichcun”, o
“rei de Babilônia”. (O grifo é nosso.) Ou-
tra inscrição chama Bel-Sum-Ichcun de

“prı́ncipe sábio”. A palavra original tra-
duzida por “prı́ncipe”, rubû, é um tı́tulo
que também significa “rei, governante”.
Visto que há uma contradição óbvia en-
tre o reinado de Neriglissar e de seu pre-
decessor, Amel-Marduque, poderia esse
“rei de Babilônia”, Bel-Sum-Ichcun, ter
governado por um tempo entre os dois?
O professor universitário R. P. Dougherty
reconheceu que “a evidência de que Ne-
riglissar era de linhagem nobre não pode
ser desconsiderada”. — Nabonidus and
Belshazzar—A Study of the Closing Events
of the Neo-Babylonian Empire, de Ray-
mond P. Dougherty, publicado em 1929,
página 61.
11. Astronomical Diaries and Related
Texts From Babylonia, Volume V, edi-
tado por Hermann Hunger, publicado
em 2001, páginas 2-3.
12. Journal of Cuneiform Studies, Vol-
ume 2, N.° 4, 1948, “A Classification of
the Babylonian Astronomical Tablets of
the Seleucid Period”, de A. Sachs, pági-
nas 282-283.
13. Astronomical Diaries and Related
Texts From Babylonia, Volume V, pági-
na 391.
14. Mesopotamian Planetary Astro-
nomy-Astrology, de David Brown, publi-
cado em 2000, páginas 164, 201-202.
15. Bibliotheca Orientalis, L N° 1/2,
Januari-Maart, 1993, “The Astronomical
Diaries as a Source for Achaemenid and
Seleucid History”, de R. J. van der Spek,
páginas 94,102.
16. Astronomical Diaries and Related
Texts From Babylonia, Volume I, de Abra-
ham J. Sachs, finalizado e editado por
Hermann Hunger, publicado em 1988,
página 47.
17. Babylonian Eclipse Observations
From 750 BC to 1 BC, de Peter J. Huber e
Salvo De Meis, publicado em 2004, pági-
na 186. Segundo a VAT 4956, esse eclipse
ocorreu no 15.° dia do terceiro mês babi-
lônico, o que indica que o mês de sima-
nu começou 15 dias antes. Se o eclipse
aconteceu em 15 de julho de 588 AEC, de
acordo com o calendário juliano, então o
primeiro dia de simanu seria 30 de ju-
nho/1.° de julho de 588 AEC. Portanto, o
primeiro mês babilônico (nisanu) teria
dado inı́cio ao novo ano dois meses an-
tes, em 2/3 de maio. Ao passo que nor-
malmente o ano desse eclipse teria co-
meçado em 3/4 de abril, a VAT 4956
menciona na linha 6 que um mês extra
(intercalar) foi acrescentado depois do
décimo segundo (último) mês (adaru)
do ano anterior. (A tabuinha diz: “8.° dia
do mês XII2 [13.° mês].”) Portanto, isso
significa que o novo ano realmente não
começou antes de 2/3 de maio. Assim, a
data desse eclipse em 588 AEC se encaixa
bem na data mencionada na tabuinha.
18. Segundo Berichte über die Ver-
handlungen der Königl. Sächsischen Ge-
sellschaft der Wissenschaften zu Leipzig;
Volume 67; 1.° de maio, 1915; no artigo
“Ein astronomischer Beobachtungstext
aus dem 37. Jahre Nebukadnezars II”, de

Paul V. Neugebauer e Ernst F. Weidner,
páginas 67-76, há 13 grupos de observa-
ções da Lua em que ela é descrita em re-
lação a certa estrela ou constelação. Eles
também alistam 15 grupos de observa-
ções planetárias. (Páginas 72-76) Embo-
ra o sı́mbolo cuneiforme para a Lua seja
claro e sem ambiguidade, alguns dos
sı́mbolos para os nomes dos planetas e
suas posições não são claros. (Mesopota-
mian Planetary Astronomy—Astrology, de
David Brown, publicado em 2000, pági-
nas 53-57) Por causa disso, as observa-
ções planetárias estão abertas a especu-
lação e a várias interpretações. Visto que
a Lua pode facilmente ser rastreada, as
posições dos outros corpos celestes men-
cionados na VAT 4956 e relacionados à
Lua podem ser identificados, e suas posi-
ções datadas com boa medida de cer-
teza.
18a. Estes intervalos de tempo são a me-
dição de tempo, por exemplo, do pôr do
sol ao pôr da lua no primeiro dia do mês
e durante dois outros perı́odos mais tar-
de no mês. Os eruditos têm relacionado
essas medições de tempo a datas calen-
dares. (“The Earliest Datable Observa-
tion of the Aurora Borealis,” de F. R. Ste-
phenson e David M. Willis, em Under
One Sky—Astronomy and Mathematics in
the Ancient Near East, editado por John
M. Steele e Annette Imhausen, publicado
em 2002, páginas 420-428) Para antigos
observadores, medir esse perı́odo exigia
um tipo de relógio. Essas medições não
eram confiáveis. (Archimedes, Volume 4,
New Studies in the History and Philosophy
of Science and Technology, “Observations
and Predictions of Eclipse Times by Early
Astronomers”, de John M. Steele, publi-
cado em 2000, páginas 65-66) Por outro
lado, o cálculo da posição da Lua em re-
lação a outros corpos celestes era feito
com maior certeza.
19. Essa análise foi feita com o softwa-
re de astronomia chamado TheSky6�.
Além disso, a análise foi ampliada por
um abrangente programa freeware cha-
mado Cartes du Ciel/Sky Charts (CDC) e
um conversor de dados fornecido pelo
Observatório Naval dos Estados Unidos.
Visto que os sı́mbolos cuneiformes das
posições planetárias estão abertas a es-
peculação e a várias interpretações, essas
posições não foram usadas nessa pesqui-
sa para apontar o ano intencionado por
esse diário astronômico.
20. Berichte über die Verhandlungen der
Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wis-
senschaften zu Leipzig; Volume 67; 1.° de
maio de 1915; “Ein astronomischer Beo-
bachtungstext aus dem 37. Jahre Nebu-
kadnezars II, (-567/66)” de Paul V. Neu-
gebauer e Ernst F. Weidner, página 41.
21. A VAT 4956 diz na terceira linha: “A
Lua estava 1 côvado [ou 2 graus] em
frente à ß Virginis.” A análise já mencio-
nada concluiu que em 9 de nisanu a Lua
estava 2°04� em frente à estrela ß Virginis
e 0° abaixo dela. Foi considerada uma
combinação exata.

Notas para o artigo “Quando
a Jerusalém antiga foi destruı́da?
— Parte Dois”



ˇ Muitos pais fazem grandes esforços para pro-
teger seus filhos contra doenças. Eles precisam
fazer o mesmo para proteger seus filhos contra
atitudes moralmente prejudiciais. Uma forma
de fazer isso é por lhes dar uma educação sexual
equilibrada. (Provérbios 5:3-23) Esse treinamen-
to e orientação moral é essencial porque os fi-
lhos estão cada vez mais expostos a matéria se-
xual explı́cita na TV e na internet, em livros e em
histórias em quadrinhos.

“O problema hoje não é nossos filhos apren-
derem sobre sexo”, diz Diane Levin, professora
de pedagogia e escritora. “O problema é o que
eles aprendem, em que idade e com quem.
O tipo de educação sexual que as crianças ab-
sorvem do marketing e da cultura popular é
muito forte.”

Os pais precisam proteger seus filhos contra
os conceitos distorcidos e imorais que estão cor-
roendo a sociedade. (Provérbios 5:1; Efésios 6:4)
As crianças precisam saber como seu corpo fun-
ciona, como cuidar dele e como se proteger de
pessoas imorais. Antes da puberdade — quando
os sinais de amadurecimento sexual começam a
aparecer — a menina precisa saber que mudan-
ças ocorrerão em seu corpo, e por que e como a
menstruação ocorre. O menino, por sua vez,
precisa ser informado de antemão sobre as eja-
culações noturnas. Quando os filhos são peque-
nos, os pais podem começar ensinando os no-

mes corretos das partes do corpo. Pais amorosos
ensinam três lições importantes sobre essas par-
tes do corpo: (1) Elas são especiais e ı́ntimas.
(2) Não se deve falar delas de modo pejorativo.
(3) Não se deve mostrá-las a outros nem deixar
que toquem nelas.

`
A medida que os filhos cres-

cem, os pais precisam discernir a hora certa de
explicar como uma mulher fica grávida.�

Quando é que os pais devem começar esse
treinamento? Mais cedo do que muitos pen-
sam. Uma menina pode ter sua primeira mens-
truação aos 10 anos ou até antes. Um menino
pode ter sua primeira ejaculação noturna já aos
11 ou 12 anos. Essas mudanças podem pertur-
bar os filhos, se não entenderem o que está
acontecendo. Precisam saber bem antes que
não há nada de errado com eles, que essas coi-
sas fazem parte do desenvolvimento natural do
seu corpo. Essa também é a hora de ajudá-los a
entender o valor de seguir os padrões morais da
Bı́blia — algo que a maioria dos programas secu-
lares de educação sexual não ensinam. — Pro-
vérbios 6:27-35.

� Os pais podem encontrar matérias úteis sobre esses as-
suntos nas seguintes publicações produzidas pelas Teste-
munhas de Jeová: Despertai! de maio de 2006, no artigo
“Como preparar sua filha para a primeira menstruação”,
páginas 10-13; Os Jovens Perguntam — Respostas Práticas,
Volume 2, capı́tulo 6, “O que está acontecendo com meu
corpo?”; e A Sentinela de 1.° de novembro de 2010, “Como
Ter uma Famı́lia Feliz — Converse com seus filhos sobre
sexo”, páginas 12-14.

NOSSOS LEITORES PERGUNTAM . . .

Os pais devem conversar sobre sexo com os filhos?
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– ANALISE A CENA. — LEIA DANIEL 3:1-30.

Descreva os sons que você “ouve” ao ler os versı́culos 3-7. �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Descreva como você imagina a fornalha ardente. �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Que sentimentos você percebe na voz de Nabucodonosor quando ele manda
aquecer a fornalha sete vezes mais do que o normal? (Leia novamente os versı́-
culos 19 e 20.) ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Descreva como você imagina a aparência do quarto homem na fornalha. (Leia
novamente os versı́culos 24 e 25.)�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Que qualidades você percebe em Sadraque, Mesaque e Abednego quando eles
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— ANALISE MAIS A FUNDO.

Usando as fontes de pesquisa à sua disposição, tente descobrir o comprimento
de um côvado, e então calcule as dimensões da imagem que Nabucodonosor
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Ao comparar os versı́culos 19 e 20 com os versı́culos 28 e 29, que tipo de pessoa
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PARA OS JOVENS

Resgatados da fornalha ardente
Instruções: Faça este exercı́cio num ambiente tranquilo. Ao ler os textos,
imagine-se ali, naquela situação. Visualize a cena. Ouça as vozes. Sinta
as emoções dos personagens. Dê vida ao relato.
Personagens principais: Sadraque, Mesaque, Abednego e
Nabucodonosor
Resumo: A fé de três jovens hebreus é testada.



˜ APLIQUE O QUE APRENDEU. ESCREVA
O QUE VOC

ˆ
E APRENDEU SOBRE . . .

Mostrar respeito por autoridades. ������������������������������������������������������������������������
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A importância de defender aquilo em que você
acredita. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

O apoio de Jeová em época de provação.�����������������������������������
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APLICAÇ
˜

AO ADICIONAL.

Em que circunstâncias é provável que sua fé
seja testada?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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Como o relato sobre Sadraque, Mesaque e
Abednego pode ajudá-lo a permanecer fiel? �������������������
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™ O QUE VOC
ˆ

E MAIS GOSTOU NESSE RELATO,
E POR QU

ˆ
E?
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Mesmo neste mundo atribulado, você poderá obter felicidade por adquirir conhecimento exato sobre
Deus, Seu Reino e Seu maravilhoso propósito para com a humanidade. Se desejar mais informações ou
ser visitado por alguém para lhe dar um curso bı́blico gratuito, escreva às Testemunhas de Jeová, usando
um dos endereços alistados na página 4.
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Há algo de errado com sexo por telefone, sexting ou cibersexo?
VEJA A P

´
AGINA 7.

O que é espiritualidade? VEJA AS P
´

AGINAS 13-14.

Como as leis de Deus beneficiam a nossa saúde?
VEJA A P

´
AGINA 16.

Como o pai pode edificar a autoestima do filho?
VEJA A P

´
AGINA 20.

Os pais devem conversar sobre sexo com os filhos?
VEJA A P

´
AGINA 29.

Gostaria de receber uma visita?


