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TORRE DE VIGIA 

 Ancião Edson Reis 

 

OBJETIVO: Apresentar um histórico organização das Testemunhas de Jeová e suas 

mudanças doutrinárias mais recentes, mudanças internas na administração, as recentes 

mudanças na Tradução do Novo Mundo os acréscimos ao texto em língua portuguesa. 

 

Charles T. Russell: 1879-1916 

Russel não consegue compreender a teologia numa perspectiva de desenvolvimento 

histórico. Assimila muita coisa das ideias teológicas à volta dele, incluindo um retorno 

"invisível" de Cristo, a natureza profética da Grande Pirâmide do Egito e outros símbolos 

ocultos. Ele também nega as interpretações históricas das Escrituras como a Trindade, o inferno 

como um lugar de punição, e a existência da alma separada do corpo. Não encontrando muita 

simpatia pelos seus pontos de vista nas outras religiões, começa a sua própria. A “The Watch 

Tower and Herald of Christ's Presence” [A Torre de Vigia e Arauto da Presença de Cristo] torna-

se o seu porta-voz, impressa pela primeira vez em julho de 1879. 

Crenças Peculiares Originais: O tempo do fim começou em 1799, Cristo voltou 

invisivelmente em 1874, iniciando um período de colheita de 40 anos que terminará em 1914 

com o desmoronamento completo do domínio do Homem (Armagedom). 

 

Joseph F. Rutherford: 1916-1942 

Russell morre em 1916, Rutherford tenta tomar pela força a presidência da Watchtower, 

usando o seu conhecimento dos procedimentos legais para abrir caminho até ao poder, com 

sucesso. Alguns não aceitam sua direção, assim formam-se assim vários grupos dissidentes, 

como os Dawn Bible Students etc., que ainda se apegam a Russell e às suas crenças (vários 

destes grupos ainda existem hoje). Rutherford muda a mensagem básica da Bíblia do simples 

evangelho (a morte e ressurreição de Jesus) para a da "Soberania de Jeová”. Com o discurso 

“Milhões Que Agora Vivem Jamais Morrerão” profetizou a ressurreição de Abrãao, Isaque e 

Jacó, afirma que eles vão morar em uma mansão adquirida com este propósito na Califórnia. 

 

Nathan H. Knorr: 1942-1977 

Durante este período o principal “Teólogo” e vice presidente da Sociedade Torre de Vigia 

era Frederick W. Franz. Nesta época são proibidas as transfusões de sangue. O tabaco é 

proibido em 1973. Franz foi responsável pela febre de 1975, que seria a data do fim do mundo. 

Nesta época nasce a “Sociedade do Novo Mundo: A Organização de Deus". A Escola Missionária 

de Gileade envia estudantes para todo o mundo, as margens de lucro nas publicações chegam 

aos 500 por cento, apesar de "só cobrirem o custo de impressão". Esta é a época da 

"descoberta" na Watchtower, em que um espírito de livre pensamento permitiu que muitos 
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dentro do movimento reexaminassem os fundamentos das suas crenças. Esta era 

posteriormente "acabou" no Incidente Franz de 1979-1980, em que o Corpo Governante 

chegou ao ponto em que o seu único recurso contra aqueles que remexiam nos esqueletos no 

armário era bombardear o armário! Nunca ninguém descobriria a base defeituosa da 

cronologia da Watchtower, se não pudessem falar sobre isso sem medo de serem 

desassociados (excomungados). 

 

Frederick W. Franz: 1977-1992 

Nesta época Ray Franz traz a desgraça sobre ele próprio e sobre o resto do Corpo 

Governante, ao negar a infalibilidade coletiva deles, é demitido e preparam-se para desassociá-

lo. 

 

Milton G. Henschel: 1992-2000 

O Corpo Governante, que já não é dirigido por uma só personalidade, começa a dar 

mostras de uma posição mais conservadora em certos assuntos, principalmente em questões 

de relações públicas e implicações legais. Nesta época a organização tem mais dinheiro, 

propriedades e seguidores do que alguma vez tiveram, mas também dão mostras de estarem a 

chegar ao fim do seu ponto alto, enquanto as Testemunhas mais antigas já perceberam o que 

se está a passar. Muitos podem sair (de muletas!). Dezenas de grupos dissidentes começam-se 

a formar em 1996. 

 

 


