Para entender o ensino da Geração de 1914 - Um guia para as Testemunhas de Jeová
"esta geração de modo algum passará até que todas estas coisas ocorram" (Mateus 24:34 ) - "Mas a vereda dos justos é como a luz clara que clareia mais e mais" (Prov 4:18 )

… 1897

1927

"Outros usos da palavra grega
(genea) provam que não é
usada com o significado de
raça, mas em referência às
pessoas vivendo
contemporaneamente...em
outras palavras, os sinais
mencionados irão ocorrer
dentro de uma geração época do final dos tempos." -

Estudos das Escrituras Vol 4
pág 602-603 (em inglês)

Geração #1: Os vivos que
vêem o fim do mundo

1951

"A conclusão, portanto,
"O atual significado dessas
irresistível é que Jesus se
palavras é, sem sombra de
referiu à nova criação [os
dúvida, uma "geração" no
ungidos] quando disse: "Esta sentido comum, como em
geração não passará até que Marcos 8:12 e Atos 13:36, ou
todas estas coisas ocorram" para aqueles que estavam
Isso, então, seria um forte
vivendo em um dado
indício de que alguns
período... portanto, que a
membros da nova criação
partir de 1914 uma geração
estarão na terra no
não passará até que tudo
momento da Armagedom." - seja cumprido, e em meio a
A Sentinela 15 de fevereiro
um grande tempo de
1927 p.62 (em inglês)
tribulação." -A Sentinela 01
de julho de 1951 p.404 (em
inglês)

Geração #2 : Os

Duração: 24 anos

1978

1980

1958

“Muitas serão as
pessoas vivas desde
1914 que viverão
quando chegar o
tempo para o começo
do Armagedon.” – Do
Paraíso Perdido ao
Paraíso Recuperado –
1959 (1958, em inglês),
A Sentinela 1 de Setembro pág. 205.

1962

1968

1971

"Estava Jesus usando a palavra "geração" de
uma forma simbólica? Não diríamos que a
palavra "geração" aqui tem um significado
simbólico...a "geração" de Mateus 24:34
inclui pessoas vivas no momento em que
a guerra nos céus começou em
1914...membros dessa geração irão ver o
fim deste mundo" - Despertai 22 Set 1962

“Jesus falava
obviamente sobre os
que eram
suficientemente idosos
para testemunhar com
entendimento o que
ocorreu quando
começaram os 'últimos
dias'.” – Despertai! de
22 de abril de 1969,
página 13 (08/10/1968,
págs. 13, 14 em inglês)

"NOSSA geração
presenciará o fim da
atual ordem assolada de
pressões. ...há até boa
razão para se esperar que
uma nova ordem de
Deus possa começar na
presente década...A
geração que vivia em
1914, quando „estas
coisas principiaram a
ocorrer‟ já envelheceu
agora" - Despertai 22
Abril 1972 p.26 Port.
(8/8 71 p.26 inglês)

pág 27. (em inglês)

de 1952 p.543 (em inglês)

Ungidos

Duração: 30 anos

Geração #3: Os nascidos antes ou durante 1914
Duração do Ensino: 44 anos

1984

Assim, tratando-se da
É a geração de pessoas que
"Se Jesus usou a palavra
aplicação ao nosso tempo, a
viram os eventos
“geração” nesse sentido e se
“geração”, logicamente, não
catastróficos que
a aplicarmos a 1914, então os
se aplicaria aos bebês
irromperam em conexão
bebês daquela geração têm
nascidos durante a Primeira
com a Primeira Guerra
agora 70 anos ou mais." Guerra Mundial. " - A
Mundial, a partir de 1914. - A Sentinela 15/11/84 p. 5

Sentinela 15/01/79 p. 32
(1/10/78 p. 31 em inglês)

1952
"Algumas pessoas que
viviam em 1914 D.C.
quando a série de eventos
preditos começaram irão
também estar vivos
quando esta série tiver o
seu fim no Armagedon.
Todos os eventos virão no
decurso de uma geração" -

A Sentinela 15/04/1981
(15/10/80 p.31 em inglês)

1988
Do mesmo modo hoje, a
maior parte da geração de
1914 já desapareceu.
Todavia, há ainda milhões
de pessoas na terra que
nasceram naquele ano ou
antes disso - Despertai 8

Abr 88 p. 14

1991
Lembre-se do que
Jesus disse sobre os
que viveriam durante
os últimos dias, a
partir de 1914: “...esta
geração de modo
algum passará..." (Mat
24:34) - A Sentinela
15 Abr de 1991 pág. 7

Geração #3: Os nascidos antes ou durante 1914
"Desde a década de 1870, os Estudantes da Bíblia tinham servido com uma data fixa na mente — primeiro 1914, depois 1925.
Agora, davam-se conta de que tinham de servir por quanto tempo Jeová quisesse." - A Sentinela de 01/11/1993, pág 12.

1995

2008

2010 …

Portanto, hoje, no cumprimento final da
profecia de Jesus, “esta geração” parece
referir-se aos povos da terra que vêem o
sinal da presença de Cristo, mas que não
se corrigem.

"ungidos compõem a
atual “geração” que não
passará". Alguns
ungidos ainda estarão
vivos na Terra quando a
predita grande
tribulação começar"

A “GERACAO” SE
REFERIA: a pessoas
cujas vidas coincidem
por algum tempo ... a
vida dos ungidos que
estavam presentes em
1914...em parte com a
vida de outros ungidos -

É hora de manter-se desperto - A
Sentinela 1 Nov de 1995 p. 19 par. 12

A Sent 15/2/08 p. 24

A Sent 15/4 p. 10

Geração #4: Pessoas iníquas da

Geração #5: Os

terra

Ungidos

Duração do Ensino: 13 anos
"Porque se Edita Despertai?"

Duração do Ensino: 2
anos

… out/1995

nov/1995 …

"...antes que acabe a "…que está prestes
geração que viu os
a substituir o atual
eventos de 1914"
sistema"

Retorno ger. #2

Geração #6:Ungidos de

1914 com os atuais
ungidos.

Duração do Ensino:
???

