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“Se qualquer um de vocês se recusar a lutar contra a França ou a Inglaterra, todos irão morrer!” Foi o que gritou um oficial nazista para um grupo de Testemunhas de Jeová durante a Segunda Guerra Mundial. Soldados nazistas armados estavam ali perto, esperando uma resposta, mas nenhum irmão abriu mão de sua fé. Que coragem! Esse exemplo destaca bem nosso ponto de vista como Testemunhas de Jeová: nós nos recusamos a lutar nas guerras deste mundo. Mesmo enfrentando a morte, nos recusamos a nos envolver nos conflitos deste mundo.
Mas nem todos que se dizem cristãos concordam com isso. Muitos acreditam que um cristão pode e deve defender seu país. Talvez eles pensem: ‘Os israelitas eram o povo de Deus e eles participavam em guerras. Por que os cristãos hoje não podem fazer o mesmo?’ O que você responderia? Bem, você poderia explicar que a situação dos israelitas era bem diferente da situação do povo de Deus hoje. Vamos ver cinco diferenças.
 1. Todos do povo de deus faziam parte da mesma nação
No passado, Jeová reuniu seu povo em uma só nação — Israel. Ele chamou os israelitas de sua “propriedade especial dentre todos os povos”. (Êxodo capítulo 19 versículo 5) Deus também deu a eles um território específico. Então, quando Deus dava a ordem para os israelitas irem à guerra contra outras nações, eles não estavam lutando contra pessoas que também adoravam a Jeová. (*)
[Nota] (*) Às vezes, as tribos israelitas lutavam umas contra as outras, mas isso desagradava a Jeová. (Primeiro Reis capítulo 12 versículo 24) Só que, em certas ocasiões, ele aprovou essas lutas porque algumas tribos foram infiéis ou cometeram outros pecados graves. — Juízes capítulo 20 versículos 3 a 35; Segundo Crônicas capítulo 13 versículos 3 a 18; Capítulo 25 versículos 14 a 22; Capítulo 28 versículos 1 a 8. [Fim da Nota]
Página 29 [Descrição da imagem:] O rei Asa montado num cavalo liderando seus soldados na batalha.
Hoje, as pessoas que adoram a Jeová são de “todas as nações, tribos, povos e línguas”. (Apocalipse capítulo 7 versículo 9) Se o povo de Deus participasse numa guerra, eles poderiam lutar contra — ou até matar — seus irmãos na fé.
2. Jeová ordenou que os israelitas fossem à guerra
No passado, Jeová decidia quando e por que os israelitas tinham que lutar numa guerra. Por exemplo, Deus disse para Israel executar seu julgamento contra os cananeus. Esse povo era bem conhecido por sua adoração de demônios, descarada imoralidade sexual e sacrifício de crianças. Além disso, os cananeus moravam na terra que Deus tinha prometido dar ao seu povo. Por isso, Jeová ordenou que os israelitas destruíssem aquelas pessoas para que as coisas perversas que elas faziam não os influenciassem. (Levítico capítulo 18 versículos 24,25) Mesmo depois de os israelitas já terem ocupado a Terra Prometida, às vezes Deus autorizava que eles entrassem em guerra com nações inimigas. (Segundo Samuel capítulo 5 versículos 17 a 25) Mas Jeová nunca permitiu que os israelitas decidissem por conta própria ir à guerra. Quando faziam isso, os resultados geralmente eram terríveis. — Números capítulo 14 versículos 41 a 45; Segundo Crônicas capítulo 35 versículos 20 a 24.
Hoje, Jeová não autoriza os humanos a ir à guerra. As nações lutam para defender os interesses humanos, não os de Deus. Elas entram em guerra talvez para aumentar seu território, para defender suas ideias políticas ou por motivos econômicos. Mas e aqueles que dizem lutar em nome de Deus para defender sua religião ou matar os inimigos de Deus? Jeová vai proteger seus verdadeiros adoradores e destruir seus inimigos no futuro, na guerra do Armagedom. (Apocalipse capítulo 16 versículos 14,16) Nessa guerra, o exército de Deus vai ser formado apenas por criaturas espirituais, não pelos humanos que adoram a ele. — Apocalipse capítulo 19 versículos 11 a 15.
3. Os israelitas poupavam a vida daqueles que tinham fé
No passado, o exército israelita muitas vezes mostrava misericórdia por aqueles que demonstravam fé em Deus e destruíam apenas aqueles que Jeová decidia que deviam morrer. Veja dois exemplos. Jeová ordenou que Jericó fosse destruída, mas os israelitas pouparam a vida de Raabe e sua família por causa da fé que ela mostrou. (Josué capítulo 2 versículos 9 a 16; Capítulo 6 versículos 16,17) Mais tarde, toda a cidade de Gibeão foi poupada depois que os gibeonitas mostraram que respeitavam a Deus. — Josué capítulo 9 versículos 3 a 9,17 a 19.
Hoje, as nações que entram em guerra não poupam a vida daqueles que têm fé. E às vezes civis inocentes são mortos nas guerras entre as nações.
Página 30 [Descrição da imagem:] Raabe saindo da cidade de Jericó, que foi destruída. Ela está andando de braços dados com uma mulher idosa de sua família. Outros familiares estão andando atrás dela.
Legenda: Raabe teve fé, e por isso a guerra de Jeová contra Jericó poupou a vida dela e de sua família. Será que as guerras de hoje são assim?
4. Os israelitas tinham que seguir as leis de Deus para a guerra
No passado, Jeová exigia que os soldados israelitas seguissem suas instruções quando lutassem numa guerra. Por exemplo, Deus às vezes dizia que eles deviam oferecer “termos de paz” a uma cidade inimiga. (Deuteronômio capítulo 20 versículo 10) Jeová também esperava que os soldados israelitas fossem moralmente puros e que tanto eles como o acampamento fossem limpos. (Deuteronômio capítulo 23 versículos 9 a 14) Enquanto os exércitos de outras nações muitas vezes estupravam as mulheres dos territórios que conquistavam, Jeová proibia os israelitas de fazer isso. Na verdade, eles só podiam se casar com uma mulher cativa um mês depois de ter conquistado a cidade dela. — Deuteronômio capítulo 21 versículos 10 a 13.
Hoje, a maioria dos países assinou acordos internacionais que estabelecem certas regras para as guerras. O objetivo dessas regras é proteger os civis, mas infelizmente elas nem sempre são respeitadas.
5. Deus lutou pelo seu povo
No passado, Jeová lutou pelos israelitas, muitas vezes dando a eles vitórias que eram verdadeiros milagres. Lembra como Jeová ajudou os israelitas a derrotar a cidade de Jericó? Seguindo a ordem de Jeová, quando os israelitas deram “um grande grito de guerra, a muralha caiu por terra”, facilitando a conquista da cidade. (Josué capítulo 6 versículo 20) E como eles venceram a batalha contra os amorreus? “Jeová lançou do céu grandes pedras de granizo sobre eles ... De fato, mais pessoas morreram por causa do granizo do que pela espada dos israelitas.” — Josué capítulo 10 versículos 6 a 11.
Hoje, Jeová não luta a favor de nenhum país. O Reino de Deus, que tem Jesus como rei, “não faz parte deste mundo”. (João capítulo 18 versículo 36) É Satanás quem tem autoridade sobre todos os governos humanos. A crueldade das guerras mostra como ele é perverso. — Lucas capítulo 4 versículos 5,6; Primeira João capítulo 5 versículo 19.
Página 30 [Descrição da imagem:] As muralhas de Jericó começam a cair quando Josué ordena que os israelitas gritem e os sacerdotes toquem as trombetas. Uma parte da muralha fica de pé, e um cordão vermelho é visto pendurado em uma janela.
Legenda: Será que Deus luta por alguma nação hoje do jeito que ele lutou por Israel em Jericó?
 Os cristãos verdadeiros são pacificadores
Como vimos, nossa situação hoje é bem diferente da situação dos israelitas. Mas essas diferenças não são os únicos motivos de não irmos à guerra. Um dos motivos é que Deus predisse que nos últimos dias os que fossem ensinados por ele não ‘aprenderiam mais a guerra’, muito menos participariam nela. (Isaías capítulo 2 versículos 2 a 4) Além disso, Cristo disse que seus discípulos ‘não fariam parte do mundo’, ou seja, eles não se envolveriam nos conflitos do mundo. — João capítulo 15 versículo 19.
Mas Cristo incentivou seus seguidores a ir além. Ele os instruiu a não ter as características que levam ao ressentimento, à raiva e à guerra. (Mateus capítulo 5 versículos 21,22) Ele também ensinou seus seguidores a ser “pacificadores”, isto é, se esforçar em manter a paz com outros e amar seus inimigos. — Mateus capítulo 5 versículos 9,44.
E que dizer de nós pessoalmente? Com certeza não temos a menor vontade de lutar numa guerra. Mas será que no nosso coração poderia haver sentimentos de rivalidade que gerariam conflitos ou divisão na congregação? Queremos continuar nos esforçando para nos livrar de sentimentos assim. — Tiago capítulo 4 versículos 1,11.
Nós não nos envolvemos nas guerras das nações. Em vez disso, nos esforçamos para ter paz e amor entre nós. (João capítulo 13 versículos 34,35) Estamos decididos a continuar neutros enquanto aguardamos o dia em que Jeová vai acabar com todas as guerras para sempre. — Salmo 46 versículo 9.
 
