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RESUMO 

 

Esta monografia tem por objetivo analisar a postura das Testemunhas de Jeová, 

organização religiosa milenarista, em Feira de Santana, durante os anos de 1964 a 2004. 

Nesse período marcado pela presença de governantes militares na presidência e a guerra 

fria, a Sociedade Torre de Vigia de Bíblia e Tratados, atualmente Associação Torre de 

Vigia de Bíblias e Tratados, teve em vários momentos suas doutrinas e modos de agir 

expostos na mídia. A recusa em fazer transfusões de sangue, a recusa em homenagear 

símbolos nacionais, o proselitismo feito de porta em porta e a não prestação do Serviço 

Militar Obrigatório atraíram a atenção da população e das organizações governamentais. 

A recusa em prestar o Serviço Militar Obrigatório assume uma relevância diferenciada, 

pois interfere na questão da cidadania. Essa recusa foi analisada em Feira de Santana a 

partir do discurso de alguns entrevistados. Contudo as Testemunhas de Jeová 

apresentaram um crescimento extraordinário na década de 1970, mesmo diante de 

questões polêmicas como essas que foram citadas. 

 

Palavras-chaves: Testemunha de Jeová; Feira de Santana; recusa; militares; cidadania. 



ABSTRACT 

 

This monograph aim is analysis Jehovah’s witness attitude, millenarian religious 

organization, in the Feira de Santana city, during nineteen sixty four and two thousand 

four. This period was marked by the presence of military governor in the presidency and 

cold war, tower society of lookout bible and Treaties, actually, tower association of 

lookout bible and Treaties, and had in different moments your doctrines and actions 

exposed in media. The refusal to make blood transfusions, refusal to honor national 

symbols, proselytism done door to door and failure to provide mandatory military 

service attracted attention of population and governmental organizations. Refusal to 

provide mandatory military service assumes differentiated relevance because interferes 

in the question of citizenship. This refusal was analyzed in Feira de Santana from 

discourse of some interviewers. Although, Jehovah witness presented an extraordinary 

growth in the’ 70s, even before of controversial issues as these that were cited. 

Key-words: Jeohovah’s Witness, Feira de Santana; refusal; military; citizenship. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

 

 

Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há 
autoridade exceto por Deus, as autoridades existentes acham-se 
colocadas por Deus nas suas posições relativas.1 

 

No final do século XIX, teve início nos Estados Unidos da América um 

movimento religioso que teria milhões de seguidores um século depois. Em 1870, 

Charles Taze Russell e outras pessoas, almejaram alcançar as verdades da Bíblia e 

formaram uma classe onde estudariam este livro, por eles considerado sagrado. 

Achavam que a verdadeira forma de servir a Deus tinha sido posta de lado, discordando 

assim dos ensinamentos das outras instituições religiosas, almejando dessa forma um 

clareamento dos dogmas e registros escritos bíblicos.2 Diante das novas crenças, as 

Testemunhas de Jeová passaram a enfrentar problemas. Sofreram perseguição por parte 

de diversas pessoas e entidades, principalmente de governos e pessoas que não 

simpatizavam com suas crenças, sendo conduzidas a delegacias, fóruns e sedes 

governamentais, tendo que responder a milhares de processos em várias localidades.3 

No Brasil o primeiro registro que se tem das Testemunhas de Jeová foi por volta de 

1899, quando uma mulher recebeu pelo correio algumas publicações da Sociedade 

Torre de Vigia.4 

Um dos momentos de grande perseguição a esse grupo pode ser localizado nas 

primeiras décadas do século XX, momento em que o mundo vivia um período 

conturbado! No ano de 1914 houve um acontecimento marcante para a humanidade: 

pela primeira vez grandes nações – Inglaterra, França, Itália, Rússia, Áustria-Hungria e 

Alemanha – estavam envolvidas em um confronto bélico generalizado, iniciando o que 

                                                             
1 Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas 
com Referências. Cesário Lange, SP: Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados (Watchtower Bible 
and Tract Society of New York, Inc.), 2006, Romanos 13:01. 
2 Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Testemunhas de Jeová – Proclamadores do Reino de 
Deus. Cesário Lange, SP: Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados (Watchtower Bible and Tract 
Society of Pennsylvania), 1993, p. 44. 
3 Idem., p. 678. 
4 Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Anuário das Testemunhas de Jeová – 1997. Cesário 
Lange, SP: Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados (Watchtower Bible and Tract Society of 
Pennsylvania), 1997, p. 126. 



ficou conhecido como a Primeira Grande Guerra Mundial, cujos combates se limitaram, 

praticamente, ao velho mundo.5 

No referido ano de 1914 o Brasil era governado pelo presidente Venceslau Brás 

(1914-1918).6 O governo de Venceslau foi marcado pelo crescimento da incipiente 

indústria brasileira, que teve seu ritmo acelerado por causa da dificuldade nas 

importações, devido à guerra que acontecia na Europa, ao mesmo tempo em que 

aumentavam as exportações de gêneros do setor primário. Durante o governo de 

Venceslau Brás, o poeta Olavo Bilac iniciou uma campanha patriótica a favor da 

preparação do Brasil para um eventual envolvimento no conflito. Após o sucesso desta 

campanha, foi instituído no ano de 1917 o Serviço Militar Obrigatório. Para o governo, 

naquela época de incertezas e agressões mundiais, nada mais apropriado que a 

preparação adequada dos cidadãos para a defesa da pátria. Daquele momento em diante, 

todos os jovens receberiam ensinamentos indispensáveis para uma situação bélica de 

emergência.7 

A forte ligação do Brasil com os países da Entente (Inglaterra, França e Eua) 

determinou o envolvimento do país na guerra. A missão foi modesta, enviando 

matérias-primas alimentos e uma missão médico-militar, além de um grupo de 

aviadores e uma divisão naval.8 

Já na década de trinta, do século XX, o mundo viu a ascensão de governos 

totalitários (Alemanha, Itália, Espanha e Brasil). Aqui as autoridades do período se 

mostraram favoráveis às potências do eixo, potências essas, Nazi-facistas, que eram 

caracterizadas pelo autoritarismo, anticomunismo, nacionalismo, totalitarismo e anti-

semitismo – perseguindo judeus, ciganos, homossexuais, comunistas e cristãos que não 

aderissem ao regime. As Testemunhas de Jeová se recusavam a pegar em armas, por 

isso foram incluídas nos grupos a serem eliminados. Essa postura é evidenciada nas 

suas publicações da época, como relata o Anuário de 1974: 

Em 1939, a poderosa mensagem contida nos folhetos Encare os Fatos e 
Facismo ou Liberdade foi intrepidamente anunciada no Brasil. Marchas 
informativas de Testemunhas que portavam grandes cartazes foram usadas 
para anunciar as reuniões especiais em relação com estes folhetos e sua 
distribuição. Isto provocou uma poderosa reação do clero. A polícia 

                                                             
5 BELLO, José Maria. História da República. São Paulo: Cia Editorial Nacional, 1972, pp. 232-234. 
6 SILVA, Hélio. Entre Paz e Guerra (1915-1919). São Paulo: Editora Três, 1975, pp. 142-147. 
7 CARONE, Edgard. A República Velha – Instituições e Classes Sociais. São Paulo: Difusão Européia do 
Livro, 2ª Ed., 1972, pp. 164-170. 
8 SILVA, Hélio. Entre Paz e Guerra (1915-1919). São Paulo: Editora Três, 1975, pp. 160-162. 



municipal e outras autoridades começaram a fustigar os irmãos na filial e a 
erguer todos os tipos de obstáculos contra o livre progresso da nossa obra. 
Em 26 de agosto de 1939, cerca de trinta Testemunhas colocaram seus 
cartazes sanduíches e se postaram em muitos dos locais mais movimentados 
da cidade. Alguns conseguiram terminar seu trabalho e voltar seguramente 
para casa. Mas, a maioria, inclusive o superintendente da filial, foram detidos 
e encarcerados por cerca de vinte e duas horas, sob condições provadoras. 

Duas semanas depois, um oficial de polícia foi enviado à filial para prender 
de novo o superintendente da filial, e, mais tarde, outras autoridades foram 
enviadas para confiscar todos os folhetos. Cerca de dois mil dos folhetos 
ofensivos já haviam sido confiscados, e a polícia ordenou que as cinqüenta 
caixas restantes ficassem retidas até uma decisão superior.9 

Na década de 1960, os militares assumiram a direção da nação brasileira, usando 

como argumentos para se manterem no poder o desenvolvimento do amor a pátria e 

fazendo propaganda sobre os benefícios dos governos militares, tentando dessa maneira 

esconder os problemas sociais e políticos vividos pelo País. 

Partindo da idéia de como são importantes os direitos civis, é analisada a postura 

adotada pelas Testemunhas de Jeová em relação ao Serviço Militar Obrigatório, durante 

o Regime Militar (1964-1985) e os anos que o sucederam até 2004. Por objeção de 

consciência os membros dessa organização se recusam a prestar tal serviço, fazendo 

junto ao Ministério da Defesa o pedido de eximição10 do Serviço Militar. O processo de 

eximição, quando aceito, tem como conseqüência para os homens jovens a perda dos 

direitos políticos que os põe à margem da sociedade – pois não lhes é mais permitido o 

acesso a empregos públicos, a votar, a tirar passaporte e participar de uma diversidade 

de programas governamentais – buscando perceber os possíveis conflitos, medos e 

incertezas que passam pela cabeça dos jovens adeptos das Testemunhas de Jeová que 

sofrem ou tiveram a possibilidade de sofrer está sanção. 

A cidade de Feira de Santana foi escolhida por ser uma das maiores do País, 

sendo a maior cidade do interior da Bahia, em população absoluta, possuindo uma 

grande importância nos aspectos político e econômico, por ser o segundo maior colégio 

eleitoral da Bahia, e ter o maior entroncamento rodoviário do Nordeste, sendo uma 

cidade com um sistema comercial bem desenvolvido e possuir um dos maiores centros 

                                                             
9 Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Anuário das Testemunhas de Jeová – 1974. Cesário 
Lange, SP: Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados (Watchtower Bible and Tract Society of 
Pennsylvania), 1974, p. 51. 
10 Segundo o dicionário de termos jurídicos eximir significa: do latim Eximere (livrar, salvar de, isentar), 
que quer dizer ficar livre da obrigação ou do encargo, que lhes é imposto ou atribuído. 
Significa, por isso, isentar, desobrigar, livrar, dispensar, exonerar. 
SILVA, De Plácido. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1999. 15ª ed., p. 752. 



industriais do interior baiano. Feira de Santana, que está situada a 109 Km11 de Salvador 

foi também escolhida por existirem relatos de testemunhas de Jeová que foram 

eximidas, ou pediram eximição, do Serviço Militar Obrigatório e tiveram seus direitos 

políticos cassados, ou para serem cassados, por se negarem a prestar o referido serviço 

obrigatório. Para se estabelecer no Brasil e em Feira de Santana as Testemunhas de 

Jeová (o estabelecimento em Feira de Santana foi durante os anos de 1960, paralelo ao 

estabelecimento do regime ditatorial) encontraram muitas adversidades, no entanto, não 

quebraram sua convicção de permanecerem neutros nas questões militares e em 

treinamentos de guerra, por outro lado, essa organização tem buscado mecanismos 

legais para estar em conformidade com as leis vigentes no país, a exemplo da Lei do 

Serviço Alternativo ao Serviço Militar Obrigatório. 

O objeto de estudo se enquadrou dentro dos estudos sobre religião e relações de 

poder, e considerando que quase não existem estudos sobre as Testemunhas de Jeová, 

principalmente em Feira de Santana, as leituras que tratam do campo religioso e das 

relações de poder, foram analisadas para buscar contribuições que permitissem pensar 

essa temática no âmbito de Feira de Santana. 

Elizete da Silva destaca o envolvimento dos historiadores no estudo sobre os 

fenômenos religiosos e o que estes representam “devido a complexidade do tema e da 

sua interface com os problemas sociais”.12 Ao se fazer um estudo sobre o campo 

religioso é necessário considerar a importância do contexto social, mais precisamente 

quando se pretende analisar quais os principais moldes da organização em estudo e a 

reação da população à atividade ou decisões tomadas pela mesma. 

Sobre as Testemunhas de Jeová, o trabalho de Eduardo Góes de Castro 

enfatizando os problemas enfrentados sobre a Sociedade Torre de Vigia durante o 

Estado Novo de Vargas, demonstrou que os princípios pacifistas das Testemunhas de 

Jeová remontam às suas origens.13 A análise do discurso das Testemunhas de Jeová 

feita por Sueli ajudou a pontuar o anticatolicismo do grupo,14 percebendo uma das 

características fundamentalista dessa organização. A monografia de Camila Noêmia 

                                                             
11 IBGE. 
12 SILVA, Elizete da. Cidadãos de outra pátria: Anglicanos e Batistas na Bahia. Tese de doutorado. São 
Paulo, 1998, p. 14. 
13 CASTRO, Eduardo Góes de. A TORRE SOB VIGIA: As Testemunhas de Jeová em São Paulo (1930-
1954). Dissertação de mestrado. São Paulo: USP, 2007. 
14 RAMOS-SILVA, Sueli Maria. O discurso de divulgação religiosa materializado por meio de 
diferentes gêneros: dois ethé, duas construções do céu e da terra. Dissertação de mestrado. São Paulo: 
USP, 2007. 



Bastos possibilitou o conhecimento sobre as representações de família entre as 

Testemunhas de Jeová, em Santo Estevão.15 

Os trabalhos de Igor Gomes dos Santos e Clóvis Ramaiana de Oliveira sobre 

Feira de Santana, Marli Geralda Teixeira, Elizete da Silva e Igor Trabuco da Silva sobre 

outras denominações e conceitos religiosos e os livros e artigos de José Murilo de 

Carvalho e Mendonça Gouvêa, bem como diversos outros trabalhos afins forneceram as 

bases de estudo para o entendimento da temática religião-política. 

Em relação aos aspectos teóricos, no livro História Cultural, que trata sobre 

cultura e sociedade, Francisco Falcon, afirma “que o estudo das práticas culturais 

ampliou-se consideravelmente tanto nas atitudes subjacentes à vida cotidiana como a 

chamada cultura material”.16 As análises de Falcon destacam a importância que as 

praticas culturais desenvolveram entre os diversos sujeitos de uma sociedade e a 

variadas temáticas a serem abordadas. Permitem perceber como a postura do grupo 

influência na cultura da sociedade, assim, objetivei avaliar qual alcance da influencia 

das testemunhas de Jeová para a sociedade brasileira e feirense. 

É muito oportuno mencionar a contribuição da historiografia francesa, em 

especial a Escola dos Annales, como impulsionadora da expansão no campo da 

historiografia diante da insatisfação com o paradigma tradicional que se interessava 

exclusivamente por indivíduos, pelas camadas mais altas da sociedade, por suas elites e 

pelos acontecimentos ou pelas instituições dominadas por essas camadas população.17 A 

História Cultural Nova recebeu outras influências, além dos Annales. O marxismo 

representou um papel criativo nessa renovação metodológica. A concepção do fazer da 

história de Michel Vovelle deixa clara essa tendência, segundo Jacques Le Goff, ele deu 

uma grande contribuição na renovação conceitual da historiografia: “eis sem duvida o 

mais sutil e o mais imaginativo dos historiadores marxistas contemporâneos (Michel 

Vovelle), aquele que mais contribuiu para os progressos da História Nova”.18 

                                                             
15 BASTOS, Camila Noêmia Rener Santos. “O Segredo de Uma Família Feliz”: Representação de 
família entre as Testemunhas de Jeová em Santo Estevão/BA (1970-2001). Feira de Santana, BA: UEFS, 
2010. 
16 FALCON, Francisco José Calazans. História cultural: uma visão sobre sociedade e cultura. Rio de 
Janeiro: Campus, 2002, p. 88. 
17 ARIÉS, Phillipe. A História Nova. In: A História Nova. São Paulo: Martins Fontes, 1990, p. 156. 
18GOFF, Jacques Le. A História Nova. São Paulo: Martins Fontes, 1990, p. 253. 



Além destes, as proposições de Pierre Bourdieu sobre a função social exercida 

pela religião dentro da sociedade,19 e a influência exercida pela religião na vida dos 

indivíduos que a compõem através da análise de Max weber,20 nos fazem compreender 

como a estrutura religiosa se forma e desenvolve para a manutenção das classes 

estabelecidas. 

A partir dessas perspectivas, busquei perceber a constituição do pensamento dos 

membros das testemunhas de Jeová. Assim, um dos principais instrumentos para análise 

dos fenômenos religiosos é a História Cultural. Isto porque a religião ocupa um lugar 

especial nas relações sociais, que é o conceito de representação, fazendo com que 

atitudes e estas relações sejam moldadas pela crença dos seus membros, mostrando-se 

um campo fértil na criação de representações sobre a vida social, utilizando o conceito 

de representação do historiador Roger Chartier, para chegar a essa conclusão. 

Partindo desses referenciais e pontos de vista, observei como as testemunhas de 

Jeová buscaram construir uma religiosidade nova na sociedade feirense, tornando 

interessante estudar as representações sociais e políticas envolvidas. E por a religião ser 

um elemento constitutivo da cultura, é apropriado estudá-la pelo caminho da História 

Cultural. 

A utilização de fontes orais foi de extrema importância para concretização da 

pesquisa, pois as fontes escritas existentes a respeito do grupo e da recusa de prestação 

do Serviço Militar Obrigatório são raríssimas, principalmente em nível local. As 

principais fontes escritas foram matérias da revista VEJA (geralmente são matérias a 

nível nacional ou de outras localidades do País) que tratam da origem do grupo, eventos 

realizados pela denominação e questões polêmicas envolvendo o grupo, como a questão 

da recusa a transfusões de sangue e a recusa ao Serviço Militar; um certificado de 

eximição do serviço Militar Obrigatório do senhor A. V. A.; os Anuários das 

Testemunhas de Jeová de 1974, 1982, 1994, 1997, 2004 e 2010 (Instituição), 

Raciocínios à Base das Escrituras (Instituição), Tradução do Novo Mundo das 

Escrituras Sagradas (Instituição), Proclamadores do Reino de Deus (Instituição) e Meu 

Drama: Nasci Testemunha de Jeová (Ex-membro do grupo em Feira de Santana); o 

censo do IBGE de 2000; e as leis: Lei do Serviço Militar Obrigatório (1964), Lei do 

                                                             
19 BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 1974. 
20 WEBER, Max. A Ética protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 
1967. 



Serviço Alternativo ao serviço Militar Obrigatório (1992) e a Portaria Normativa do 

Ministério da Defesa de fevereiro de 2004. 

As fontes orais serão utilizadas com o objetivo de perceber alguns 

questionamentos que não tem respostas nos materiais escritos e estabelecendo um 

“conflito” entre esses tipos de fontes distintas. Nesta pesquisa duas formas diferenciadas 

de fontes orais foram trabalhadas. Os entrevistados David Rodrigues da Silva e Ivanildo 

Matos Lima, tiveram sua participação por meio de gravação, transcrição, limpeza e 

análise da entrevista seguindo os métodos da História Oral, tendo por referência o livro 

A voz do passado: História Oral, de Paul Thompsom. Já o senhor A. V. A., solicitou 

que não fosse realizada a gravação e concedeu somente uma conversa informal, sendo 

que o que foi dito por ele foi registrado em um bloco de anotações, que será utilizado 

como fonte aceita pelo próprio senhor A. V. A., desde que seu fosse exposto somente 

com as iniciais. 

Este trabalho foi organizado em três capítulos, com as seguintes abordagens: 

O primeiro capítulo descreve o surgimento das testemunhas de Jeová nos 

Estados Unidos da América, na década de 1870, bem como a chegada do movimento ao 

Brasil no final do século XIX, analisando essa inserção através do contexto histórico do 

período. Na segunda parte será feito um balanço historiográfico dos conceitos e 

definições da localização das testemunhas de Jeová no campo religioso brasileiro. A 

análise da bibliografia acerca do grupo demonstra uma diversidade de conceituações 

para inserir o grupo em alguma categoria de estudo. Algumas das classificações são: 

Seita, Religião neocristã, paraprotestante, pseudoprotestante, entre outras. Trabalho 

alguns desses conceitos na visão de alguns autores, contudo nesta monografia preferi 

utilizar o termo organização religiosa, devido à diversidade de conceituações e a forma 

como muitas vezes são utilizadas. 

O segundo capítulo está dividido em três partes principais. A primeira destaca a 

chegada e permanência do grupo em Feira de Santana, no início da década de 1960. É 

uma análise baseada na bibliografia e nas fontes da origem do movimento religioso, as 

principais características do grupo e o crescimento da organização religiosa. A segunda 

parte destaca a estrutura hierárquica da organização religiosa e na terceira é feita uma 

síntese das suas principais doutrinas. 



O terceiro capítulo trata diretamente do processo de eximição do Serviço Militar 

Obrigatório e a perda da cidadania. Neste capítulo será analisado o posicionamento das 

Testemunhas de Jeová no que tange a política e ao militarismo, a origem do seu 

pacifismo, os processos de eximição e as punições aplicadas. Como a mídia expõe essa 

recusa e quais os meios legais que as testemunhas de Jeová têm buscado para tornar 

menos impactante as doutrinas na sociedade mundial, e em especial a feirense brasileira. 

Os episódios envolvendo as Testemunhas de Jeová são inúmeros. Matérias 

publicadas em revistas, jornais e na televisão, destacam a diferença e o isolamento do 

grupo e a sociedade geral. Casos de pessoas que recusam receber uma transfusação de 

sangue são temas de pesquisas em diversas áreas de estudo. Entretanto, pouco se sabe 

sobre a perda dos direitos político, como punição aquelas Testemunhas que por objeção 

de consciência se recusaram a receber algum tipo de treinamento militar. Observemos o 

desenvolvimento dessa postura e alguns exemplos de cassação dos direitos políticos, 

bem como a fé das Testemunhas de Jeová é expressa pelo apego incondicional as suas 

doutrinas e normas de conduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

AS ORIGENS DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ 

 

 

Vós sois as minhas testemunhas, é a pronunciação de Jeová..., 
antes de mim não foi formado nenhum Deus e depois de mim continuou 
a não haver nenhum.21 

 

As origens do movimento nos EUA 

 

Antes de analisarmos a questão da recusa de Prestação do Serviço Militar 

Obrigatório, no período de 1964-2004, no Brasil, é importante destacar a gênese do 

Movimento das Testemunhas de Jeová, suas características principais e o crescimento 

obtido a mais de um século pelo grupo. Atualmente as Testemunhas de Jeová somam 

um número de adeptos superior a sete milhões.22 

O próprio surgimento nos Estados Unidos está relacionado ao contexto histórico 

que o país vivia. Tendo saído da guerra civil (Guerra de Secessão – 1860-1865), a nação 

estava propicia a receber grupos religiosos de cunho milenaristas, ou apocalípticas – 

termo utilizado para denominar os grupos religiosos que tem como parte de suas doutrinas a 

crença na volta de Cristo e no seu reinado que durará mil anos – que se desenvolveram 

naquela sociedade utilizando o evento histórico como marco histórico importante e 

como sinal do retorno de Cristo, caberia a esses grupos reunir os escolhidos e prepará-

los para o segundo advento de Cristo.23 

O século XIX nos Estados Unidos marcou o surgimento de uma nova onda 

avivalista24, a reapropriação das idéias avivalistas pelas diversas denominações 

protestantes buscaram despertar nos indivíduos, assim como na sociedade, um ideal de 

aperfeiçoamento humano onde a salvação depende do próprio individuo. “As cruzadas 

                                                             
21 Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas 
com Referências. Cesário Lange, SP: Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados (Watchtower Bible 
and Tract Society of New York, Inc.), 2006, Isaías 43:10. 
22 Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Anuário das Testemunhas de Jeová – 2010. Cesário 
Lange, SP: Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, 2010, p. 38. 
23 CASTRO, Eduardo Góes de. A TORRE SOB VIGIA: As Testemunhas de Jeová em São Paulo (1930-
1954). Dissertação de mestrado. São Paulo: USP, 2007, p. 27. 
24 O movimento avivalista foi o despertar buscando maior motivação da crença, estimulando os fiéis a 
fazerem orações e ao isolamento. Nesse caso específico, as Testemunhas de Jeová e os Adventistas, tem 
sua motivação pautada na volta de Cristo. 



evangélicas refletem o novo espírito de democracia, na sua ênfase sobre as obras 

humanas, na capacidade do homem de tomar decisões e de desempenhar tarefas cada 

vez mais complexas”25. A soberania de Deus vai sendo cada vez mais esquecida, assim 

como a clássica doutrina calvinista da eleição foi relegada para segundo plano à medida 

que os homens, dentro do novo espírito de desempenho, tornavam-se seguros de que 

todo o que quer se salvar pode fazê-lo através de uma “fé viva” e “obra de Justiça”26. 

No entanto, é a partir da segunda metade do século XIX que o avivalismo se desenvolve 

de maneira mais enfática, tendo os Adventistas do Sétimo Dia, como um dos 

propulsores dos movimentos milenaristas27 nos Estados Unidos, sendo que este grupo 

teve uma forte influência no surgimento e desenvolvimento das Testemunhas de Jeová.  

A origem das Testemunhas de Jeová está diretamente ligada a Charles Taze 

Russell (1852-1916), um comerciante norte-americano bem-sucedido. Natural de 

Allegheny (hoje parte de Pittsburgh), Pensilvânia, o norte-americano Russell era filho 

de presbiterianos28, mas acabou fazendo parte da Igreja Congregacional. Porém, 

doutrinas como o tormento no inferno de fogo e a predestinação do homem por Deus – 

doutrina calvinista – fez com que ele se afastasse de qualquer tipo de instituição 

religiosa. No entanto, em 1869 ao assistir um culto adventista numa sala empoeirada sua 

abalada fé foi restaurada, mesmo não compreendendo muito bem o teor da mensagem 

pregada pelo pastor Jonas Wendell, e concluindo que o “Fim dos Tempos” e a “Volta de 

Cristo” estavam muito próximos29. Assim, “em 1870, cheio de entusiasmo, ele e alguns 

conhecidos em Pittsburgh e na vizinha Allegheny decidiram formar uma classe para 

estudo da Bíblia”30. Temos aqui, por assim dizer, o principio da organização religiosa 

analisada. O desenvolvimento das Testemunhas de Jeová é descrito por Eduardo Góes 

da seguinte forma: 

Negociante de sucesso, o ‘pastor’, que considerava insatisfatório todos os 
sistemas religiosos, conseguiu adeptos, fundou classes de estudo da Bíblia e 
criou publicações que, mais tarde, tornar-se-iam sucessos editoriais, como a 
revista Zion’s Watchtower and Herald on Christ’s Presence, surgida em 
1879 com 6.000 exemplares. Russell fundou esta revista, mais tarde 

                                                             
25 MENDONÇA, Antonio Gouvêa. O celeste porvir: A inserção do protestantismo no Brasil. São Paulo, 
SP: Edições Paulinas, 1984, p. 51. 
26 Idem. 
27 O milenarismo será discutido com mais profundidade no capítulo II, pois a crença no reinado milenar 
de cristo é uma das principais doutrinas da Testemunhas de Jeová. 
28 Os presbiterianos são protestantes históricos ao lado dos metodistas e outros (CAMPOS JR., Luís de 
Castro. Pentecostalismo: sentidos da palavra divina. São Paulo: Ática, 1995. pp. 47, 48) 
29 Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Testemunhas de Jeová – Proclamadores do Reino. 
Cesário Lange, SP: Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, 1993, pp. 42, 43. 
30 Idem., p. 44. 



intitulada A Sentinela, com o objetivo de divulgar suas idéias. Considerava 
ser a verdade bíblica um grande contraste com os erros doutrinais que 
atribuía a outras denominações religiosas. As pessoas que recebiam a 
revista começaram a se reunir em grupos para estudo da Bíblia. Assim, 
acabaram por torna-se conhecidos como os ‘Estudantes da Bíblia’ ou, 
quando A Sentinela começou a ser traduzida em outras línguas, ‘Estudantes 
Internacionais da Bíblia’. Originalmente, a impressão de A Sentinela e 
tratados religiosos era feita por firmas comerciais. Visando uma maior 
divulgação de suas idéias, Russell fundou a ‘Sociedade de Tratados da 
Torre de Vigia de Sião’. Estava deste modo formado o principal 
instrumento legal do grupo religioso, que posteriormente ficaria conhecido 
como Testemunhas de Jeová.31 

Góes destaca como uma característica dos “Estudantes da Bíblia”, hoje 

Testemunhas de Jeová, a propagação de suas doutrinas por meio da revista A Sentinela. 

Atualmente as Testemunhas de Jeová utilizam essa revista e também a Despertai, além 

de livros, brochuras, tratados, CDs e DVDs. A mudança de nome foi feita em um 

“congresso realizado em Collumbus, Ohio, em 1931”32, durante a presidência de Joseph 

Franklin Rutherford33 (1869-1942), que havia sucedido Russell no comando da 

Sociedade Torre de Vigia, em 1917.  

É a partir dos Estados Unidos que a atividade mundial das Testemunhas de 

Jeová tem sido dirigida. A sua sede situada no Brooklyn, Nova Iorque, desde 1909 é 

composta atualmente de diversos prédios, que servem como alojamento e abrigam um 

complexo gráfico que produz “Bíblias, livros e brochuras em 180 línguas para 

distribuição global”34. 

Atualmente os Estados Unidos da América é o país com o maior número de 

adeptos das Testemunhas de Jeová, com cerca de 1.154.279 de publicadores (pessoas 

que vão de porta em porta, pregando sobre a vinda do Reino de Jeová e distribuindo 

folhetos e revistas) em 2009, segundo o Anuário das Testemunhas de 201035. O 

Anuário36 de 1982 relatou que nesse país, o número de adeptos era de 588.503, em 

1981. Assim, nota-se que, em cerca de trinta anos o número de fiéis dobrou nos Estados 

                                                             
31 CASTRO, Eduardo Góes de. A TORRE SOB VIGIA: As Testemunhas de Jeová em São Paulo (1930-
1954). Dissertação de mestrado. São Paulo: USP, 2007,  pp. 30, 31.  
32 Idem, p. 79. 
33 O norte-americano Joseph Franklin Rutherford fora juiz, e era tido inclusive entre os membros de seu 
grupo religioso como um homem imponente e de características marcantes, devido ao seu tom de voz e 
sua estrutura corporal forte. 
34 Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Testemunhas de Jeová – Proclamadores do Reino. 
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35 Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Anuário das Testemunhas de Jeová – 2010. Cesário 
Lange, SP: Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, 2010, p. 34. 
36 Livro publicado pelas Testemunhas de Jeová com o objetivo de relatar aos membros de todo o mundo 
como esta o desenvolvimento e o crescimento da organização, do proselitismo, do crescimento e dos 
problemas judiciais enfrentados em alguns países, onde a organização está proscrita ou com restrições. 



Unidos, isso se deve a principal característica das Testemunhas de Jeová: o trabalho 

proselitista feito nas casas das pessoas. 

Fazendo uma analise do campo pentecostal do Rio de Janeiro Campos Jr. 

destaca o proselitismo evangelista como a principal maneira das Testemunhas de Jeová 

difundirem a sua fé, segundo ele 

As Testemunhas de Jeová se caracterizam por uma evangelização pessoal, 
andando em grupos pelas ruas e atuando com freqüência aos domingos. 
Eles passam de casa em casa e, se são bem recebidos, distribuem folhetos 
em que afirmam que o ‘verdadeiro’ Reino de Deus será aqui mesmo na 
terra e que algumas transformações irão ocorrer. Nesta seita, a ação do 
Espírito Santo não recebe a mesma ênfase que no pentecostalismo.37 

Nesta citação é possível perceber outra doutrina que difere da maioria das outras 

denominações cristãs, a crença em uma vida terrena e não celestial. Essa diferença em 

relação as outras denominações se dá pelo fato que a maior parte dos protestantes 

acreditam na volta de Cristo para o chamado arrebatamento, onde o Senhor levará os 

fiéis consigo para o Reino dos Céus. 

Ao ir a casa das pessoas as Testemunhas se aproximam dos receptores da 

mensagem, buscando assim sensibilizar as pessoas que se sentem atormentadas e 

desconsoladas, levando uma mensagem de esperança e melhora das condições de vida 

na terra. Essa mensagem – contida nos livros, folhetos e revistas – proporcionou um 

enorme crescimento a este grupo religioso, que passou a expandir para outros países. 

Com está visão, o Brasil passou a ser visto como um campo para expansão a partir da 

década de 1920. 

 

O movimento no Brasil 

 

Até o ano de 1891, quando da promulgação da primeira constituição 

republicana, a igreja oficial do Estado brasileiro era a Igreja Católica Romana. Esse foi 

o momento em que o Estado Nacional passou a ser laico. Contudo, esse cenário já 

estava sendo preparado desde o início do século XIX, com a vinda da Família real 

Portuguesa para a colônia. Desde o começo da colonização os protestantes tentaram se 

instalar no Brasil (ainda colônia portuguesa). Segundo Mendonça a presença protestante 
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no Brasil, antes do século XIX, se deu de forma esporádica dentro da hegemonia 

exercida pela Igreja Católica sobre o Império Português. Para ele “o protestantismo só 

conseguiu implantar-se definitivamente quando condições políticas e sociais 

apresentaram condições de neutralizar a presença protestante de modo que ela não 

viesse a conseguir, por causa de seu enquistamento, transformações sensíveis na cultura 

católica luso-brasileira”38. Era preciso que o protestantismo se adapta-se as 

características da sociedade colonial e imperial para florescer de forma eficaz. 

Durante o Brasil Colônia a primeira tentativa de estabelecer uma colonização 

protestante se deu em 1555, quando a expedição de Villegaignon chegou, pretendendo 

“fundar a França Antártica e construir um refúgio onde os Huguenotes pudessem 

praticar livremente o culto reformado”. Mas foi durante a invasão holandesa, no século 

XVII, ao nordeste da colônia que houve uma tentativa mais séria e duradoura de 

implantar uma comunidade protestante; se essa invasão fosse definitiva e prosseguisse 

pelos próximos séculos provavelmente a hegemonia do catolicismo nesta colônia 

portuguesa não seria em todas as capitanias. 

Entretanto é somente a partir de 1810 com a celebração do Tratado de Aliança e 

Amizade e Comércio e Navegação, firmado entre o Império Português e a Inglaterra, 

que os primeiros indícios de tolerância religiosa podem ser observados. Gouvêa coloca 

que de acordo com os termos deste tratado, aos súditos britânicos era permitido o 

exercício de sua fé, desde que os cultos fossem realizados em templos que não tivessem 

a forma diferente de casas de habitação, “respeitassem a Igreja Católica e não fizessem 

o proselitismo”39.  

Falando sobre a efetivação desse Tratado, Émile Léonard destaca a implantação 

das primeiras capelas em território brasileiro, com a permissão da coroa portuguesa, e 

posteriormente, no período regencial. A influência do protestantismo inglês, pode ser 

atrelado as relações da monarquia portuguesa a essa nação protestante. A capela inglesa 

teve sua pedra fundamental lançada em 1819, mantendo as características do Tratado 

realizado entre Portugal e Inglaterra em 1810. O protestantismo só conseguiu seu 

estabelecimento nesse período, pois, segundo Léonard, 

Durante muito tempo, realmente, nada foi tentado no sentido de expressão 
das doutrinas protestantes no Brasil, por intermédio da instrução e da prédica. 
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Foram abertas no Rio de janeiro duas capelas, pertencentes às colônias 
estrangeiras dos anglo-saxões nos últimos anos do regime português, e a dos 
alemães em 1837. ... Esses estrangeiros, entretanto não pareciam 
absolutamente desejosos de tornar seus cultos conhecidos dos brasileiros que, 
por sua vez, não se mostravam curiosos no conhecimento dessa fé que 
ninguém lhes transmitira, justificando, assim, a expressão ‘liberdade pródiga’ 
que, em outubro de 1823, o clérigo Silva Lisboa empregara, referindo-se à 
liberdade de consciências, discutida então na Assembléia Constituinte.40 

Com esse tratado a hegemonia Católica foi perdendo espaço, sendo a liberdade 

religiosa muito discutida na Constituinte de 1823. Contudo a Igreja Católica foi mantida 

como oficial do Império Brasileiro e a única a ser mantida pelo Estado. Ainda assim, 

segundo Gouvêa, “reconhecia a Constituição o Brasil como nação Cristã em todas as 

suas comunhões e estendia os direitos políticos a todas as profissões de fé”. Entretanto 

essa tolerância aos protestantes deveria ser exercida de forma similar aos termos 

contidos no tratado de 1810: respeito a religião oficial e “as restrições quanto aos 

lugares de culto, a construção de templos e ao proselitismo”41. Dessa forma, o que 

começou com a celebração do tratado de 1810, culminou com a promulgação da 

primeira Constituição Republicana, em 1891. 

Essa tolerância religiosa, firmada com os tratados de 1810, era relativa. A 

adoração estava liberada, mas não poderia haver proselitismo, os locais de reunião não 

poderiam ter forma de igrejas ou templos e sim de residência, a crença estava restrita ao 

grupo religioso42. Roger Aubert classifica esse momento como o período do início da 

crise da hegemonia Católica no Brasil43. A Igreja Católica não se conformou com essa 

tolerância na religiosidade desta parte do território português, provocada pela mudança 

de sede da monarquia, e buscou retomar sua condição de única religião permitida. Por 

isso, durante a primeira metade do século XIX, as novas denominações religiosas que se 

estabeleciam aqui encontravam forte oposição da Igreja Católica que detinha o 

monopólio religioso institucional, possuindo inclusive o estatuto de igreja oficial entre 

1824 e 1889, quando da proclamação da República. 

Mesmo com a forte oposição da Igreja Católica, o protestantismo se mostrou 

crescente, principalmente com a vinda de imigrantes europeus e a aceitação de alguns 

brasileiros. Em 12 de agosto de 1859 o missionário presbiteriano Ashbel Green 
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Simonton chegou ao Rio de Janeiro e iniciou sua propaganda religiosa. Já em 1882 a 

primeiras missões batistas intensificavam sua evangelização, contando com os seguintes 

números: em 1889 oito igrejas, com 312 membros; em 1895 dezesseis igrejas, com 784 

membros; e em 1907 oitenta e três igrejas, com 4.201 membros44. Juntamente com os 

luteranos, anglicanos e metodistas (que também se estabeleceram aqui antes da 

proclamação da República), os presbiterianos e batistas são convencionalmente 

classificados no Brasil como protestantes históricos45. 

Na Bahia, os batistas tem sua primeira igreja instalada no ano de 1882, contando 

com 5 membros; em 1889 foi instalada a segunda Igreja Batista da Bahia, na cidade de 

Valença; em 1903 já existiam 10 Igrejas Batistas na Bahia; em 1906 a Bahia possui 24 

igrejas, formadas por 1161 membros, esse período é colocado por Marli Geralda 

Teixeira como o início das crises entre as lideranças batistas, que culminarão na 

formação de diferentes ramos das Igrejas Batistas na Bahia; em 1940, a junção das três 

lideranças rivais somavam um total de 115 igrejas no Estado; e em 1956, os três grupos 

juntos apresentaram um notável crescimento absoluto de igrejas: 16146. 

Só foi com a proclamação da República, em 1889, e com a promulgação da 

primeira constituição republicana, em 1891, que deu ao Estado Nacional a característica 

de uma instituição laica, passando a esfera privada e individual à questão da 

religiosidade, que o protestantismo adquire a permissão oficial do governo para 

expandir a suas doutrinas. A respeito deste assunto, a proclamação da República e a 

laicização do Estado, Carlos Tadeu diz que 

ficou estabelecida formalmente a separação entre igreja e Estado, 
garantindo legalmente a liberdade religiosa e instaurando uma situação de 
pluralismo religioso. Se, durante os três primeiros séculos da história do 
Brasil, a igreja católica detinha o monopólio institucional religioso, no 
decorrer do século XIX, apesar dela ainda contar com o amparo legal, a 
situação gradativamente se modificou.47 

No período republicano, merecem destaque as denominações evangélicas do 

ramo pentecostal. Pode-se dividir o movimento pentecostal em três períodos, que ficou 

conhecido como as três ondas do pentecostalismo. A primeira está relacionada à vinda 

da Assembléia de Deus para o Brasil, que tem suas atividades iniciadas em 1910, a 
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estudo sobre a Igreja Renascer em Cristo e a presença evangélica na sociedade brasileira 
contemporânea). Tese de doutorado. São Paulo: USP, 2001, p. 33. 



Congregação Cristã e a Igreja do Evangelho Quadrangular, que chega ao Brasil em 

1951. Estas denominações são de procedência internacional, já as da segunda onda são 

denominações formadas aqui mesmo no Brasil, a Igreja Pentecost 

al o Brasil para Cristo (iniciada em 1956) e a Igreja Pentecostal “Deus é Amor” 

(em 1961). A terceira onda, neopentecostal, tem a Igreja Universal do Reino de Deus 

(iniciada em 1977) e a Igreja Renascer em Cristo48, como iniciadoras do movimento. 

Elizete da Silva sintetiza em quatro correntes principais a presença sistemática 

do protestantismo no Brasil a partir da primeira metade do século XIX. A partir de 

1808, Anglicanos e Luteranos adentram o país, estes são considerados protestantes de 

imigração. Na segunda metade do século XIX o protestantismo missionário espalha-se 

pelo território brasileiro, através de “missionários de origem congregacional, metodista, 

presbiteriana, batista e episcopal” fundando “suas igrejas no Rio de Janeiro, São Paulo 

Bahia e Rio Grande do Sul”49. 

No início do século XX, “uma terceira onda protestante, classificada como 

pentecostal”, tendo como principais representantes “comunidades da Congregação 

Cristã e da Assembléia de Deus”50. E a partir do final da década de 1970, surge o 

“chamado neopentecostalismo, representado especialmente pela Igreja Universal do 

Reino de Deus, partindo do Rio de janeiro, espalhou-se nas grandes cidades como um 

verdadeiro movimento inovador no campo religioso nacional”51 

Antes da chegada do movimento pentecostal ao Brasil, e dez anos depois da 

proclamação da República, há o primeiro registro da presença do movimento das 

Testemunhas de Jeová no Brasil, segundo o Anuário das Testemunhas de Jeová: 

Foi em 1889 que Sarah Bellona Ferguson, de São Paulo, recebeu pela 
primeira vez dos Estados Unidos, por correio, algumas publicações da 
Sociedade Torre de Vigia. Ao passo que aprendia as preciosas verdades 
bíblicas, fazia o possível para transmiti-las a outros. Quando surgiu a 
oportunidade para isso, ela foi batizada, depois de uns 25 anos.52 

                                                             
48 CAMPOS JR., Luís de Castro. Pentecostalismo – Sentidos da Palavra Divina. São Paulo: Editora Ática 
S. A., 1995, pp. 28-55, 113. 
49 SILVA, Elizete da. Cidadãos de outra pátria: Anglicanos e Batistas na Bahia. Tese de doutorado. São 
Paulo, 1998, p. 24. 
50 Idem. 
51 Idem. pp. 24, 25. 
52 Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Anuário das Testemunhas de Jeová – 1997. Cesário 
Lange, São Paulo: Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, 1997, p. 126. 



Essa senhora é considerada a primeira Testemunha de Jeová brasileira. 

Entretanto, Eduardo Góes destaca outro fato marcante da presença das Testemunhas de 

Jeová antes de sua instituição definitiva no Brasil: 

em 1918, os tripulantes de um navio brasileiro atracado para reparos em 
Nova Iorque tomaram contato com os ‘Estudantes da Bíblia’. Após dois 
anos, os marinheiros chegaram ao Brasil e começaram a angariar 
assinaturas para edições em espanhol da revista Watchtower. Joseph 
Franklin Rutheford, constatando o crescimento do número de assinaturas da 
citada revista, percebeu que havia espaço para a ploriferação de suas idéias 
no Brasil. Entusiasmado, enviou George Young, que chegou ao Rio de 
Janeiro em 1922, realizando ali os primeiros batismos e assembléias.53 

Após esses acontecimentos a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados dos 

EUA, abriu em 1923, no Rio de Janeiro uma filial “a fim de promover a educação 

bíblica” no Brasil.54 Segundo Eduardo Góes Castro, de início as Testemunhas de Jeová 

não preocuparam o governo, nem a Igreja Católica, mas a partir da década de 1940 a 

situação mudou, as Testemunhas de Jeová foram postas na ilegalidade, após o confisco 

de publicações, a prisão de membros e um processo judicial, isso devido a propaganda 

antifascista feita pelas Testemunhas.55 

Nesse período, em 1948, o número de Testemunhas de Jeová no Brasil era de 

1.000 adeptos. Os dados a seguir descrevem o crescimento avançado do número de 

membros, no Brasil, a partir de 1948: 

CRESCIMENTO DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ DE 1948 A 2009 NO 

BRASIL56 

ANO NÚMERO 

ABSOLUTO 

AUMENTO 

EM %57 

ANO NÚMERO 

ABSOLUTO 

AUMENTO 

EM % 

1948 1.000 -- 1987 200.000 100 

1957 10.000 900 1995 400.00058 100 

                                                             
53 CASTRO, Eduardo Góes de. A TORRE SOB VIGIA: As Testemunhas de Jeová em São Paulo (1930-
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54 Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Anuário das Testemunhas de Jeová – 1997. Cesário 
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56 Fonte: 1948-1995 Anuário de 1997; 2001 Anuário de 2004; e 2009 Anuário de 2010. 
57 O aumento é em relação ao período imediatamente anterior citado na tabela. 



1968 50.000 400 2003 607.36259 51,8 

1975 100.000 100 2009 708.22460 16,6 

Esse crescimento é extraordinário diante das diversas polêmicas em que as 

Testemunhas de Jeová estão envolvidas. Uma dessas polêmicas está descrita na revista 

Veja de julho de 1993,61 onde o não recebimento de transfusões de sangue, por parte dos 

membros, acaba em exposição e foi discutido pela sociedade em geral. Na maioria dos 

episódios, essas querelas terminam nos tribunais, e muitas vezes os fiéis acabam por 

receber a transfusão, pois muitos juízes não interpretam como justificáveis o motivo 

dessa recusa (As Testemunhas de Jeová alegam que por motivo de proibição bíblica não 

aceitam transfusão de sangue e de seus derivados primários), optando por impor o 

tratamento médico com sangue mesmo contra vontade do paciente. 

O campo religioso brasileiro é muito diversificado, sendo composto em sua 

maioria por cristãos. Entretanto, ao lado dessa crença as grandes religiões, como 

Budismo, Islamismo, Judaísmo e Hinduísmo, coexistem, assim como diversas religiões 

de origem africana. Mais que isso, no Brasil a religiosidade é exercida de uma forma 

própria, Campos Junior diz o seguinte a este respeito: no Brasil, as religiões tem 

encontrado um espaço propício para se desenvolver. Vários elementos da cultura 

brasileira resultantes da mistura das raças estão presentes na prática religiosa62. Contudo 

o destaque adquirido pelo cristianismo se sobressai devido a enorme quantidade de 

adeptos, que segundo o censo feito pelo IBGE em 1991 englobava 92,93% da 

população total brasileira63. Segundo o Anuário das Testemunhas de Jeová de 1997, o 

                                                                                                                                                                                   
58 Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Anuário das Testemunhas de Jeová – 1997. Cesário 
Lange, São Paulo: Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, 1997, pp. 127, 128, 130, 141, 173, 
203. 
59 Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Anuário das Testemunhas de Jeová – 2004. Cesário 
Lange, São Paulo: Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, 2004, p. 32. 
60Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Anuário das Testemunhas de Jeová – 2010. Cesário 
Lange, São Paulo: Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, 2010, p. 32.  
61 Revista Veja. Editora Abril, 21/07/1993, p. 96. 
62 CAMPOS JR., Luís de Castro. Pentecostalismo – Sentidos da Palavra Divina. São Paulo: Editora Ática 
S. A., 1995, p. 101. 
63 Segundo a autora Clara Mafra, numa tabela colocada em seu livro Os Evangélicos, a população 
religiosa brasileira é composta em sua maioria por católicos, que somam mais de 121 milhões de fiéis, e 
evangélicos, que ultrapassam os 12 milhões, devendo-se somar a esses números os fiéis de religião 
neocristã e cristã reformada não determinada que somam quase um milhão e meio de adeptos, dados esses 
extraídos do censo demográfico do IBGE (1991). O espiritismo possui mais de um milhão e meio e as 
religiões orientais, judaica e israelita, candomblé e umbanda, bem como pessoas de outras religiões, 
possuem pouco mais de um milhão de adeptos. Esses dados de 1991 demonstram a diversidade religiosa 



campo religioso brasileiro em sua maioria era composto por católicos, destacando ainda 

o crescimento dos evangélicos nos anos anteriores, em especial a década de 1990: “o 

Brasil é um país de grande variedade... A maioria dos habitantes (85 por cento dos 161 

milhões) professam ser católicos, e uma grande porcentagem deles tem inclinações 

espíritas. Nos últimos anos, tem havido também um notável aumento no número de 

adeptos de religiões evangélicas”64. Neste aspecto a um equívoco encontrado na fonte, 

pois as denominações evangélicas são colocadas como religiões, quando na verdade se 

tratam de ramificações do cristianismo. 

O IBGE nas confissões religiosas no ano 2000 destaca a predominância da 

religião Cristã no Brasil, de acordo com o censo demográfico realizado pelo IBGE neste 

ano, a população total brasileira era superior a 169 milhões, sendo que mais de 152 

milhões de brasileiros se declararam cristãos, dentre estes mais de 1 milhão se 

declararam Testemunhas de Jeová; o que não condiz de acordo com os critérios de 

avaliação de pertencentes a organização feito pelas Testemunhas de Jeová. O Anuário 

de 200165, que traz os dados relativos ao ano 2000, relata que o numero de publicadores 

das Testemunhas de Jeová foi de 536.270 pessoas, metade dos que se declararam 

pertencentes ao grupo66. A justificativa para essa diferença nos números pode está 

relacionada aqueles que estudam a Bíblia com as Testemunhas de Jeová, sendo possível 

que estes se declararam como membros da organização. Segundo o mesmo Anuário, o 

número de estudos bíblicos feitos pelo grupo foi de 526.102. Somando o número de 

publicadores ao de estudantes, ultrapassa a cifra de um milhão, aproximando-se do dado 

fornecido pelo IBGE, em 2000. 

É importante destacar o caso específico da Bahia nesse contexto. Tendo sua 

população composta principalmente de católicos, mesclado com a cultura/religiosidade 

popular e suas ligações as religiões de origem africana, na Bahia instalaram-se no final 

                                                                                                                                                                                   
brasileira, evidenciando, contudo a superioridade numérica dos seguidores do cristianismo. MAFRA, 
Clara. Os evangélicos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001, p. 50.  
64 Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Anuário das Testemunhas de Jeová – 1997. Cesário 
Lange, SP: Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, 1997, pp. 125, 126.  
65Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Anuário das Testemunhas de Jeová – 2001. Cesário 
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66 O Censo demográfico realizado pelo IBGE registrou 1.104.000 Testemunhas de Jeová em 2000, mais 
que o dobro registrado pelo próprio grupo. Isto pode ser explicado por dois motivos: quando questiona 
sobre a religião da população, os filhos menores de idade são colocados como pertencendo a mesma 
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censo é feito por amostragem, não sendo sempre confiável pela metodologia utilizada. Talvez por isso a 
enorme diferença entre os dados do censo e os da organização das Testemunhas de Jeová. 



do século XIX e início do XX alguns grupos protestantes, com destaque especial para os 

Batistas, que aqui iniciaram um trabalho intenso de proselitismo67. Essa diversidade de 

representações do sagrado foi colocado como fato importante por Marli Geralda, para 

ela no caso da Bahia 

Não pode ser esquecido o fato de que a própria ambiência, extremamente 
eivada de tradições religiosas, responsáveis pela ligação indelével da 
cultura baiana ao catolicismo nas suas diversas feições – do ortodoxo ao 
popular – e às religiões afro-brasileiras, torna-se ainda mais delicado o 
estudo de uma comunidade religiosa que, desde o seu início, se propôs a 
contestar e solapar as bases das crenças tradicionais68 

Segundo Elizete da Silva, dos primeiros grupos protestantes, além dos 

Presbiterianos na década de 1870, que se estabeleceram aqui no Brasil e na Bahia de 

forma significativa foram os Anglicanos e os Batistas, este depois dos Presbiterianos. 

Percebendo a formação cultural baiana (formação essa que é também brasileira, mas 

sendo mais acentuada na Bahia) destacada por Marli Geralda, Silva coloca que os 

anglicanos e batistas acabaram por criar a mentalidade dualista da díade do bem x mal, 

pois para eles a civilização baiana e latino americana em si era povoada por crenças que 

eram relegadas. Os valores do cristianismo protestante seriam o elo salvador desse povo 

moralmente e religiosamente degradado69. 

Diante Da diversidade religiosa existente no Brasil é importante situar as 

Testemunhas de Jeová no campo religioso brasileiro.  

 

A localização das Testemunhas de Jeová no campo religioso brasileiro 

 

O crescimento entre as décadas de 1950 a 1990, com destaque para as décadas 

de 1970 e 1980, apresentado pelas Testemunhas foi notável; em menos de cinqüenta 

anos passaram de 1.000 adeptos para 400.000, tendo assim um aumento médio anual de 

mais de 800%70. Esse crescimento é ressaltado por Campos Junior, que explica a 

migração de fiéis do catolicismo para grupos como as Testemunhas de Jeová, segundo 

ele nesse aspecto: “O catolicismo brasileiro perde adeptos não só devido à ação de 

grupos pentecostais. Testemunhas de Jeová, Mórmons e Adventistas exercem uma 
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influência, ainda que diminuta, sobre o comportamento religioso de muitos 

brasileiros”71.  

O texto no Anuário das Testemunhas de Jeová reflete o modo como elas se auto 

compreendem: uma organização religiosa cristã, que baseia suas crenças na Bíblia. O 

livro Raciocínios, que contém as principais doutrinas e a explicação para cada uma 

delas, define as Testemunhas de Jeová da seguinte maneira: “A sociedade cristã 

mundial de pessoas que dão ativamente testemunho sobre Jeová Deus e Seus propósitos 

para com a humanidade. Baseiam suas crenças unicamente na bíblia”72. 

Os autores situam as Testemunhas de Jeová no campo religioso de diferentes 

maneiras. Em sua dissertação de mestrado A Torre Sob Vigia, Eduardo Góes de Castro, 

destaca que as Testemunhas de Jeová se projetaram no Brasil como uma seita. 

Utilizando o conceito proposto por Cândido Prócopio Ferreira Camargo, Castro destaca 

que as “seitas” dirigem “sua crítica ao mundanismo e vê no progresso, que 

necessariamente traz mudanças de papéis e comportamentos, um obstáculo a realização 

de seus padrões éticos”73; muitas vezes aderindo a posições reacionárias extremas, 

quanto aos mais fundamentais aspectos da organização social. Outro autor que 

considera as Testemunhas de Jeová como uma seita é o já citado Campos Junior, para 

ele “as Testemunhas de Jeová se caracterizam por uma evangelização pessoal”, e que 

“nesta seita, a ação do Espírito Santo não recebe a mesma ênfase que no 

pentecostalismo”74. 

Neste respeito, as Testemunhas de Jeová afirmam ser uma religião, não uma 

seita. A questão de ser uma seita ou não é vista da seguinte forma no livro Raciocínios: 

Há os que definem seita como um grupo que se desagregou de uma religião 
estabelecida. Outros aplicam o termo a um grupo que segue determinado 
líder ou mestre humano. O termo geralmente é aplicado de forma 
depreciativa. As Testemunhas de Jeová não são uma ramificação de alguma 
igreja, mas entre elas há pessoas procedentes de todas as rodas da vida e de 
muitas formações religiosas. Não consideram nenhum humano como seu 
líder, mas unicamente Jesus Cristo.75 
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A respeito do tom depreciativo utilizado para com as seitas, este pode ser visto 

no livro que trata sobre as testemunhas de Jeová de Mathews Sena Campos, intitulado: 

Meu drama: nasci Testemunha de Jeová. Este ex-membro desta organização busca 

refutar as principais doutrinas das Testemunhas de Jeová e relata possíveis traumas que 

sofreu durante sua vida por pertencer a “seita”. Para ele as seitas são organizações que 

arregimentam adeptos com falsas promessas através de uma espécie de lavagem 

cerebral, sendo que as Testemunhas de Jeová seguem o que é estabelecido pelo “Corpo 

Governante”76 e anteriormente por um líder que a instituição possuía, a exemplo de 

Charles Taze Russell 77. 

O problema da utilização do termo seita se dá devido a forma pejorativa que foi 

impregnada ao termo no idioma português. Na realidade uma diversidade imensa de 

“igrejas e denominações” ainda se constituem como seitas, mas não aceitam a atribuição 

desse termo pois consideram inapropriado e que acabaria por manchar os princípios e a 

moral da instituição. O conceito que seria possível incluir as Testemunhas de Jeová é 

colocado por Marli Geralda como Seita Estabelecida da seguinte forma 

Aquela que não se dilui após a primeira geração, que sobrevive ao seu 
chefe/fundador, que gradualmente se organiza em direção de uma 
burocratização, mas que mantém sua recusa em transigir com a 
sociedade.(...) Se a seita se organizou a partir de uma preocupação de 
contestação aos males da sociedade, da exigência de justiça e reformas 
sociais, e se ela conseguir manter suas posições através de uma política de 
isolamento ou de não-cooperação com a sociedade, ela raramente 
abandonará sua característica sectária ou evoluirá para a categoria de 
denominação.78 

 Já a autora Sueli Maria Ramos-Silva situa as Testemunhas de Jeová como uma 

religião neocristã. Para ela, as Testemunhas de Jeová, juntamente com a Igreja de Jesus 

Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecidos como Mórmons, e a Religião da 

Boa Vontade/Religião de Deus, se enquadram nessa conceituação religiosa, tendo por 

base as suas crenças de referencial cristão79. 
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Além de seita e religião neocristã, há ainda outros termos atribuídos as 

Testemunhas de Jeová80. A Veja de 03 de julho de 2002 classifica as Testemunhas de 

Jeová, os Mórmons e os Adventistas do Sétimo Dia como paraprotestantes. Outros 

autores classificam os grupos citados como pseudoprotestantes, em especial as 

Testemunhas de Jeová, acredito que por se tratar de um protestantismo moldado 

segundo critérios estabelecidos pela direção da organização central, o Corpo 

Governante, doutrinas que se diferenciam, aqui no Brasil, do Catolicismo Romano e 

Ortodoxo, do protestantismo luterano ou calvinista, das denominações evangélicas em 

geral e de todos os outros credos existentes no País. 

Elizete da Silva destaca “as principais agências religiosas mais frequentes no 

cenário religioso brasileiro, tais como igreja, denominação e seita”81. Silva descreve as 

características dessas três agências: 

[Igreja] instituição, a Igreja católica, por exemplo, é uma organização secular, 
com uma teologia sistematizada, clero organizado e uma estrutura de poder, 
na qual as pessoas nascem na comunidade e foram batizadas por seus 
genitores e responsáveis, geralmente na infância. Anglicanos e Luteranos 
também fazem parte da categoria igreja. 

Na categoria denominação, podemos incluir diversas divisões do 
protestantismo, como a Denominação Batista e a Assembléia de Deus; em 
grupos desse tipo, as pessoas voluntariamente se convertem e se batizam para 
fazer parte da membrezia. A seita foi entendida nos primórdios da Sociologia 
da religião, nos escritos de Weber e Durkheim, como um grupo religioso 
minoritário, dissidente, que se afastava do mundo em oposição à igreja 
institucionalizada. Milton Yinger (1964), criticando a dicotomia dessa 
classificação, propôs um novo olhar sobre as seitas, classificando-as como 
seitas estabelecidas, como uma estrutura mais formal, em busca de espaço e 
visibilidade e a seita propriamente dita, que mantém a característica básica da 
voluntariedade no ingresso de fiéis, mas conserva o ascetismo e o 
afastamento do mundo. A Igreja Universal do Reino de Deus e as pequenas 
congregações provenientes de cismas estariam, respectivamente, nessas 
categorias.82 

A categoria seita poderia ser utilizado para definir as testemunhas de Jeová, e 

muitas vezes é utilizada pela mídia, a exemplo da Revista VEJA para se referir ao grupo. 

Diante dessa diversidade de conceituações atribuídas as Testemunhas de Jeová, prefiro 

tratar esse grupo como uma organização ou movimento religioso diferenciado – a 
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forma de menosprezar a instituição a quem está sendo dirigida a conceituação, não devendo ser entendida 
dessa forma neste trabalho. 
81 SILVA, Elizete da. Configurações Históricas do Campo Religioso Brasileiro. IN: HISTÓRIA, 
CULTURA E PODER. Org: André Luis Mattedi Dias, Eurelino Teixeira Coelho neto, Márcia Maria da 
Silva Barreiros Leite. Feira de Santana: UEFS Editora; Salvador: EDUFBA, 2010, p. 106. 
82 Idem. 



Bíblia, utilizada pelo grupo, a descrença na doutrina da Trindade, a recusa em fazer 

transfusões de sangue e a descrença na imortalidade da alma – caracterizam essas 

distinções. Algumas dessas doutrinas, a estrutura do grupo e a sua chegada a Feira de 

Santana serão analisadas no capítulo seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

AS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ EM FEIRA DE SANTANA 

 

 

Não fazem parte do mundo, assim como eu não faço parte do 
mundo.83  

 

Feira de Santana na rota da expansão 

 

O contexto feirense não difere do restante da sociedade brasileira, sendo a sua 

religiosidade pautada no catolicismo, espiritismo, candomblecistas e protestantes, além 

de diversos outros ramos religiosos. Foi por volta do inicio da década de 1960 que as 

Testemunhas de Jeová chegaram no anteriormente chamado “Empório da Bahia”84 e 

atualmente conhecida como “Princesa do Sertão”85. Situada a 108 KM da capital 

Salvador, Feira de Santana está localizada “na sub-região econômica e de planejamento 

do Paraguaçu”, região de transição climática e vegetativa (agreste)86, de grande 

importância regional. O surgimento de Feira de Santana é narrado de diversas maneiras, 

Igor Gomes Santos em “Na Contramão do Sentido” descreve duas delas: a primeira 

tradicionalista, que afirma que Feira de Santana surgiu a partir da construção da  

Fazenda Olhos D’água, de propriedade do casal Ana Brandão e Domingos 
Barbosa Araújo. Estes, ao construírem a fazenda, ergueram ao seu lado uma 
capela em louvor a Nossa Senhora de Sant’ana e a São Domingos. Para 
alguns historiadores isso representava a existência de uma vida religiosa e 
política, já que as capelas eram os locais reservados para o alistamento 
eleitoral.87 

Essa versão é contestada atualmente por diversos autores, que a classificam 

como excludente de diversos sujeitos que participaram da formação da cidade. A outra 

                                                             
83 Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas 
com Referências. Cesário Lange, SP: Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados (Watchtower Bible 
and Tract Society of New York, Inc.), 2006, João 17:16. 
84 OLIVEIRA, Clóvis Frederico Ramaiana Moraes.De Empório a Princesa do sertão: Utopias 
Civilizadoras em Feira de Santana (1893-1937). Dissertação de mestrado. Salvador, BA: UFBA, 2000, p. 
9. 
85 Nome popular atribuído a Feira de Santana, por Rui Barbosa em 1919, devido a sua posição geográfica 
e seu status econômico e político, que desde sua fundação exerceu uma importância grandiosa na ligação 
do interior com a capital do Estado da Bahia e os entrepostos comerciais da região – sendo anteriormente 
conhecida como “Empório da Bahia”, como destaca Clóvis Ramaiana Oliveira. Idem., p. 9. 
86 SANTOS, Igor Gomes. Na Contramão do Sentido: Origens e Trajetória do PT de Feira de Santana – 
BA (1979-2000). Dissertação de mestrado. Niterói: UFF, 2007, p. 34. 
87 Idem. 



versão citada por Igor Gomes Santos, baseada na dissertação de Zélia Lima, descreve 

que a cidade de Feira de Santana não foi fundada com a construção da capela do casal 

dos Olhos D’água, e sim que 

antes mesmo da construção da capela, em 1723, já havia sido decretada a 
fundação, em 1696, da Freguesia de São José das Itapororocas pelo 
Arcebispo D. Franco de Oliveira. Antes mesmo da fundação da freguesia, 
aponta Zélia Lima, existem registros na Câmara Municipal de Salvador, 
que datam de 1615, 1619 e 1653, de vendas de títulos de terras daquela 
região para a família Peixoto Viegas. Após a expulsão dos holandeses da 
Bahia deu-se a empreitada desses colonos na abertura de caminhos de 
boiada pelas margens do ‘rio Jacuípe em direção às Itapororocas, 
construindo ali, sobrados, casas e fazendas. Formaram assim o Morgado de 
São José, que certamente deu origem ao Arraial e Freguesia do Mesmo 
nome.88 

Uma percepção similar é a de Ana Carvalho dos Santos Oliveira, ao falar sobre 

as origens de Feira de Santana, em sua tese de doutorado, a autora relaciona o 

nascimento da cidade a família de João Peixoto Viegas, que adquiriu terras que 

abrangiam “os campo de São José das Itapororocas, Jacuípe e Água Fria, em 1653”. Já 

elevado anteriormente a condição de arraial, em 1696 “foi promovido à condição de 

freguesia”89. Entretanto foi a três léguas ao sul da freguesia, na fazenda de Domingos 

Barbosa de Araujo e Anna Brandão, onde se formou “o povoado de Sant’Ana da Feira”, 

que se tornou um ponto importante de pousada para os tropeiros que vinham do interior 

da colônia. Mas foi no ano de 1832 que a localidade de Sant’Ana adquiriu o título de 

cidade, como destaca Ana Oliveira, a importância do desenvolvimento econômico para 

a elevação a essa categoria: 

Em 1832, o arraial foi elevado a Vila e toda a dinâmica da povoação de São 
José passou para as ruas recém-nascidas. De todos os municípios pastoris 
chegavam boiadas para o seu mercado e se avantajavam os negócios. Passado 
um ano, foi aprovada, pela Câmara local, uma regulamentação sobre a feira e 
a venda de animais, determinando que o gado não mais pudesse ser 
comercializado dentro da vila, mas em um local específico, o Campo do 
Gado. Contudo, somente após cinco anos, a Câmara designou, oficialmente, 
o Campo da Gameleira como o local destinado para a feira de bovinos e 
eqüinos. 

Já em 1854, a fim de apressar a ida dos bovídeos para a Capital, a Câmara 
decidiu que, dali por diante, a feira se realizasse nas segundas-feiras. As 
boiadas chegavam a Feira de Santana, aos domingos, em geral passavam a 
noite nos pastos próximos e eram, depois, conduzidas para o Campo do 
Gado, bem cedo, na manhã seguinte. O rebanho pronto para o abate era 
vendido por arroba e se destinava para os matadouros municipais: local, de 
Salvador e de cidades do Recôncavo. As reses debilitadas pela longa 
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imagens e práticas do cotidiano. (1950-1960). Tese de Doutorado. Recife, PE: UFPE, 2008, p. 38, 39. 



caminhada eram negociadas à cabeça pelos fazendeiros locais e destinadas à 
engorda nas fazendas da região.90 

A feira de gado crescia a cada ano, sendo um dos motivadores da emancipação 

política, em virtude do desenvolvimento comercial dessa modalidade econômica, como 

prossegue Ana oliveira: 

Na segunda metade do século do XIX, os bovinos continuavam a preponderar 
na feira semanal e na economia do município, sendo provável que se 
vendessem anualmente, cerca de 50 mil cabeças de gado. Apresentava-se o 
boi como o termômetro da intensidade do comércio na vila e esta ganhara 
uma amplitude tal que, a 16 de junho de 1873, através da Lei Imperial nº 
1.320, ascendera à categoria de cidade.91 

Larrissa Penelu Pacheco destaca a importância econômica da cidade, relata as 

teias sociais na sociedade feirense e as mudanças que os sujeitos sociais passavam 

sentiam no interior desta sociedade. Para Larissa Pacheco, o crescimento da cidade, nas 

décadas de 1950 e 1960, era 

no ritmo do aumento populacional nacional e, os moradores que chegavam de 
várias regiões do Nordeste reforçavam as atividades de comércio na cidade. 
O gado, o serviço do vaqueiro, a cultura de trabalho e de relações de emprego 
tradicionais, passavam por modificações significativas, é fato. ... As relações 
de trabalho podem também ser vistas numa maré de mudanças substanciais, 
quando atentamos para, cada vez mais, a supressão dos campos tradicionais 
de trabalho em todo o Nordeste e, por outro lado, da incidência cada vez 
maior de trabalhadores a viver das atividades comerciais do centro da cidade. 
Estas inovações sociais foram sentidas por outros sujeitos e a memória desta 
passagem é tomada sob variadas perspectivas por outros escritores 
feirenses.92 

Sobre as mudanças ocorridas em Feira de Santana nesse período, Ana Oliveira 

chama a atenção para as modificações estruturais que a cidade passava durante o 

segundo governo de Arnold Silva, com destaque especial para a mudança da feira de 

gado para o Campo do Gado, a fim de melhorar as condições de higiene, disciplina e 

paisagismo. 

Entre 1959 e 1962, durante a segunda gestão do prefeito Arnold Ferreira da 
Silva, os Currais Modelo foram transferidos dos arredores da zona central 
(atual quarteirão onde se situam o Museu de Arte Contemporânea, o Ginásio 
Municipal, a Biblioteca Municipal, o Fórum Filinto Bastos, a SUCAM e uma 
Loja Maçônica) para um local mais distante, no bairro da Queimadinha, no 
cruzamento da rua principal com a Avenida Maria Quitéria. 

O Campo do Gado, que durante anos cumpriu o papel de símbolo maior dos 
negócios da atividade pecuária, passou a significar incômodo, atraso. A 
representação rural da cidade de Feira de Santana entrou em declínio quando 
esta aderiu aos ideais higiênicos e disciplinares que a modernidade pregava e 

                                                             
90 Idem, p. 40, 41. 
91 Idem. 
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que foram, pouco a pouco, introduzidos através das modificações executadas 
pelo governo municipal. A concretização dos Currais Modelo suplantou o 
Campo do Gado e trouxe consigo a representação de um padrão urbanístico 
ditado pela ordem republicana e pela diversidade dos interesses comerciais.93 

Feira de Santana passava a apresentar aspectos de cidade grande, com 

desenvolvimento da questão urbanística, como forma de se adaptar aos novos tempos 

onde elementos do meio rural expostos em espaços centrais da cidade passaram a ser 

vistos como sinônimo de atraso, fazendo com que o poder público se dedica-se ao 

desenvolvimento urbano. Dentre essas transformações observa-se a consolidação das 

Denominações Protestantes. 

Passando ao período de 1964, Igor Gomes destaca o golpe desferido contra 

Jango (o então presidente da República, que foi deposto em março de 1964)94 e sobre a 

Implantação do Centro Industrial do Subaé, em 1968, fatos que marcaram e 

modificaram a dinâmica da cidade. O Estado Militar buscou a descentralização da 

produção industrial, aumentando os lucros e reduzindo os custos, principalmente dos 

produtos destinados a região Norte/Nordeste. Esses custos eram reduzidos nos 

transportes, na circulação das mercadorias, e no barateamento da mão-de-obra que se 

encontrava aqui.  

Mesmo com o desenvolvimento do setor industrial, o setor terciário apresentou 

um crescimento enorme, mantendo a característica de cidade comercial. Destacando: 

a instalação de grandes casas de comércio e supermercados, a ampliação de 
técnicos, oficinas, trabalhadores liberais especializados, que não eram 
absorvidos pelo CIS, mas que podiam estar diretamente vinculados a ele, 
demonstravam a importância do comércio, e dos serviços ligados a ele, na 
cidade.95 

Sobre as mudanças ocorridas nesse período na cidade e a implantação do Centro 

Industrial do Subaé, Igor trabuco faz a seguinte colocação: 

Feira de Santana sofreu uma mudança em sua fisionomia, de forma mais 
acelerada em razão da instalação do Centro Industrial do Subaé – CIS, um 
centro de convergência com capacidade de oferta de bens e serviços. Forma 
esta de descentralizar a “vocação” agropecuária e comercial da cidade. 

Segundo Nacelice Freitas, a localização da cidade entre o litoral e o sertão 
exerceu influência nas condições econômicas que possibilitaram a instalação 
do complexo industrial. Este complexo, instalado durante o governo de João 
Durval na prefeitura, serviu como atração populacional de outras regiões e do 
Nordeste que engrossava o número de migrantes, que por sua vez já era alta 
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em razão da posição de Feira de Santana, como privilegiado entroncamento 
rodoviário. O Jornal Feira Hoje estimou, em 1974, uma população de 150 
mil pessoas na sede e 200 mil no município.

96
 

Esse crescimento se refletiu na realidade social e urbana da cidade. A cidade viu 

o desenvolvimento do centro comercial e a marginalização de parte da população, sendo 

que a maioria dessas pessoas oriundas de outros municípios e estados que vieram para 

Feira de Santana em busca de oportunidade de emprego e melhores condições de vida. 

Entretanto, a maioria dessas pessoas não conseguiu encontrar aqui o que buscavam e 

acabavam sendo conduzidos aos centros de filantropia e caridade, para serem 

capacitados e receberem ajuda humanitária, muitos desses mantidos por organizações 

religiosas, a exemplo da Assembléia de Deus. O desenvolvimento da cidade atraiu 

também várias denominações e seitas cristãs, aumentando a diversidade da formação 

religiosa de Feira de Santana.   

Seria improvável uma diferenciação extrema do campo religioso brasileiro para 

o campo religioso feirense. Utilizando a obra de Eurico Alves Boaventura, Elizete da 

Silva atesta a predominância do catolicismo nesta cidade: “O interlocutor privilegiado 

de Boaventura, Gilberto Freyre, em ‘Casa-grande & senzala’, seguindo outros 

intelectuais como Silvio Romero, também ressaltou a importância do catolicismo na 

formação social brasileira. Um ‘doce cristianismo lírico, uma liturgia antes social que 

religiosa’”97. Entretanto esse cenário começou a mudar no início do século XIX, no 

Brasil, e a partir da primeira metade do século XX, em Feira de Santana, cenário esse 

que não é destacado por Eurico Alves devido a hegemonia do catolicismo, segundo 

Silva, Eurico Alves Boaventura 

...omitiu outras expressões religiosas que existiam no campo religioso 
feirense. Em ‘Fidalgos e vaqueiros’ e ‘A paisagem urbana’, o memorialista 
silenciou frente às outras confissões de fé que se desenvolviam na cidade 
tais como: Centro Espírita Paz dos Sofredores, fundado em 1936, a Igreja 
Evangélica Unida, organizada em 1937, a Igreja Assembléia de Deus, 
fundada em 1938, a qual iniciara seus cultos públicos na ‘Pracinha dos 
Remédios’, portanto nas vizinhanças do poeta. Na década de 1940, os 
batistas iniciaram a ação proselitista em Feira de Santana e, na década 
seguinte, a Igreja Cristã Presbiteriana organizou-se oficialmente.98 

O estabelecimento dos outros grupos religiosos sofreu séria oposição da Igreja 

Católica que utilizava-se do Jornal folha do Norte para tentar desqualificar as outras 
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confissões de fé que estavam se formando na cidade, chegando a colocá-las como 

seitas99. Além disso, várias situações ocorreram e demonstraram o quanto as novas 

formas de interpretação cristã eram rechaçadas e não aceitas pela maior parte da 

população feirense, desde fins do século XIX. Silva expõe essa questão da seguinte 

forma: 

Nas terras de Sant’Anna, os grupos não-católicos sofreram duras 
perseguições, como o Reverendo G. Chamberlain, missionário 
presbiteriano, que residiu em Feira de Santana, nos finais do século XIX e 
chegou a ser apedrejado quando tentava distribuir literatura protestante nas 
ruas da cidade. Em suas memórias, a missionária Isobel Gillanders, de 
origem neerzelandesa, fundadora da Igreja Evangélica Unida, registrou as 
dificuldades e a oposição da Igreja Católica contra os evangélicos que 
visavam estabelecer templos protestantes em território feirense, 
secularmente demarcado pela hegemonia do catolicismo.100 

Foi nesse contexto que surgiu o primeiro núcleo da organização das 

Testemunhas de Jeová. Muitos “sergipanos, pernambucanos, capixabas chegavam 

constantemente e a feira (sic) crescia a cada ano”101. Dentre esses um pernambucano, 

natural de Limoeiro, foi um dos primeiros membros a fazer parte do primeiro grupo, o 

senhor David Rodrigues da Silva102. Segundo ele, quando chegou aqui havia apenas um 

pequeno grupo, cerca de oito pessoas, que se reuniam para adoração ao seu Deus Jeová, 

isto por volta do ano de 1961. O senhor David Rodrigues da Silva relata que além dele, 

outras pessoas vieram de outras cidades com o objetivo de realizar o proselitismo: 

Então uma dessas pessoas era, como eu me lembro hoje, era João Rodrigues, 
era também pessoas que já vieram para pregar como pioneiros, pessoas que 
estavam tomando parte direta no ensino, que era de outras cidades e outras 
pessoas que vieram de outras cidades e até mesmo de Sergipe, eram 
Testemunhas de Jeová e fez com que a pregação a outros / arranjasse até 
meios para convidar vizinhos a ter o estudo com eles e levando também às 
reuniões.103 

Essas reuniões eram feitas nos Salões do Reino, é essa a nomenclatura atribuída 

aos templos das Testemunhas de Jeová104. O grupo pequeno passou a se reunir 

inicialmente “nos Olhos D’agua, a partir dessa época em que eu começava ir com meus 
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pais as reuniões, então era um pequeno grupo de pessoas que situavam-se nos Olhos 

D’agua.”105 

Apesar de Eduardo Góes afirmar que as Testemunhas de Jeová permaneceram 

sob investigação do Estado, inclusive tendo as suas atividades proscritas e alguns 

membros presos durante o primeiro governo de Vargas106, o senhor David relata que 

pouco viu o governo interferir na atividade das Testemunhas de Jeová em Feira de 

Santana durante o período. 

Uma outra situação relatada pelo entrevistado é no que se refere ao proselitismo, 

para ele as Testemunhas de Jeová não sofreram tanta perseguição dos outros grupos 

cristãos (especialmente dos católicos), como ocorrera no Estado de São Paulo. Segundo 

ele, algumas testemunhas chegavam a pregar até mesmo nas proximidades de Igrejas 

Católicas e outros templos religiosos e não sofriam oposição. 

Desse pequeno grupo surgiram várias congregações na cidade, sendo que 

anualmente é realizado um Congresso de Distrito. Um Distrito é um conjunto de 

Circuitos que por sua vez, é um conjunto de congregações de uma determinada 

localidade, esse congresso de distrito reuniu pessoas de diversas cidades que pertencia 

ao mesmo Distrito, no estádio Alberto Oliveira, o “Jóia da Princesa”, que já chegou a 

reunir mais de vinte mil pessoas. 

  

Estruturas Institucionais das Testemunhas de Jeová 

 

As Testemunhas de Jeová estão estruturadas através de uma organização central 

(situada no Brooklyn, Nova York – Estados Unidos da América – onde fica a sede 

mundial) conhecida como Corpo Governante, a qual encaminha e supervisiona as 

atividades do grupo ao redor do globo e define uma série de normas acerca do 

entendimento bíblico. A organização dos membros entre as Testemunhas de Jeová se 

compõe da seguinte maneira: 
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• Estudantes: Os estudantes da Bíblia são pessoas que geralmente simpatizam 

com os ensinamentos das Testemunhas de Jeová e dedicam um tempo durante a 

semana, normalmente uma hora, para aprender algumas doutrinas seguidas pelo 

grupo. Geralmente o estudo é oferecido durante o trabalho de porta em porta, 

que é muito conhecido, realizado pelo grupo. Esse estudo é feito nas casas das 

pessoas contatadas em algum livro publicado pelo grupo, atualmente é utilizado 

o livro: O que a Bíblia realmente ensina. 

• Publicadores: São estudantes que já conhecem e seguem a maior parte das 

doutrinas das Testemunhas de Jeová, se voluntariando a participar do trabalho 

proselitista. Por participarem na obra de pregação são consideradas Testemunhas 

de Jeová não-batizadas pelos membros da congregação. 

• Batizados: São estudantes que já se tornaram publicadores e resolveram se 

dedicar exclusivamente as doutrinas da organização, simbolizando sua 

dedicação através do batismo. O batismo em água exerce um significado 

simbólico muito forte sobre a maioria dos cristãos. Para os seguidores do 

Cristianismo é a partir do momento em que é batizado que a pessoa tem seus 

pecados perdoados. A igreja Católica e algumas denominações protestantes 

realizam o batismo por aspersão em bebês. Enquanto que a maioria das 

denominações e seitas protestantes realizam o batismo por imersão, não sendo 

feito batismos de bebês. As Testemunhas de Jeová realizam o batismo por 

imersão total em água, e posicionam-se contra o batismo de bebês, não há uma 

idade mínima para o batismo, a única exigência é que a pessoa tenha o 

conhecimento necessário sobre o grupo e a maturidade mental de tomar decisões 

consciente, sendo analisada pelos anciãos se estão aptas a serem batizadas. 

Geralmente uma congregação das Testemunhas de Jeová possui de 50 a 100 

publicadores, batizados e não-batizados 

• Servos Ministeriais: São publicadores homens batizados que auxiliam os 

anciãos de uma congregação, devendo ser pessoas que tenham uma conduta 

irrepreensível, geralmente o Servo Ministerial desenvolve habilidades almejando 

se tornar um Ancião. 

• Anciãos: Não são chamados pastores, como na maioria das denominações e 

seitas protestantes, afirmam que só possuem um pastor: Jesus Cristo. Os anciãos 



são superintendentes que tomam a dianteira da obra de evangelização e 

desenvolve as atividades dentro de uma congregação. Uma congregação pode ter 

vários anciãos, entretanto a maior parte das congregação tem de três a seis 

anciãos, sendo que um deles exerce a função de coordenador. 

• Superintendentes de Circuito: São anciãos designados pelo Corpo Governante 

para supervisionar e coordenar um grupo de congregações de uma determinada 

região. Auxiliam os anciãos e demais membros através de visitas semestrais com 

duração de uma semana às congregações, onde fazem discursos e participam da 

obra de pregação junto aos membros da congregação visitada, além de 

acompanhar alguns publicadores na realização de estudos bíblicos. 

• Superintendentes Distrito: São anciãos também designados pelo Corpo 

Governante para coordenar um conjunto de circuitos e auxiliar anciãos de 

congregações e superintendentes viajantes, trocando experiências e 

proporcionando apoio na realização de algumas reuniões, assembléias e 

congressos. 

• Superintendente de cidade: É um ancião designado por uma comissão de filial, 

geralmente recomendado por um superintendente de circuito ou por alguns 

superintendentes de circuito, que tenham seus circuitos numa determinada 

cidade. A comissão de filial comunica-se com ele sobre a realização de 

congresso e assembléias dentro da sua área de jurisdição. 

• Pioneiros auxiliares, regulares e especiais: São homens e mulheres batizados 

que dedicam um tempo maior a atividade de pregação. Os pioneiros auxiliares se 

dedicam geralmente durante o período de um mês, podem continuar com essa 

atividade por tempo indeterminado. Os pioneiros regulares e especiais são 

chamados de pioneiros de tempo integral, por que dedicam mais tempo que os 

auxiliares a atividade evangelizadora. Os pioneiros especiais geralmente são 

anciãos enviados a territórios pouco trabalhados da comissão de filial de seu 

país, se tornando após algum tempo em superintendente de circuito ou de 

distrito. 

• Missionários: São pioneiros de tempo integral que passam por um treinamento 

bíblico avançado na sede mundial das Testemunhas de Jeová, e de lá são 



enviados a países onde a necessidade é grande e a atividade de pregação 

pequena. Recebem uma pequena ajuda de custo para suas necessidades básicas. 

• Membros de Filial: Uma filial é composta de três ou mais membros 

considerados maduros pela organização central, para supervisão e 

desenvolvimento da obra proselitista, dando o suporte necessário para a 

produção e distribuição das publicações produzidas pelo grupo na região de sua 

circunscrição. Além de apoiar os superintendentes, missionários e pioneiros 

especiais. 

• Corpo governante: É composto de anciãos que supervisionam e direcionam o 

rumo que as Testemunhas de Jeová irão seguir em todo o mundo, não havendo 

um limite no numero de membros – geralmente entre 10 e 20 membros. Para 

isso esse grupo designa homens experientes para servirem como membros de 

Comissão de Filial, que irá supervisionar as atividades em um determinado país 

ou conjunto de países. 

Pode-se perceber a existência de uma hierarquia, estabelecida através de um 

modelo centralizador, semelhante aos presbiterianos, anglicanos e metodistas. Afirmam 

que seu modelo de organização é baseado na teocracia, fundamentado na experiência e 

no conhecimento dos assuntos bíblicos e das doutrinas do grupo. Toda a atividade das 

Testemunhas de Jeová está voltada para a atividade proselitista. Ainda é possível 

perceber nessa estrutura que exceto os estudantes – na fase do aprendizado – os 

publicadores batizados e não-batizados, os pioneiros e os missionários, todos os outros 

cargos só podem ser ocupados por homens, as mulheres podem participar em atividades 

como: a arrumação e organização do Salão do Reino, o proselitismo, comentar durante 

às reuniões e participar de algumas encenações que representem o trabalho de 

evangelização nas reuniões. Justificam essa postura afirmando que a chefia na maior 

parte dos assuntos deve ser exercida pelos homens, a base do modelo teocrático da 

Bíblia; está posição é diferente em diversas denominações e seitas protestantes que 

chegam inclusive a possuir mulheres na liderança de suas congregações. Através da 

estruturação dos cargos é possível perceber como se organizam as Testemunhas de 

Jeová. Um grupo de pessoas compõe uma congregação; um conjunto de congregações 

compõe um circuito; um conjunto de circuitos compõe um distrito; um conjunto de 

distritos compõe uma Filial ou Congênere; e as congêneres ao redor da terra formam a 



organização das Testemunhas de Jeová sob a orientação do Corpo Governante, nos 

Estados Unidos, conforme a ordem descrita a seguir: 

PESSOAS → CONGREGAÇÕES → CIRCUITOS → 

DISTRITOS → CONGENERES → CORPO GOVERNANTE 

          

Principais crenças das Testemunhas de Jeová 

 

As Testemunhas de Jeová constituem uma organização religiosa com 

peculiaridades que a distinguem da maior parte dos grupos religiosos, por esse motivo 

muitas vezes sendo classificada como Seita, e se colocam como separadas do mundo. A 

maior parte de suas crenças e costumes vai de encontro às crenças da Igreja Católica e 

das outras denominações protestantes. Podemos destacar as seguintes107: 

• A mortalidade da alma: As Testemunhas de Jeová acreditam que nenhuma 

parte humana física ou espiritual permanece viva após a morte. 

• Vida na terra: A maior parte das denominações protestantes acredita no 

arrebatamento, as Testemunhas de Jeová acreditam que só um número de 

144.000 irá subir aos céus e governarão sobre a terra, onde a maior parte das 

pessoas irá viver eternamente, inicialmente sob o reinado milenar de Cristo e 

dos 144.000. Mas essa crença no reinado de mil anos de cristo não é 

privilégio unicamente das Testemunhas de Jeová. Jean Delumeau destaca 

que o milenarismo de Cristo não fez, e nem faz, parte somente de um 

conjunto de crenças cristãs, “ele existiu sobretudo entre os povos e nas 

religiões que afirmaram a existência de um ‘mundo auroral e perfeito tal 

como existia antes que o tempo o corroesse e a história o aviltasse’”108. 

A definição de milenarismo no cristianismo deve ser entendida como “a 

crença num reino terrestre vindouro de Cristo e de seus eleitos – reino este 

que deve durar mil anos, entendidos seja literalmente, seja 
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simbolicamente”109.  As denominações protestantes aceitam o milenarismo, 

alguns são amilenaristas, isto é, acreditam que Cristo voltará antes dos mil 

anos de felicidade, outros são pós-milenaristas, onde Cristo voltará após os 

mil anos e governará para sempre o mundo. 

As testemunhas de Jeová acreditam de forma segura na estruturação desse 

governo celestial, onde Cristo durante os mil anos transformará a terra no 

paraíso perdido pelos primeiros humanos, Adão e Eva, de acordo com o 

relato de Gênesis110. Essa esperança pode ser observada na fala de Ivanildo: 

mas nós hoje vivemos não pensando no mundo atual, nós vivemos já 
pensando em um mundo / todas as nossas ações hoje é baseada no futuro é 
lógico aqui na terra, onde Deus vai transformar essa terra aqui em um 
paraíso, e baseado nessas convicções baseado no que nós aprendemos e em 
tudo que Deus ele promete ele não mente conforme Tito 1: 2, então nós 
confiamos nessas promessas, então nós vivemos baseados no que nós 
aprendemos e por essa razão a gente não fica / ansioso quanto ao hoje, 
amanhã e assim por diante.111 

• Único Deus verdadeiro: Rejeitam a crença na Trindade, afirmando que 

Jeová é o único Deus verdadeiro que deu a Cristo, seu filho, o direito de 

governar por mil anos sobre a humanidade. Afirmam que o Espírito Santo 

não é uma pessoa, mas a força ativa de Deus, Jeová. 

• A volta de Cristo: A volta de Cristo será invisível aos olhos humanos. Para 

elas, os verdadeiros cristãos irão perceber os sinais da volta de Cristo. Essa 

visão pode ser observada na fala do senhor David Rodrigues: 

Elas (as Testemunhas de Jeová) tem uma posição bem adequada sobre isso, 
por que elas entendem claramente que a volta de Cristo, é a qual 
presenciamos os acontecimentos mundiais e que não tem outro sinal a não ser 
esse, então estamos vivendo no tempo do fim que Jesus Cristo mostraria que 
estaria voltando e que em breve ele agirá como Rei para todos os humanos.112 

• Rejeitam transfusões de sangue: É a crença que mais encontra repercussão 

na mídia. Acreditam que a alma está no sangue da pessoa. O livro intitulado 

O que a Bíblia realmente ensina, publicado pelo grupo, dá a seguinte 

explicação desse assunto: 

...Certa vez, os apóstolos e outros homens, que assumiam a liderança entre os 
seguidores de Jesus no primeiro século, reuniram-se para decidir quais os 
mandamentos que tinham de ser obedecidos por todos na congregação cristã. 
Eles chegaram à seguinte conclusão: “Pareceu bem ao espírito santo e a nós 
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mesmos não vos acrescentar nenhum fardo adicional, exceto as seguintes 
coisas necessárias: de persistirdes em abster-vos de coisas sacrificadas a 
ídolos, e de sangue, e de coisas estranguladas [carne sem ser sangrada], e de 
fornicação.” (Atos 15:28, 29; 21:25) Portanto, temos de ‘persistir em abster-
nos de sangue’. Aos olhos de Deus, fazer isso é tão importante como evitar a 
idolatria e a imoralidade sexual. 

Será que o mandamento de abster-se de sangue inclui transfusões de sangue? 
Sim. Para ilustrar: digamos que um médico lhe recomendasse abster-se de 
álcool. Será que isso significaria simplesmente que você não deveria beber 
álcool, mas poderia injetá-lo nas veias? Claro que não! Da mesma forma, 
abster-se de sangue quer dizer não introduzi-lo de modo algum no corpo. Ou 
seja, o mandamento de abster-se de sangue significa que não devemos 
permitir que ninguém injete sangue nas nossas veias.113 

É possível perceber neste fragmento que o ato de receber ou fazer uma 

doação de sangue é considerado um pecado, similar a veneração de qualquer 

outra coisa ou pessoa que não seja Deus e a chamada imoralidade sexual, 

pratica está que é considerada um pecado por todas as instituições religiosas 

cristãs. Quando a vida está em jogo, o mesmo livro destaca a doutrina em 

questão:  

Suponhamos que os médicos digam que ele morrerá se não receber uma 
transfusão de sangue. É óbvio que o cristão não deseja morrer. Num esforço 
de preservar a preciosa dádiva de Deus, a vida, ele aceitaria outros tipos de 
tratamento que não envolvessem o mau uso do sangue. Assim, solicitaria 
esse tratamento médico, se disponível, e aceitaria uma variedade de 
alternativas à transfusão de sangue. 

Será que o cristão desobedeceria à lei de Deus apenas para viver um pouco 
mais neste sistema? Jesus disse: “Todo aquele que quiser salvar a sua alma 
[ou vida], perdê-la-á; mas todo aquele que perder a sua alma por minha 
causa, achá-la-á.” (Mateus 16:25) Não queremos morrer. Mas, se 
tentássemos salvar a nossa vida atual desobedecendo à lei de Deus, 
correríamos o risco de perder a vida eterna. Seremos sábios, portanto, se 
confiarmos na lei justa de Deus, com plena certeza de que, se morrermos 
por qualquer motivo, Aquele que nos deu a vida se lembrará de nós a 
ressurreição e nos dará de volta a preciosa dádiva da vida. — João 5:28, 29; 
Hebreus 11:6. 

Na atualidade, os servos fiéis de Deus estão firmemente decididos a seguir 
as instruções divinas a respeito do sangue. Eles não o comem de nenhuma 
forma. Tampouco aceitam sangue por razões médicas. Eles têm certeza de 
que o Criador do sangue sabe o que é melhor para eles.114 

Mesmo diante da morte, a crença em uma futura vida eterna os compele a 

seguir a doutrina, aceitando outros tratamentos que não envolvam o sangue, 

preferindo arriscar a vida a acharem que transgrediram um mandamento 

bíblico. 
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• Recusam participar do serviço militar obrigatório: Desde o surgimento, no 

século XIX, as Testemunhas de Jeová se recusaram a prestar serviço as 

forças armadas em qualquer país. Mesmo diante de prisões e maus-tratos, se 

recusavam a prestar qualquer tipo de serviço militar. 

• Neutralidade em assuntos políticos: Afirmam se manter neutros nos 

assuntos políticos por afirmarem que sua esperança se baseia no Reinado 

milenar de Cristo, que será o unico capaz de solucionar os problemas da 

humanidade. Nesta questão as Testemunhas de Jeová diferem da maioria dos 

outros grupos protestante e religiosos em geral, que possuem até mesmo 

representantes eleitos pela população, a exemplo da Assembléia de Deus que 

chegou a possuir vereadores na Câmara Legislativa de Feira de Santana, 

inclusive buscando ser visualizada pela sociedade feirense, conforme destaca 

Igor Trabuco: 

O problema das migrações e da formação das favelas em Feira de Santana 

afetava a comunidade assembleiana, pois este era um dos públicos alvo do 

grupo religioso, pois a sua mensagem se destinava, sobretudo, aos pobres. Os 

assembleianos se concentravam em cruzadas religiosas pelas ruas da cidade, 

no sentido de angariar membros, recolher aqueles desamparados aos seus 

centros assistenciais e convertê-los à mensagem religiosa pentecostal da 

Assembléia de Deus. Assim como os presbiterianos contavam com o apoio 

dos políticos e poderes públicos para a manutenção de seus órgãos 

assistenciais e contribuíam para a manutenção da ordem social estabelecida. 

Por isto, a ajuda que ofereciam aos marginalizados sociais tinha um propósito 

de adequá-los às normas estabelecidas pela sociedade, às quais o grupo 

aceitava mediante a atitude de respeito às autoridades seculares, com o 

diferencial de tentar trazê-los ao seio do pentecostalismo.115 

Enquanto algumas lideranças da Assembléia de Deus buscavam atrair 

adeptos pela participação política, as Testemunhas de Jeová condenavam 

com veemência a participação de qualquer pessoa do grupo no sistema 

político. Entretanto, deve-se ressaltar que inicialmente a indicação para 

eleição a cargos políticos não era aberta a todo rol de membros, mas sim as 

lideranças religiosas. 
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Esses dois últimos aspectos são o tema central dessa pesquisa e serão discutidos 

a seguir. Analisemos as origens do pacifismo das Testemunhas de Jeová e a postura 

desse grupo diante de situações em que tem que escolher entre sua liberdade, direitos e a 

fé nas suas doutrinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

PACIFISMO: EXIMIÇÃO MELHOR QUE CIDADANIA? 

 

 

Em resposta, Pedro e os [outros] apóstolos disseram: “Temos de 
obedecer a Deus como governante antes que aos homens”.116 

 

As Origens do pacifismo das Testemunhas de Jeová e a interpretação de Romanos 

capítulo 13 

 

A participação política dos protestantes se deu de forma amena no que refere a 

ocupação de cargos. Entretanto, acreditavam que o governo poderia ser útil a população 

preservando a liberdade religiosa que haviam conseguido com a proclamação da 

república. Os batistas representam bem essa analise, pois como destaca Elizete da Silva, 

na concepção dessa denominação, no início do século XX: 

As nações que eram governadas por líderes protestantes, a exemplo dos EUA 
e da Inglaterra, eram sempre citadas como um paradigma a ser seguido, como 
um verdadeiro reforço à idéia de que o evangelho podia solucionar os 
problemas políticos nacionais.117 

Ainda no que diz respeito ao envolvimento político de entidades religiosas, outra 

denominação onde os membros passaram a ter maior participação política em Feira de 

Santana e na Bahia foi à Assembléia de Deus. Igor Trabuco da Silva destaca que três 

membros ocuparam nas ultimas décadas do século XX, cargos políticos importantes, 

sendo eles: Gerson Gomes da Silva, Waldeir dos Santos Pereira e o Pastor Severino Soares. 

Segundo Igor Trabuco da Silva: 

Gerson Gomes da Silva foi o primeiro candidato evangélico da AD de Feira 
de Santana a ingressar no mundo político. Traçou uma longa carreira política 
como candidato a vereador, deputado estadual e prefeito em Feira de 
Santana. Sua atuação política partidária foi da década de 1970 a 1990, no 
qual assumiu mandatos de vereador, deputado estadual, assessoria ao 
governo do Estado da Bahia, na figura de João Durval Carneiro. Durante seus 
mandatos atuou no sentido de beneficiar, sobretudo, as denominações 
evangélicas, com apreço especial, a AD, da qual era membro. 
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Outro político assembleiano foi Waldeir dos Santos Pereira. Sua atuação com 
mandato foi na legislatura de 1982 a 1988, durando dois anos a mais, para as 
eleições de vereador coincidir com as de prefeito. Terminou sua carreira 
política como assessor parlamentar de José Ronaldo da Silva que, em 
diversas oportunidades, foi eleito a cargos políticos, como vereador, deputado 
estadual e federal e prefeito, último cargo de José Ronaldo da Silva, com dois 
mandatos seguidos, de 2000 a 2008. 

O único pastor da AD a ocupar um cargo na Câmara Municipal, já na década 
de 1990, foi Severino Soares, mesmo assim, por via de suplência. Antes dele, 
o pastor assembleiano, Manoel Joaquim, solicitou afastamento do pastorado, 
na década de 1950, no intuito de se candidatar, não obtendo êxito.118 

Percebe-se dessa forma que a participação política de membros da Assembléia 

de Deus em Feira de Santana vem desde a década de 1950, através de candidaturas e 

eleição para cargos legislativos. 

As Testemunhas de Jeová afirmam que tem como objetivo principal a 

divulgação do reinado milenar de Cristo, pregando a vinda do Apocalipse, como o único 

meio de salvação da humanidade. Sempre afirmaram ser uma organização religiosa 

pacífica, recusando-se por isso a participar em guerras ou em política. Alegam que se 

submetem aos governos e que só não obedecem suas leis quando entram em conflito 

com algum mandamento bíblico. 

Em diversos momentos as Testemunhas de Jeová tiveram suas atividades 

proscritas por governos. Alguns destes momentos estão relatados no livro 

Proclamadores, de autoria do grupo, coloca que independente de qualquer situação as 

Testemunhas de Jeová estão dispostas a se manterem firmes em seus propósitos, 

narrando essa posição da seguinte maneira: 

Depois de as Testemunhas de Jeová passarem por terríveis testes de sua 
neutralidade cristãs por muitos anos, A Sentinela de 1º de junho de 1980 
reafirmou a posição delas. Explicou também a razão da ação tomada pelas 
Testemunhas individualmente, ao dizer: “Em resultado de um cuidadoso 
estudo da Palavra de Deus, estes Jovens cristãos puderam tomar uma 
decisão. Ninguém fez esta decisão por eles. Puderam fazê-la 
individualmente baseados na sua consciência treinada pela Bíblia. A 
decisão deles foi refrear-se de atos de ódio e de violência contra seu 
próximo em outras nações. Sim, acreditavam e desejavam participar no 
cumprimento da bem conhecida profecia de Isaias: Terão de forjar das suas 
espadas relhas de arado, e das suas lanças, podadeiras. Não levantará 
espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerra. (Isa. 2:4) Estes 
jovens de todas as nações fizeram justamente isso”119. 

Utilizam a narrativa do texto bíblico de forma literal para justificar seu 

pacifismo, afirmando que mesmo tendo de se manterem submissos aos governos 
                                                             
118 SILVA, Igor José Trabuco da. “Meu Reino não é deste mundo”  – A Assembléia de Deus e a Política 
em Feira de Santana (1972-1990). Dissertação de Mestrado. Salvador: UFBA, 2009.p. 131. 
119 Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Testemunhas de Jeová – Proclamadores do Reino de 
Deus. Cesário Lange, SP: Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, 1993, p. 198. 



humanos, a Autoridade Suprema do universo é seu Deus Jeová, sendo a obediência a 

sua palavra – a Bíblia – uma questão de lealdade para com aquele a quem adoram, como 

explica a continuação do trecho: 

Durante os anos em que foi provada a sua lealdade para com a neutralidade 
cristã, um reexame do que a Bíblia diz, em Romanos 13:1-7, sobre ‘as 
autoridades superiores’, levou a uma declaração mais clara da relação das 
Testemunhas com os governos seculares. Isto foi publicado nas edições de 
A Sentinela de 1º e 15 de junho e de 1º de julho de 1963, sendo reafirmado 
no numero de 1º de novembro de 1990. Esses artigos frisaram a posição de 
Jeová Deus como ‘o Supremo’, ao passo que indicaram que os governantes 
seculares são ‘autoridades superiores’ apenas em relação com outros 
humanos e na esfera de atividade em que Deus lhes permite agir no atual 
sistema de coisas. Os artigos mostraram a necessidade de cristãos 
verdadeiros honrarem conscienciosamente tais governantes seculares e lhes 
obedecerem em tudo o que não conflite com a lei de Deus e sua consciência 
treinada pela Bíblia. – Dan. 7:18; Mat. 22:21; Atos 5:29; Rom. 13:5. 

O firme apego a essas normas bíblicas por parte das testemunhas de Jeová 
lhes granjeou a reputação de estarem separadas do mundo, o que faz 
lembrar os primitivos cristãos.120 

Esta citação deixa clara a postura tomada pelos membros dessa organização. A 

leitura que fazem de Romanos capítulo 13 demonstra que levam a crença em suas 

doutrinas até o fim, considerando uma questão vital a manutenção da sua postura como 

uma necessidade para sua afirmação como verdadeiros cristãos. Mostram-se submissos 

aos governos, desde que estes não tomem atitudes que esbarrem nas suas convicções 

doutrinárias. 

Uma outra publicação do grupo que faz referência à interpretação de Romanos 

capítulo 13 é A Sentinela. Na edição de agosto de 1982 faz-se uma descrição da forma 

como as Testemunhas de Jeová compreendem as citadas “autoridades superiores”, com 

o estabelecimento do conceito de “autoridade relativa” para submissão aos governantes, 

justificando algumas vezes a atitude de desobediência a algumas autoridades 

governamentais: 

A maneira de se chegar ao entendimento correto de Romanos 13:1-7 oferece 
mais outro exemplo de ‘navegar’ em direção ao conceito correto. Os 
primitivos estudantes da Bíblia entendiam corretamente que as ‘potestades 
superiores’ ou ‘autoridades superiores’ eram os governantes deste mundo. 
(Veja a Versão Almeida, revista e corrigida, e a Tradução do Novo Mundo.) 
À base desse entendimento, chegaram à conclusão de que, se o cristão fosse 
convocado em tempo de guerra, ele teria de servir no exército, usar uniforme 
e ir à batalha. Mas, admitia-se que, quanto a realmente matar o próximo, o 
cristão atiraria para o ar em vez de matá-lo.121 
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Esse trecho mostra que no início as Testemunhas de Jeová, quando ainda eram 

conhecidas como estudantes da Bíblia. Demonstra que quando ainda eram conhecidas 

como estudantes da Bíblia, as testemunhas de Jeová poderiam até mesmo ir à guerra 

quando convocadas, não podendo, contudo deflagrar nenhum tiro contra as forças 

bélicas inimigas. Poderiam ir ao campo de batalha, mas evitavam atingir seus 

adversários como forma de respeito a vida. Essa interpretação foi mudada, a partir da 

década de 1960, quando chegaram a uma nova interpretação do termo “Autoridades 

Superiores” em Romanos capítulo 13: 

Felizmente, no ano de 1962, Jeová levou os do seu povo ao entendimento do 
princípio da sujeição relativa. Viu-se que os cristãos dedicados precisam 
obedecer aos governantes seculares como ‘autoridades superiores’, 
reconhecendo-os de bom grado como ‘ministro de Deus’, ou servo de Deus, 
para o próprio bem deles. (Romanos 13:4) Contudo, se essas ‘autoridades’ 
lhes pedissem que violassem as leis de Deus, o que fariam nesse caso os 
cristãos? Até este ponto, os cristãos têm obedecido à ordem em Romanos 
13:1: ‘Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores’. Mas, a dita 
sujeição é limitada pelas palavras de Jesus, registradas em Mateus 22:21: 
‘Portanto, pagai de volta a César as coisas de César, mas a Deus as coisas de 
Deus.’ Portanto, sempre que ‘César’ quer que os cristãos façam algo 
contrário à vontade de Deus, eles tem de colocar a lei de Jeová à frente da de 
‘César’. Isto é contrário a o que é praticado na cristandade em geral. Muitos 
pretensos cristãos têm poucos escrúpulos quanto a violar as leis de Deus, 
quando César manda fazer isso. Certo patriota expressou isso até mesmo do 
seguinte modo: ‘Nossa Pátria! ... que ela sempre tenha razão; mas nossa 
Pátria acima de tudo, tenha ela razão ou não.’ Mas isso não se dá com as 
Testemunhas cristãs de Jeová! Quando se lhes ordena que violem a vontade 
de Deus, repetem as palavras dos apóstolos de Jesus, dizendo: ‘Temos de 
obedecer a deus como governante antes que aos homens.’ – Atos 5:29.122 

As Testemunhas se recusam dessa forma a empunhar armas ou a prestar 

qualquer serviço que esteja relacionado a preparação ou a qualquer atividade bélica 

estabelecida pelo governo de qualquer Estado. Segundo esta fonte, até o ano de 1962, 

quando houve um novo entendimento quanto a quem representavam as autoridades 

superiores de Romanos capítulo 13, as autoridades superiores eram o próprio Deus, 

Jeová, e o seu Filho, Jesus Cristo. Não foi possível perceber o motivo da mudança, 

segundo A Sentinela a mudança foi devido ao novo entendimento do texto bíblico. 

Atualmente é vedada essa possibilidade,de ir a guerra caso seja convocado, incluindo a 

prestação do serviço militar, que é obrigatório no Brasil. Dessa forma, o Corpo 

Governante apresentava aos fiéis qual a maneira correta de prestação de serviço sagrado 

a Deus, dando uma relativa obediência às autoridades superiores e obediência total a 

Suprema Autoridade. 
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A Denominação Batista, de forma similar, pelo menos durante o período do 

regime militar (1964-1985), levava ao pé da letra a sua submissão às autoridades, só 

oferecendo alguma critica ou resistência “apenas em matéria de fé”. Elizete da Silva 

destaca que os Batistas procuraram ocupar espaço dentro do cenário político baiano e 

brasileiro, chegando a ter até mesmo membros ocupando cargos políticos de prestígio 

no governo baiano durante a ditadura militar – a exemplo de Clériston Andrade que foi 

prefeito de Salvador e candidato a governador do Estado da Bahia.123 A interpretação de 

Romanos 13 dos membros e lideranças batistas é mais flexível que a adotada pelas 

testemunhas de Jeová, pois estas últimas se mostram mais radicais quanto a participação 

na esfera política do Estado, mas também se recusam apenas em matéria de fé, ou de 

seguimento às doutrinas, a obedecer as autoridades constituídas. 

Esse discurso pode ser analisado pela ótica de Bourdieu, que afirma que a 

religião pode ser concebida como uma forma de linguagem e expressão do sagrado, 

exercendo uma importante função social, legitimando a existência de setores 

diferenciados dentro de uma mesma sociedade. Bourdieu opina que 

... a análise da estrutura interna da mensagem religiosa não ignorar 
impunemente as funções sociologicamente construídas que ela cumpre: o 
primeiro, em favor dos grupos que a produzem e, em seguida, em favor dos 
grupos que a consomem. Nessas condições, a transformação da mensagem no 
sentido da moralização e da racionalização pode resultar, ao menos em parte, 
do fato de que o peso relativo das funções que se pode considerar internas 
cresce na medida em que o campo amplia sua autonomia.

124 

Sueli Maria Ramos da Silva destaca de maneira similar a importância da religião 

e do desenvolvimento dos seus valores como construtores de um determinado grupo 

social, para ela “a ação simbólica mobilizada pela religião consiste em incutir valores 

ideológicos, éticos e morais, em conformidade com a formação ideológica na qual se 

acha instaurado”125, favorecendo a construção de um campo social que exerça uma forte 

influência sob a formação dos costumes e da cultura de uma comunidade. 

Compreendendo a construção social dessa maneira, percebemos que a atitude 

política das Testemunhas de Jeová foi estabelecida a partir da visão de neutralidade, 

apesar desse próprio posicionamento ser uma atitude política. Além do que, a própria 

separação total da sociedade é impossível, as relações sociais de seus membros que 
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muitas vezes trabalham nos próprios órgãos governamentais, estreitam ainda mais o elo 

de ligação entre os fiéis e as “autoridades superiores”. Para entender o modo de as 

Testemunhas de Jeová se inserirem na sociedade brasileira, ou buscarem se retirar dela, 

é importante pelo menos conhecermos, ainda que resumidamente, a formação histórica 

da cidadania no Brasil. 

 

Uma questão de Política: formação da cidadania no Brasil. 

 

Podemos situar a formação de uma cidadania brasileira com a proclamação da 

independência do Brasil no século XIX. Com a formação do Estado nacional, em 1822, 

e a promulgação da constituição de 1824, tornou-se necessário fazer uma estruturação 

da nova nação que se emancipara. Lucia Maria Neves afirma que  

no oitocentos, ‘a nação não era somente uma comunidade enraizada em um 
passado, era também uma nova maneira de existir, conseqüência de um 
vínculo social inédito entre os indivíduos-cidadãos, produto de um novo 
pacto fundador, expresso na constituição’. 

...O Brasil começou em 1822, momento fundador de sua independência, que 
se realizou sob o singular regime monárquico de um herdeiro da casa dos 
Bragança, em contraste com a fragmentação da América Espanhola.126 

Essa formação nacional, a partir da manutenção de um regime absolutista 

monárquico e a formação da cidadania no novo Estado-Nação, caracterizada por uma 

camada de “indivíduos-cidadãos”, construída mediante uma independência que visava a 

manutenção da unidade territorial, buscava esse objetivo sem precisar entrar em 

conflitos generalizados, com derramamento de sangue, a exemplo das guerras que 

assolaram os recém-formados países vizinhos, tendo no primogênito do monarca 

colonizador, o príncipe Pedro I, a própria figura do líder libertador. 

Entretanto, a unidade não foi mantida com pouco esforço, principalmente nos 

Estados da região Norte e Nordeste, que não aderiram imediatamente à proclamação da 

Independência. Sendo necessárias diversas batalhas para consolidação desse ato. Essa 

situação tensa é destacada por Luis Henrique Dias Tavares, que destacou essa 

dificuldade enfrentada pelo príncipe regente para efetivação como monarca da nova 

Nação: 
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Anulando-se no Rio o apoio militar à política das Cortes, fortalecendo-se o 
governo do príncipe com as adesões de são Paulo e Minas, formulava-se 
agora a questão política da convocação de uma Constituinte, mas isso ocorria 
quando a Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Ceará, Rio Grande 
do Norte, Piauí, Maranhão e Pará ainda iam decidir sobre se queriam ou não 
um Poder Central Executivo para o Brasil, indagação que envolvia a 
subseqüente questão do reconhecimento da Regência deixada pelo Rei D. 
João VI com o seu filho herdeiro. Sobre esse aspecto, havia então (maio de 
1822) um verdadeiro descompasso entre a posição política do Rio e a dessas 
antigas Capitanias.127 

Foi difícil a manutenção da unidade territorial do Império, em diversos 

momentos do período imperial e regencial, o Poder Executivo Central precisou 

disponibilizar tropas para conter movimentos em diversas províncias, alguns destes com 

caráter separatista. Esses episódios geralmente eram dirigidos por grandes proprietários, 

pertencentes às oligarquias provinciais. Essa característica caracteriza o modelo de 

cidadania instalado na sociedade brasileira. 

Analisando os tipos e percursos de cidadanias José Murilo de Carvalho, traz 

diferentes tipos de cidadanias européias e americana que formou a cidadania brasileira. 

Citando os modelos formulados por Bryan Turner, de baixo para cima ou de cima para 

baixo. Os de baixo para cima são aqueles onde os direitos são conquistados através de 

lutas. Já os movimentos na direção contrária, de cima para baixo, os direitos civis e 

políticos são conquistados a partir da iniciativa do Estado que vai incorporando aos 

poucos os cidadãos e cedendo espaço a estes na participação civil e política. 

Essas duas vertentes se subdividem em quatro formas, duas para cada modelo. 

Fazendo essa distinção, José Murilo de Carvalho opina que os dois eixos, formam 

quatro tipos de cidadanias e mostra os diversos exemplos de Estado que seguiram cada 

um dos modelos diferentes. 

O primeiro, em que a cidadania é conquistada de baixo para cima dentro do 
espaço público, seria representado pela trajetória francesa. A cidadania seria 
aí fruto da ação revolucionária e se efetivaria mediante a transformação do 
Estado em nação. No segundo, a cidadania seria também obtida de baixo para 
cima mas dentro do espaço privado. O exemplo seria o caso norte-americano. 
O terceiro tipo refere-se a casos de cidadania conquistada mediante a 
universalização de direitos individuais (espaço público) mas com base em 
concepção do cidadão como súdito. Corresponderia ao caso inglês após o 
acordo de 1688 que restaurou a monarquia. Finalmente, uma cidadania 
construída de cima para baixo dentro de espaço privado poderia ser 
encontrada na Alemanha. Neste último caso, ser cidadão seria quase 
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sinônimo de ser leal ao Estado. O cidadão alemão teria sido criado pelo 
estado e não teria a energia associativa do cidadão norte-americano.128 

Apesar de ser de forma insatisfatória, José Murilo de Carvalho propõe que a 

formação da cidadania brasileira se situa mais próxima do último exemplo, o caso da 

cidadania construída de cima para baixo. Para ele, “a centralidade do Estado não indica 

seu caráter público e universalista. Isto porque, de um lado, o Estado coopta 

seletivamente os cidadãos e, de outro, os cidadãos buscam o Estado para o atendimento 

de interesses privados”129. José Murilo chega a denominar essa cidadania de 

“Estadania”, onde a lealdade ao Estado estabelece o favorecimento de direitos e a 

manutenção da ordem vigente. A cidadania só vai ser ampliada quando da proclamação 

da República, em 1889, onde se redigiu um novo texto constitucional que inseriu novos 

segmentos na categoria de cidadãos. Quase dois séculos depois, ainda hoje para 

Carvalho a questão da cidadania está em plena discussão: “cidadania, a palavra e a 

coisa, está mais viva do que nunca no Brasil de hoje e, em todos os países de tradição 

ocidental ou sob influencia desta tradição.” 130 

Entretanto, as testemunhas de Jeová se portam de forma indiferente à cidadania 

quando para obtê-la ou mantê-la envolve o patriotismo. Um exemplo dessa postura 

encontra-se na revista VEJA, onde a saudação a bandeira em uma escola era uma norma 

e uma criança se recusava a prestar homenagem. A reportagem diz o seguinte: 

Pareciam pequenos profetas da desordem, a pregar costumes desconhecidos. 
No grupo escolar cidade dos meninos, em Santo André, São Paulo, aqueles 
excêntricos alunos começaram a falar de culpas jamais imaginadas pelos seus 
colegas – como o pecado de cantar o Hino Nacional, de compor uma oração 
em homenagem à bandeira brasileira, ou de marchar nos ensaios para o sete 
de setembro. 

A primeira explicação do estranho comportamento veio de Raquel de Souza, 
oito anos, segundo primário, que olhando firme através das lentes grossas de 
seus óculos, disse: ‘Oração eu só faço para Jeová. Eu sou testemunha de 
Jeová e não canto: todo hino que não seja uma prece a Jeová é profano’. Os 
21 colegas de fé de Raquel que estudam em cidade dos meninos acrescentam 
que também não podem repetir o verso do Hino Nacional ‘Pátria amada, 
idolatrada, salve, salve’! amar assim a pátria, as próprias palavras dizem, é 
idolatria – e uma testemunha de Jeová não pode adorar ídolos (o que sem 
dúvida é levar ao exagero as recomendações de Deus ao povo Judeu).131 
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Essa é uma das principais características das Testemunhas de Jeová, pois 

afirmam que prestam adoração somente a Jeová, que consideram ser o único que deve 

ser adorado. A postura da criança reflete a doutrina da organização religiosa, de 

desobediência a qualquer autoridade que vá de encontro aos seus princípios 

doutrinários. 

O conflito – mas as convicções religiosas dos pequenos discípulos 
encontraram sério adversário nos conceitos que a diretora Olga Brandão 
formou sobre patriotismo, desde ‘a escola de 1944, quando o ensino de moral 
e civismo era rígido’. Na sua opinião, qualquer diretor que negligencie a 
matéria pode ser considerado um subversivo. ‘Estamos vivendo a redenção 
do Brasil com a Revolução de 1964, e é preciso ensinar a amar a Pátria’. Por 
isso, sempre que entra numa sala de aula, ela convida: ‘crianças, vamos dar 
um viva ao Brasil’. 

Mas as testemunhas não atendem ao convite: o nacionalismo nada lhes 
significa. ‘Como Cristo, somos cidadãos do mundo’, dizem. E o tempo é 
pouco para tudo que não seja a pregação do Reino de Deus: elas acham que a 
atual ordem mundial está no fim. Logo virá um mundo sem divisões políticas 
ou ideológicas, sem ódios e sem a morte, governado por Cristo. Isso deverá 
acontecer dentro de poucos anos – precisamente em 1975. Por isso as 
testemunhas de Jeová entregam-se inteiramente à pregação do evangelho, 
sem participar da política e recusando-se a prestar o serviço militar.  (No 
Brasil, todos os anos, dezenas de adeptos da Seita, em idade de servir o 
Exército, negam-se a fazê-lo e tem seus direitos civis cassados) 

Toda testemunha é de fato ou potencialmente um ministro. Recebe 
treinamento intensivo nos seus ‘Salões do Reino’ (os templos), estudando 
principalmente a Bíblia, e sai de porta em porta fazendo sua pregação. A sua 
tenacidade pode ser sentida em números. Em 1969, seus 1.336.112 
‘publicadores’ pregaram durante 239.769.076 horas.132 

As Testemunhas de Jeová se empenham principalmente, como descreve o texto, 

com o proselitismo que realizam, dedicando uma quantidade enorme de tempo a esta 

atividade. Afirmam se abster da política e da guerra. Se confrontados com problemas 

ligados as instituições governamentais não escondem a sua posição, mesmo o período 

em questão sendo conturbado, onde pessoas de diversos setores consideravam o 

movimento golpista de 1964, a exemplo da fala da diretora da escola, como uma 

revolução redentora. Mesmo diante dos argumentos da diretora da escola, evocando o 

patriotismo, os pais das crianças, também Testemunhas de Jeová, mostraram que 

apoiavam a atitude dos filhos, como mostra a continuação do trecho:  

A conciliação impossível – Na reunião com os pais das pequenas 
testemunhas, convocada pela diretora Olga Brandão, não foi encontrado o 
caminho da conciliação após três horas de debates. Dona Olga começou 
falando da necessidade de se cultivar o espírito patriótico entre os alunos e 
esclareceu que as aulas de moral e civismo eram exigidas pelo Ministério da 
Educação e Cultura. Depois explicou, com o dicionário na mão, que, quando 
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se diz ‘oração à Bandeira’, a palavra oração não tem significado religioso, 
mas quer dizer apenas ‘frase’. 

As testemunhas não cederam, apoiando inteiramente os filhos e aproveitando 
a reunião para pregar a sua fé aos professores. Algumas mães haviam escrito 
anteriormente cartas, dizendo não se importar com as punições ou mesmo 
expulsão das crianças. ‘O importante’, dizia uma delas, ‘é que minha filha 
continue testemunha de Jeová’. E dona Olga, que se orgulha por ser sua 
escola a única a guardar em vigília cívica, no dia sete de setembro, o ‘fogo da 
pátria’ aceso no paço municipal de Santo André, resolveu dispensar 
provisoriamente os alunos rebeldes do hasteamento da bandeira, de cantar o 
hino e dos ensaios para o dia da independência. 

Segurança Nacional – A ata da reunião, juntamente com um ofício, foi 
encaminhada à Secretaria de Educação do Estado. A secretária Esther 
Figueiredo Ferraz convocou uma representante da Sociedade Torre de Vigia 
de Bíblias e Tratados, nome oficial da Seita. O encontro durou quinze 
minutos, também sem resultado. Posteriormente, a Sociedade enviou ao MEC 
um longo requerimento expondo seus pontos de vista religiosos e pedindo 
que os alunos pertencentes à Seita fossem dispensados das aulas de Educação 
Moral e Cívica quando assim o desejassem. E a secretaria de educação 
consultou, por escrito, o presidente da Comissão Nacional de Moral e 
Civismo, Almirante Benjamim Sodré, e agora aguarda seu parecer.133 

Essa atitude das crianças, apoiadas pelos pais, foi levada às esferas federais. Os 

órgãos de educação consideraram extremamente grave a conduta adotada pelos 

envolvidos. O trecho a seguir, demonstra que essa questão poderia interferir na 

estabilidade nacional. 

Para a secretária, a insubordinação das pequenas testemunhas é mais grave do 
que parece. ‘A educação moral e cívica’, diz ela na consulta a comissão, 
‘constitui disciplina e prática educativa do currículo escolar. As superiores 
razões de ordem pública que a inspiram estão indissoluvelmente vinculadas a 
própria estabilidade da nação brasileira’. 

Enquanto a solução não chega de Brasília, algumas testemunhas de Jeová 
cogitam de fundar uma escola só delas, para evitar problemas semelhantes. 
Outras, cujos filhos estudam no grupo cidade dos meninos, pretendem 
transferi-los para escolas onde as exigências relacionadas com a matéria 
sejam mais amenas. Raquel de Souza já saiu – está em outro grupo escolar 
onde, por enquanto, não a mandaram cantar o hino.134 

Essa atitude das crianças Testemunhas de Jeová, demonstra a postura dos 

membros do grupo em relação a obrigatoriedades que fossem de encontro a suas 

doutrinas, chegando a ser caracterizada pela mídia e por alguns autores como uma seita 

fundamentalista, de completa rejeição do mundo. Retirando a reafirmação da divindade 

de Cristo – pois as Testemunhas de Jeová consideram unicamente Jeová como o único 

que merece adoração. 

                                                             
133 Idem. 
134 Idem. 



Jaime Pinsky afirma que o conceito de cidadania é amplo e diferenciado, em 

cada Estado Nacional pode ter sua forma diferenciada em relação aos outros Estados, 

para ele 

Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade 
perante a lei: é, em resumo, ter direitos civis. É também participar no destino 
da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos... Exercer a cidadania 
plena é ter direitos civis, políticos e sociais.135 

A perda de direitos, como os citados por Jaime Pinsky, era algo comum para as 

testemunhas de Jeová. O tópico seguinte trará alguns exemplos encontrados no Brasil e 

em Feira de Santana. 

  

O Serviço Militar Obrigatório e os processos de eximição – a perda dos direitos 

políticos: A cidadania deixa de ser exercida? Punições num país democrático? 

 

Esta parte do capítulo se dedica a analisar a formação de uma força nacional de 

segurança, representada pelas Forças Armadas e pela Guarda Nacional136, nas 

formações do Exército e da Marinha Brasileira, e como se deu nos últimos 50 anos a 

relação das Testemunhas de Jeová com as forças armadas, diante da sua recusa em 

prestar o serviço militar obrigatório. Traz, também, a analise da entrevista feita com o 

senhor Ivanildo Lima Matos, sobre o seu processo de eximição do serviço militar 

obrigatório, e do senhor A. V. A.137, eximido do serviço militar obrigatório, o único 

caso encontrado em Feira de Santana durante o período abrangido por esta pesquisa. 

Com a proclamação da independência em 7 de setembro de 1822, tornou-se 

necessário a formação de um contingente de “cidadãos” para proteção da nova nação. 

Inicialmente, pela falta de homens preparados, o governo brasileiro contou com a 

contratação de forças de outros países e o apoio financeiro da Inglaterra. 

Uma característica da formação do exército militar brasileiro é a sua 

proximidade com o modelo dos exércitos europeus. José Murilo de Carvalho destaca 
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essa similaridade e os motivos que levaram a essa proximidade. Segundo Carvalho, a 

hierarquização dos exércitos europeus refletia a luta de classes, pois visava manter a 

estrutura da sociedade. 

Na fase inicial dos exércitos permanentes europeus, em que o grau de 
profissionalização e especialização ainda era rudimentar, o recrutamento era 
uma variável de grande importância. Era ele que definia a relação do exército 
com a estrutura de classe da sociedade. Tradicionalmente, por exemplo, o 
corpo de oficiais era recrutado entre a nobreza e as praças entre os 
camponeses e proletários urbanos. Esse tipo de recrutamento teve 
importantes conseqüências políticas. Possibilitava, de um lado, a 
identificação entre a oficialidade e os grupos politicamente dominantes e, de 
outro, o isolamento da oficialidade em relação às praças. Garantia a lealdade 
dos oficiais ao governo, ao mesmo tempo que impedia que eles se unissem 
aos escalões inferiores, com perda para o poder político da organização. 
Entre os exércitos latino-americanos, o brasileiro foi o que herdou mais 
plenamente a tradição européia. O fato de que a independência do Brasil se 
tenha verificado sem grandes lutas e sem grande mobilização militar da 
população permitiu que se preservasse aqui a estrutura do exército português. 
Nos países em que o processo de independência exigiu lutas mais 
prolongadas, muitos cidadãos foram incorporados às Forças Armadas em 
todos os escalões, democratizando-as de certo modo, reduzindo seu nível 
profissional e tornando-as instrumento fácil de manipulação política.138 

Essa formação refletiu no modelo de estruturação das Forças Armadas ao longo 

do Império e conseqüentemente sem grandes mudanças durante o período republicano. 

Mas o importante momento desta pesquisa se dá com a instituição do serviço militar 

para toda população139. Até 1835 o recrutamento era “voluntário”, já no ano de 1874 foi 

aprovada uma nova lei que regulamentava o recrutamento militar “que estabelecia o 

alistamento universal e o sorteio para cobrir as vagas não preenchidas pelo 

voluntariado”140. Entretanto, essa lei não foi bem sucedida, pois aceitava uma 

diversidade de exceções, entre elas o pagamento de uma determinada quantia para não 

prestar o serviço militar e a isenção a uma serie de profissionais. 

A efetivação de um Exército Nacional com uma maior aceitação popular só vai 

ser conseguida após uma longa campanha e a Primeira Guerra Mundial. A nova lei de 

recrutamento militar, de 1908, só foi efetivada com o primeiro sorteio em 1916, no 

governo de Wenceslau Braz, a partir desse momento é que podemos considerar 

efetivamente a obrigatoriedade do Serviço Militar. O apoio e a campanha de Olavo 

Bilac141 e dos Jovens Turcos142 buscaram sensibilizar a população e principalmente a 
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elite civil da formação do Exército Nacional. José Murilo coloca o desenvolvimento 

dessa campanha, segundo ele 

A Luta pelo sorteio intensificou-se, agora grandemente auxiliada pela eclosão 
da guerra. Em 1915, os Turcos conseguiram o apoio de Olavo Bilac. Bilac 
era filho de militar e poeta de renome, plenamente aceito nos meios civis. 
Sua campanha dirigiu-se exatamente aos locais de concentração dos filhos 
das elites civis, às faculdades de direito e medicina, sobretudo do centro sul 
do país. Ele pregou o fim do ‘divórcio monstruoso’ entre Exército e povo. 
Pelo sorteio, argumentava, ‘teremos um Exército que devemos possuir: não 
uma casta militar, nem uma profissão militar, nem uma milícia assoldada, 
nem um regime militarista, oprimindo o país: mas um Exército nacional, 
democrático, livre, civil, de defesa e coesão, que seja o próprio povo e a 
própria essência da nacionalidade’. Conclamava: ‘O Exército seja o povo e o 
povo seja o Exército, de modo que cada brasileiro se ufane do título de 
cidadão-soldado.143 

Bilac tentou motivar os cidadãos a engrossarem as fileiras do Exército brasileiro, 

o que não deve ter sido muito difícil, em virtude da guerra e da intensa propaganda 

militar. Além disso, o que caracteriza a obrigatoriedade, é que a partir de 1918 passou-

se a exigir a Carteira de Reservista144 aos candidatos a cargos públicos, bem como a 

ampliação da instrução militar nas escolas secundárias e superiores. Esse novo modelo 

de abertura do militarismo a sociedade vai sofrer mudanças durante todo o período 

republicano e culmina no golpe militar de 1964, quando os militares se sentem 

preparados para governar145. 

A eclosão do golpe em 1964 apresenta uma situação à parte, durante os vinte 

anos seguintes o governo executivo foi chefiado por um militar, que na maior parte 

dessas duas décadas governava com autoridade máxima, conferida pelo AI-5. Este foi 

um período de tensão, tanto a nível internacional – o mundo vivia o temor da chamada 

Guerra Fria – quanto nacionalmente, que tinha no regime militar um enorme entrave à 

democracia brasileira. Em muitos momentos durante esses anos por várias vezes as 

Testemunhas de Jeová se viram em situações que precisavam escolher entre a sua fé e a 

obediência a legislação. 

Diante desse posicionamento o grupo poderia ser colocado ao lado dos 

fundamentalistas que surgiram no fim do século XIX, nos Estados Unidos. Elizete da 

Silva destaca que os princípios dos fundamentalistas protestantes americanos 
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144 Documento que comprova que o cidadão está quite com as obrigações militares e tem pleno gozo de 
seus direitos políticos. 
145 FICO, Carlos. Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar. In: Revista Brasileira de 
História (v. 24, nº 47). São Paulo: 2004.   



se consubstanciavam em torno dos seguintes princípios: a. a absoluta 
inerrância do texto bíblico; b. a reafirmação da divindade de Cristo; c. o fato 
de que Cristo nasceu de uma virgem; d. a redenção universal garantida pela 
morte e ressurreição de Cristo; e e. ressurreição da carne e a certeza da 
segunda vinda de Cristo.146 

Tratando ainda sobre o fundamentalismo, a autora citada, destaca que “para os 

fundamentalistas os principais inimigos do protestantismo eram a Igreja Católica, o 

socialismo, a filosofia moderna e o espiritismo.”147 

O serviço militar obrigatório é comum em quase todos os países ocidentais, 

alguns como os Estados Unidos apresentam leis mais flexíveis. Outros Estados 

nacionais, a exemplo do Brasil, oferecem punições mais duras para aqueles que não se 

resignam a colaborar com a manutenção do efetivo bélico de preparação para proteção 

da nação. Um outro país que possuía uma legislação na questão militar semelhante ao 

Brasil era a Espanha, a reportagem da Veja transcrita a seguir destaca o caso de uma 

Testemunha de Jeová que passou mais de uma década preso por se recusar a prestar o 

serviço militar obrigatório: 

O carpinteiro espanhol Albert Contijoch pagou caro o desafio ao antigo 
ditador Francisco Franco, no inicio dos anos 70. Testemunha de Jeová, 
Contijoch negou-se a prestar serviço militar – a mili, como se diz na Espanha 
– e foi condenado por desobediência civil. A lei estabelecia um ano de prisão, 
com a reapresentação obrigatória ao exercito assim que o condenado 
reconquistava a liberdade. Como a cada novo ano o carpinteiro repetia sua 
recusa, acabou amargando um total de onze anos atrás das grades e só foi 
deixado em paz ao passar para a reserva, aos 38 anos. Contijoch é o primeiro 
de uma linhagem que, neste ano, duas décadas depois do franquismo, forma 
uma multidão de mais de 100.000 espanhóis.148 

As Testemunhas de Jeová também tiveram problemas em Portugal, durante o 

processo de descolonização das colônias portuguesas na África. Para manutenção do 

domínio colonial Portugal necessitava de um Exército Nacional profissional, 

aumentando a necessidade de recursos financeiros e humano. A necessidade de um 

contingente numérico para as fileiras de combatentes portugueses aumentou com o 

desenvolvimento das guerrilhas e movimentos pelas independências coloniais. Um dos 

problemas para a incorporação desses novos combates contra os processos guerrilheiros 

de independência foi à recusa das Testemunhas de Jeová em empunharem armas e irem 

à guerra. A VEJA descreve esse posicionamento das Testemunhas de Jeová, ressaltando 
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as dificuldades enfrentadas pelo governo para manutenção do que restou do vasto 

Império colonial português. 

As guerrilhas ali desencadeadas desde 1961 já exigem a presença de 120.000 
homens do Exército português para enfrentar os 20.000 guerrilheiros 
africanos numa luta prolongada e penosa que já custa 40 por cento do 
orçamento nacional (8 bilhões de escudos – NCr$ 1,2 bilhões). Essas 
‘provincias ultramarinas’, ultimo reduto do vasto Império colonial que já 
incluiu o Brasil, rendem petróleo, produtos agrícolas e minerais a Portugal, 
porém exigem cada vez mais soldados, armas e dinheiro. Em 1961, logo 
depois que Salazar prometeu liquidar os guerrilheiros, os impostos foram 
aumentados em 15 por cento sobre os eletrodomésticos, fumos e bebidas para 
financiar a guerra. Desde então os sacrifícios não cessaram de aumentar e a 
psicose de guerra, que tornou o regime ainda mais severo, levou até a prisão 
membros da Seita protestante ‘Testemunhas de Jeová’, que pregavam o 
boicote ao serviço militar.149 (Grifo meu) 

No Brasil, país com quase 700.000 Testemunhas de Jeová, a recusa em prestar o 

serviço militar obrigatório não resulta em cadeia atualmente, como acontecia no século 

XIX e inicio do XX – quando os selecionados pelo sorteio do alistamento se recusavam 

a prestar ou fugiam do serviço militar.150 Entretanto, os jovens homens que se recusam a 

prestar esse serviço acabam por ter os seus direitos políticos cassados, ficando 

impedidos de votar nas eleições ou em referendos, de se candidatar a cargos eletivos 

políticos, de tirar passaporte para viajar para fora do País, de participar em concursos 

públicos e participar em programas sociais do governo. 

Essas perdas de direitos demonstram a simpatia das Testemunhas de Jeová por 

países que apresentem um sistema democrático mais flexível, e a aversão aos países 

comunistas, tidos como mais severos nessas questões. A não atração por países de 

regimes que se aproximam de regimes socialistas pode ser observado na fala do senhor 

Ivanildo Lima, para ele a postura em relação a obrigatoriedade do serviço militar pode 

ser considerada uma forma de perseguição, estabelecendo um contraste com a 

democracia brasileira ele diz que ao impor está obrigação o Brasil age “como se fosse 

um país mais severo, / até mesmo um país comunista.”151 

Algumas dessas punições são discriminadas no art. 74 da Lei nº 4375, de 17 de 

agosto de 1964, publicada no Diário Oficial de 03 de setembro de 1964. Essas punições 

eram atribuídas por que as Testemunhas de Jeová que pediam a eximição, não 
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conseguiam comprovar que estava em dia com as obrigações militares, o Art. da 

referida Lei apresenta as seguintes punições: 

a) obter transporte ou prorrogação de sua maioridade; 

b) ingressar como funcionário, empregado ou associado de instituição, 
empresa ou associação oficial ou oficializada ou subvencionada ou cuja 
existência ou funcionamento depende de autorização ou reconhecimento do 
Governo Federal, Estadual, dos Territórios ou Municipal; 

c) assinar contrato com o Governo Federal, Estadual, dos Territórios ou 
Municipal; 

d) prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino; 

e) obter carteira profissional, matricula ou inscrição para o exercício de 
qualquer função e licença de indústria e profissão; 

f) inscrever-se em concurso para provimento de cargo publico; 

g) exercer, a qualquer título, sem distinção de categoria ou forma de 
pagamento, qualquer função ou cargo público: 

I – estipendiado pelos cofres públicos federais, estaduais e municipais; 

II – de entidades paraestatais e da subvencionadas ou mantidas pelo poder 
publico; 

h) receber qualquer prêmio do Governo Federal, Estadual, dos territórios ou 
Municipal.152 

Apesar de não ser um fato bem conhecido pela maior parte da população, como 

a questão da recusa em doar ou receber transfusões de sangue, a objeção de consciência 

em prestar o serviço militar obrigatório chamou a atenção dos parlamentares, diante do 

grande número de jovens que perderam os direitos políticos. 

A revista Veja trouxe uma matéria que informava sobre a possibilidade da 

instituição de um serviço alternativo ao serviço militar obrigatório, pois 

ao cassar no mês passado os direitos políticos de 99 jovens que, por 
imperativos de consciência, se recusaram a prestar o serviço militar, o 
presidente José Sarney estabeleceu uma das maiores marcas no número de 
penalizações por esse delito. Os atingidos pelo decreto presidencial são quase 
todos testem,unhas de Jeová – cristãos fundamentalistas, que seguem ao pé 
da letra os ensinamentos da Bíblia – e, como pena, de agora em diante não 
mais poderão votar ou candidatar-se em eleições oficiais nem ocupar cargos 
no funcionalismo público. Para as testemunhas de Jeová, a recusa é 
sustentada pela convicção de que o treino de combate constitui grave pecado. 
‘As armas são feitas para destruir seres humanos. Não devemos tocá-las’, 
adverte Erlom Silva, um dos dirigentes das testemunhas no Brasil. Na 
constituinte, espera-se que a cassação em massa dos direitos das testemunhas 
de Jeová tenha sido a ultima.153 

O inicio da matéria destaca que mesmo com o fim do Regime Militar, e a 

ocupação da presidência por um representante civil, o número de Testemunhas de Jeová 

eximidas só aumentou. A citação da fala de um dos dirigentes das Testemunhas de 
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Jeová no Brasil evidencia a forma desprezível como o Serviço Militar é encarado pelos 

jovens em idade de prestação. Os parlamentares discutem uma forma de amenizar 

através da instalação de um serviço alternativo. Com o objetivo de devolver os direitos 

políticos aos eximidos: 

Para reintroduzir esses religiosos à vida política do país, tanto no substitutivo 
do deputado Bernardo Cabral quanto no projeto do centrão, foram redigidas 
proposições de lei que garantem ao jovem uma prestação alternativa do 
serviço militar. O deputado Ricardo Fiuza (PFL-PE), autor de um dos 
projetos, explica que essa é uma maneira de garantir os direitos políticos 
daqueles cujo credo religiosos (sic) é conflitante com as leis do Estado. 
‘Quem não quiser pegar em fuzil que trabalhe na cozinha ou na enfermaria da 
guarnição’, propõe. ‘A questão de consciência não pode ser pretexto para que 
os jovens se furtem ao alistamento.’ 
A afirmação do deputado vem ao encontro das aspirações da cúpula das 
Forças Armadas. Os militares querem manter a obrigatoriedade do serviço e 
fixar as atividades alternativas, caso a idéia seja adotada pela nova 
constituição. Militares de alta patente garantem que, se não houvesse a 
obrigatoriedade do serviço, seria necessário criar um dispendioso Exército 
profissional. Dois terços do contingente brasileiro, hoje com cerca de 
190.000 homens, são compostos de recrutas. ‘Para cada voluntário, existem 
pelo menos 200 jovens que não querem servir’, lamenta-se um graduado 
oficial militar.154 

O deputado autor de um dos projetos, acredita que a recusa em prestar o Serviço 

Militar Obrigatório por parte dos jovens Testemunhas de Jeová não passa de um 

pretexto para fugir a responsabilidade. A proposta do serviço alternativo também não 

agradou a cúpula militar, pois para eles sem os recrutas do serviço obrigatório seria 

necessário a manutenção de um Exército profissional permanente, o que seria muito 

dispendioso para os cofres do governo. Além disso,  

As testemunhas de Jeová – que hoje são 216.000 no Brasil – respondem com 
apatia tanto às cassações como às eventuais mudanças no serviço militar. 
‘Tudo o que queremos é manter a neutralidade. A cassação dos direitos 
políticos não nos afeta em nada’, revela Ramiro Lopez, também testemunha 
de Jeová. Para os religiosos, o importante é a distancia de qualquer 
movimento ou atividade belicista. Em Raciocínios à Base das Escrituras, 
uma espécie de manual de comportamento das testemunhas, a participação 
em corporações militares é tacitamente condenada. ‘Até o tempo do 
Imperador romano Marco Aurélio nenhum cristão se tornou soldado e 
nenhum soldado, depois de torna-se cristão, permaneceu no serviço militar’, 
diz o livro.155 

As Testemunhas de Jeová afirmam que durante o Primitivo Cristianismo, no 

primeiro século, os discípulos de Cristo não serviam ao Exército Romano. Mesmo 

diante da possibilidade de prestação do serviço alternativo, as Testemunhas de Jeová se 

mostram indiferentes, tanto os que deveriam prestar tal serviço quanto   

...os líderes da congregação não tem opinião formada sobre os serviços 
alternativos, que, prestados a corporações militares, poderiam beneficiar 
indiretamente a prática da guerra. O adepto Ariovaldo Barbosa, que se 
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recusou a servir no Exército e teve seus direitos políticos cassados em 1972, 
não se arrepende de sua decisão. ‘a punição não mudou nada na minha vida’, 
diz ele. Nos Estados Unidos, as testemunhas de Jeová, que já somam 773.000 
pessoas, adotam o mesmo procedimento dos religiosos brasileiros, 
solicitando a dispensa ao serviço militar através de documentação que prova 
a filiação à entidade. Nesse sentido, apelam para a lei que exime sacerdotes 
de atividades militares. Mesmo assim, muitos deles, embora tenham seus 
direitos políticos mantidos, acabam pagando a recusa com a permanência de 
pelo menos três anos na cadeia.156 

A reportagem traz a justificativa da objeção de consciência apresentada pelas 

Testemunhas de Jeová para sua recusa e o exemplo dos Estados Unidos, onde as 

Testemunhas não perdem seus direitos políticos, mas como punição correm o risco de 

ficarem presas por três anos. No Brasil, até o ano de 2004157, as Testemunhas de Jeová 

solicitavam a eximição do serviço militar obrigatório. Dois anos após a aprovação do 

pedido de eximição, o solicitante tinha seus direitos políticos cassados. 

O único episódio desse tipo encontrado em Feira de Santana, semelhante ao caso 

de Ariovaldo Barbosa, citado na reportagem da revista Veja, destacada anteriormente, é 

o do senhor A. V. A.. A seguir segue a transcrição de parte do certificado158 obtido pelo 

eximido na 19ª zona eleitoral de Feira de Santana, Bahia. A escrivã Florisia Rodrigues 

Queiroz, atesta a condição de eximido do senhor A. V. A., e a conseqüência desse 

estado: 

Certifico e dou fé eu Florisia Rodrigues Queiroz, escrivã eleitoral da 19ª 
Zona, que de acordo o atestado de Eximido da 6ª RM, 17ª CSM do Ministério 
do Exército, o eleitor / A. V. A., encontra-se eximido da prestação do serviço 
Militar, por motivo de convicção religiosa, pelo que perdeu seus direitos 
políticos na forma da lei. O referido é verdade e dou fé. Feira de Santana, 19 
de março de 1980.159 

O senhor A. V. A., teve seus direitos políticos cassados, perdendo uma série de 

outros direitos por isso. 

José Murilo de Carvalho destaca que a cidadania não se caracteriza unicamente 

pelo direito de votar, mas por uma série de direitos e deveres que um cidadão exerce na 

sociedade recebendo em contrapartida a aprovação e a sua inserção social reconhecida 

pelo estado.160 Entretanto, tendo os direitos políticos cassados a cidadania não pode ser 

exercida plenamente. Mesmo com seus direitos políticos cassados, o senhor A. V. A., 

em conversa informal, afirmou que não se arrepende de sua posição, não se sentindo 
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frustrado, mas feliz por ter feito o que acredita ser correto, e que as punições pouco 

interferiram na sua vida, que conseguiu trabalhar como representante e manter a sua 

família, não sentido falta ou necessidade de qualquer direito perdido. 

O senhor A. V. A. teve seus direitos políticos cassados no final década de 

1970161. Em 07 de outubro de 1991 foi publicada no Diário Oficial da União, nº 194, a 

Lei nº 8.239, de 04 de outubro de 1991, a Lei de Prestação do Serviço Alternativo ao 

Serviço Militar Obrigatório, mas mesmo assim as Testemunhas de Jeová continuaram 

solicitando a eximição do Serviço Militar Obrigatório. Um desses foi Ivanildo Matos 

Lima, ancião das Testemunhas de Jeová, em Feira de Santana. Ele solicitou o processo 

de eximição e até a data da entrevista ainda não havia recebido o resultado do processo. 

Sobre a questão da recusa e as punições legais para quem não presta o Serviço Militar 

Ivanildo Lima diz o seguinte: 

É, realmente / não é fácil, / a gente vê que são / direitos essenciais para 
sobrevivência do cidadão mas é, como diz, voltando esse assunto / a gente 
toma essa decisão não por questão de fanatismo, não somos loucos, em 
hipótese alguma, mas fazemos isso justamente com a plena fé em Deus, / o 
ponto de vista humano as pessoas que não tem essa fé arraigada ou as vezes 
desconhece nossas crenças fica difícil de entender, mas quem tem essa fé 
arraigada na Bíblia / consegue compreender, e como disse na resposta da 
pergunta anterior a fé é aquilo que move nós tomarmos essas decisões, no 
entanto mesmo que eu como não perdi e se nesse caso viesse a perder eu 
continuaria confiando em Jeová, / e a Bíblia e vários exemplos hoje / de 
irmãos também que perderam a sua os seus direitos políticos eles não tem 
sido abandonados, tem conseguido seus empregos, talvez não emprego 
público / talvez não tem conseguido ir em outros países, pelo fato de perder 
seu passaporte, mas no entanto, tem conseguido sobreviver, / sustentado sua 
família, não tem ficado rico, / que esse não é o objetivo, mas tem mantido seu 
equilíbrio nesse aspecto, é, tem confiado em Jeová.162 

O discurso do senhor Ivanildo Lima é mais pontual e mostra certa preocupação 

se colocada ao lado da do senhor A. V. A., talvez pelo fato de ser mais jovem. Ivanildo 

relatou que não sabia da existência de um serviço alternativo e que se soubesse teria 

prestado tal serviço, mas que o imprescindível era manter a neutralidade e não prestar 

um serviço que fosse de encontro aos seus princípios religiosos. Ressaltando a sua 

fidelidade aos princípios doutrinários e uma ética e identidade que se fortalecem. Neste 

respeito, Max Weber destaca um dos principais objetivos do estudo das crenças 

religiosas: “Estamos mais interessados em algo inteiramente diferente: na influêicia 

[sic] daquelas sanções psicológicas que, originadas da crença religiosa e da prática da 

                                                             
161 O certificado é de março de 1980, mas o atestado de Eximição (documento expedido pelas Forças 
Armadas) é do final da década de 1970. O eximido concordou em me conceder a cópia do certificado, 
solicitado por ele na Zona Eleitoral citada, mas disse que iria somente me mostrar o Atestado, não me 
fornecendo a cópia. O certificado confirma a situação de eximido e que o mesmo não possui os direitos 
políticos. 
162 Entrevista feita com Ivanildo Matos Lima, em sua residência, no dia 15 de julho de 2009. 



vida religiosa orientavam a conduta e a ela prendiam o indivíduo”; essa orientação a 

partir das formações doutrinárias das Testemunhas de Jeová é bem presente no relato do 

senhor Ivanildo Lima. 

Com a publicação da Portaria Normativa, do Ministério da Defesa, abriu-se 

novas perspectivas às Testemunhas de Jeová, sobre o conteúdo e o que essa portaria 

propunha o Ivanildo Lima, coloca o seguinte posicionamento: 

– E com respeito, você citou a portaria normativa de 2004, essa é uma 
portaria que / regulamentou definitivamente o serviço alternativo, esse 
serviço alternativo ele já existia desde 1991, você pediu a sua eximião em 
1996, você não sabia da existência desse serviço? 
– Não. 
– E se você soubesse que esse serviço existia em Lei, você prestaria? 
– Sim. Eu / requereria o Serviço Alternativo.163 

Com a regulamentação e implementação do Serviço Alternativo ao Serviço 

Militar Obrigatório em 2004, a perda dos direitos políticos pelas Testemunhas de Jeová 

deixaram de acontecer. A lei do Serviço Alternativo ao Serviço Militar Obrigatório 

concede a seguinte opção: 

Art. 3º O Serviço Militar inicial é obrigatório a todos os brasileiro, nos 
termos da lei. 

$ 1º Ao Estado-Maior das Forças Armadas compete, na forma da lei e em 
coordenação com os Ministérios Militares, atribuir Serviço Alternativo aos  
que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência 
decorrente de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, para se 
eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. 

Art. 4º Ao final do período de atividade previsto no $ 2º do art. 3º desta lei, 
será conferido Certificado de Prestação Alternativa ao Serviço Militar 
Obrigatório, com os mesmos efeitos jurídicos do Certificado de Reservista.164 

Esta lei só foi implementada com a publicação da Portaria Normativa 147, do 

Ministério da Defesa. No entanto, aqueles que tiveram seus direitos políticos cassados 

antes da Portaria Normativa 147/MD de 2004, esbarraram em outra situação que vai de 

encontro a suas doutrinas, pois para ter de volta os direitos políticos é necessário prestar 

um juramento a Bandeira Nacional, o que é também recusado pelo grupo, 

permanecendo assim sem a plena cidadania por desejarem manter suas convicções 

religiosas.  

 

 

 

                                                             
163 Idem. 
164 Lei Nº 8.239, de 04 de outubro de 1991, Lei de Prestação do Serviço Alternativo ao Serviço Militar 
Obrigatório; publicada no Diário Oficial da União nº 194, de 07 de outubro de 1991.  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicialmente, este trabalho tinha como hipótese analisar os conflitos e os 

problemas enfrentados por aqueles que tiveram, ou sofreram ameaças de ter seus 

direitos políticos cassados, em decorrência da sua opção religiosa pela organização das 

Testemunhas de Jeová. A partir da análise do discurso dos entrevistados e da leitura dos 

livros publicados pela instituição as Testemunhas de Jeová tratam dessas questões de 

forma secundária, priorizando a obediência as doutrinas estabelecidas pelo grupo. 

Passaram-se mais de cem anos, mas o grupo religioso parece manter a mesma forma de 

ver e se inserir no mundo. Sempre se posicionaram a favor do modelo democrático, 

característico do país onde surgiram, os Estados Unidos. 

As Testemunhas de Jeová apresentam doutrinas próprias e não se relacionam 

com outros grupos, mantendo-se à parte. Desde que surgiram procuraram propagar as 

doutrinas defendidas pelo grupo. Os lideres foram presos, principalmente pela 

mensagem que levam, por falarem as pessoas ou por distribuírem suas literaturas. 

Quando as primeiras literaturas foram enviadas ao Brasil no início do século XX os 

responsáveis pelo grupo nos Estados Unidos não vislumbravam que o desenvolvimento 

e o crescimento do grupo atingiria o alcance que obteve, principalmente a partir da 

década de 1950. 

Em diversos países as Testemunhas de Jeová tiveram ou ainda tem sua obra 

proscrita, inclusive no Brasil. Durante a Era Vargas foram taxadas de anarquistas e 

tiveram sua sede fechada e suas publicações confiscadas. Na Alemanha Nazista foram 

também proscritas e conduzidas aos campos de concentração, muitas morreram durante 

esse período. Em suas literaturas pregavam abertamente contra os regimes fascistas e 

antidemocráticos. 

O anticlericarismo, exposto abertamente contra os ensinamentos da Igreja 

Católica Romana, e o anti-patriotismo influenciaram em como eram vistos pelas 

autoridades governamentais. O medo do comunismo e a não submissão aos governos 

“mundanos” também causavam certo temor às autoridades, aliado ao medo da expansão 

socialista levaram muitas vezes a terem suas reuniões investigadas por órgãos 

governamentais. 

Durante a ditadura militar e os governos democráticos que sucederam esse 

período conturbado da História brasileira, as Testemunhas de Jeová apresentaram um 



notável crescimento numérico, apesar de estarem envolvidas em questões como a perda 

dos direitos políticos. Esse crescimento em boa parte é conquistado graças à atividade 

proselitista.  

Muitos membros das Testemunhas tiveram seus direitos políticos cassados. Em 

Feira de Santana e na maioria das cidades brasileiras realizam a atividade que mais os 

caracterizam, ir as casas das pessoas em pares apresentando uma mensagem que muitas 

vezes soa consoladoramente. O comportamento adotado pelos que se recusavam a 

prestar o Serviço Militar Obrigatório e a apatia com relação ao Serviço Alternativo – 

tanto no discurso dos entrevistados, quanto nos textos publicados pelo grupo – diz 

muito sobre quem são e no que acreditam, mas não é o suficiente para compreender um 

grupo religioso que chama atenção de quem se aproxima e busca entender o seu modo 

de inserção social. 
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