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Antes de analisarmos os dados estatísticos sobre o crescimento numérico das 

Testemunhas de Jeová, referentes ao nosso período (1980 - 2005), cabe-nos tecer 

algumas palavras sobre quem são as Testemunhas de Jeová, onde surgiram, como 

chegaram ao Brasil, além do contexto em que chegaram e se expandiram neste país. 

Na obra “Livro das Religiões”, as Testemunhas de Jeová são relacionadas com o 

puritanismo, ou pelo menos como seguidoras duma ética puritana que promove: 

“a honestidade, a higiene, a temperança e a generosidade, 

e exige abstinência do tabaco. Distingui-se de outros puritanos 

por não se envolverem em questões políticas e sociais. A razão 

para isso é que estão esperando a grande transformação, quando 

tudo o que pertence a este mundo irá perecer... recusam-se a 

servir no exército, alegando objeção de consciência.”1 

O fato de “não se envolverem”, as Testemunhas de Jeová, “em questões políticas 

e sociais”, as distingue não apenas dos puritanos, mas também, dos protestantes 

históricos (missionários) e pentecostais (apenas alguns grupos mais tradicionais como a 

Assembléia de Deus, por exemplo). 

Segundo Castro Campos, os protestantes históricos têm “sua influência 

sobretudo na área social e educacional (como, por exemplo, os metodistas na Unimep 

de Piracicaba, e os presbiterianos, na Universidade Mackenzie, em São Paulo)” e um 

ramo  tradicional dos protestantes pentecostais, a Assembléia de Deus, embora pregue 

“a separação do ‘mundo’”, pratica, “de forma paradoxal ampla atividade comunitária”, 

além de ter “participação na vida pública e alguns de seus líderes chegam a ser eleitos 

para cargos legislativos, como deputados estaduais e federais”.  (CAMPOS, 1995, p. 47, 

32) 

No aspecto da evangelização as Testemunhas de Jeová distinguem-se dos 

protestantes históricos por realizarem uma evangelização pessoal e nas casas das 

pessoas (de casa em casa), enquanto os históricos se caracterizam por uma 

evangelização, sobretudo, em grupo, através das suas escolas e universidades, que 

ministram um ensino tanto religioso quanto secular,  e por uma evangelização “à 

distância”, por meio da distribuição de bíblias e folhetos, através dos quais se espera 

atrair fiéis pelo uso que estes vão fazer daqueles. A ênfase da evangelização das 

Testemunhas de Jeová está na idéia da vinda do Reino de deus – do domínio deste – 

                                                 
1 HELLERN, Victor, NOTAKERP, Henry e GAARDER, Jostein. O Livro das Religiões. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2000. (p 214) 



para a Terra, o qual será responsável por grandes transformações levando o mundo atual 

à destruição; mas isto, só no futuro. Agora é hora de evangelizar (e ter esperança). 

Em relação aos protestantes pentecostais, o discurso de evangelização difere-se 

tanto quanto a forma de evangelização. Enquanto as Testemunhas de Jeová 

caracterizam-se por uma evangelização pessoal e direta, os pentecostais, até certo ponto 

similares aos históricos, utilizam-se duma evangelização à distância e em massa, através 

do uso do rádio (caso da maior parte dos grupos), de folhetos (caso da AD), das 

pregações em praças públicas, de músicas, da TV (caso da Igreja Universal do Reino de 

Deus), grandes ajuntamentos em praças esportivas, etc.2 Segundo Campos “a ação do 

Espírito Santo não recebe”, entre as Testemunhas de Jeová, “a mesma ênfase que no 

pentecostalismo”. Daí decorre que as Testemunhas de Jeová não trazem consigo os 

“dons” presentes entre os pentecostais: “línguas, curas, fé, profecias, interpretação de 

línguas, discernimento de espíritos, operação de milagres, sabedoria, ciência”. Além de 

preocupações com os exorcismos. O que é compreensível já que as Testemunhas de 

Jeová estão esperando por grandes transformações na Terra, não agora, mas no futuro, 

com a vinda do Reino de Deus. (CAMPOS, 1995, p. 138, 70, 71) 

Desta maneira entendemos que a crença na vinda futura do Reino de Deus, 

influencia no comportamento das Testemunhas de Jeová tanto em relação a questões 

políticas e sociais, quanto em relação à liturgia dentro do próprio grupo religioso, 

influenciando no seu grau de espiritualização, que no pentecostalismo (ao contrário das 

Testemunhas de Jeová) é elevadíssimo.  

Assim, nem protestantismo histórico, nem protestantismo pentecostal; nem 

racionalismo que se manifesta em efetiva ação social (para a solução de “problemas 

cotidianos”), nem espiritualismo que se manifesta através duma solução espiritual 

(imediata) para “problemas cotidianos”; socialmente as Testemunhas de Jeová levam às 

pessoas, através da sua evangelização pessoal, esperança, “conformismo”, paciência e 

consolo apresentando-lhes a expectativa da vinda do Reino de Deus – “convidando-

lhes” à mudança ao modo de vida, que este Reino contemplará com aprovação –, e 

espiritualmente, também através de sua evangelização, a fé (aliada à esperança) de que 

o Reino de Deus realizará grandes transformações na Terra, na vida das pessoas. São, 

portanto, as Testemunhas de Jeová, um grupo singular no universo cristão brasileiro – e 

mundial –, e às vezes classificadas teoricamente como pseudo-protestantes. 

                                                 
2 Para mais informações ver: CAMPOS, 1995. p. 77-90. 



A origem das Testemunhas de Jeová, também explica em parte, a sua 

singularidade. Na década de 1870 o jovem estudante da Bíblia, Charles Taze Russel, 

passou a reunir-se com “alguns conhecidos em Pittsburgh e na vizinha Allegheny”, nos 

EUA, e “decidiram formar uma classe para estudo da Bíblia”. Pouco antes disso, 

Russel, que tinha pais presbiterianos, raciocinava que “um Deus que usasse seu poder 

para criar seres humanos,... predestinando que seriam atormentados eternamente, não 

poderia ser... amoroso”. Desiludido com este ensinamento, o da predestinação, Russel 

teve sua fé cristã abalada, e restabelecida após contato com adventistas (grupo religioso 

defensor da volta, ou avento de Cristo) em 1869. Desse contato e das reuniões em 

Pittsburgh e Allegheny, floresceram as doutrinas sobre “o sacrifício resgatador de Cristo 

e a oportunidade que esta provisão abriu para a humanidade” e que “embora Jesus 

tivesse vindo primeiro à Terra na carne como homem, na sua volta ele estaria presente 

de forma invisível” e, além disso, o objetivo de sua volta “não era destruir a todos, mas 

abençoar as famílias obedientes”. (SOCIEDADE, 1993, p. 44, 43 e 45) 

A partir de então, tomaram-se providências para anunciar e defender estas 

doutrinas, especialmente a da volta ou vinda de Cristo (como Rei do Reino de Deus), 

para destruir os desobedientes e abençoar com vida eterna os obedientes, por estes 

exercerem fé no sacrifício resgatador de Jesus Cristo. Para tanto, iniciou-se a publicação 

dum periódico em 1879, intitulado “Torre de Vigia de Sião, Arauto da Presença de 

Cristo” (em inglês, “Zion’s Watch Tower, Herald Present na Cristh”), hoje conhecido 

como “A Sentinela anunciando o Reino de Jeová”. Por volta do fim do século XIX, os 

estudantes da Bíblia, citados no parágrafo anterior, organizaram-se sob o nome de 

Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados nos EUA, fundando, em seguida, 

congêneres desta em outros países, a exemplo da do Brasil, instalada no Rio de Janeiro, 

“a fim de promover a educação bíblica neste vasto país”. (SOCIEDADE, 1996, p. 127) 

Missionários (dos EUA e da Europa) também foram enviados, a exemplo de 

Alston Yuille (1936), junto com sua esposa Maud e Antônio Pires de Andrade que no 

começo serviu como interprete; Otto Estelman e Erich Kattner (chegaram em 1939 da 

Europa); e Charles Leathco e Harry Black (1945), chegados da recém fundada escola de 

missionários das Testemunhas de Jeová nos EUA: “Escola de Gileade”. Em resultado, 

principalmente deste trabalho de missionários, “em 1948 já havia 1000 Testemunhas de 

Jeová no Brasil”, que também evangelizavam; em 1957 este número aumentou para 

10.000, “e para 50.000, em 1968”. Neste ano a congênere (filial) mudou para São Paulo 

e em 1971, “o número de testemunhas ativas aumentou para mais de 70.000”. Em 1975, 



“o número de publicadores (Testemunhas de Jeová) ultrapassou o marco dos 100.000, 

com um aumento de 17% sobre o ano anterior”. (SOCIEDADE, 1996, p. 127, 128, 130, 

141) 

Contribuiu muito para este aumento as condições históricas do país a partir do 

fim século XIX e durante o século XX. As Testemunhas de Jeová chegaram e se 

instalaram no Brasil, no momento em que o Estado republicano já se encontrava 

afirmado, bem dentro do século XX. O caráter laico deste favoreceu a expansão de 

grupos religiosos cristãos protestantes – tanto históricos quanto pentecostais – em 

virtude da separação oficial da Igreja Católica do Estado brasileiro, institucionalizando 

assim, a tendência cultural de secularização das sociedades. Segundo a socióloga Maria 

Machado, “privatização e subjetivização seriam as tendências apontadas para a 

experiência religiosa” nesse período, “tornando a crença um assunto de livre decisão 

individual ou familiar”. A forma de evangelização das Testemunhas de Jeová, converge 

com as tendências referidas por Machado, uma vez que é feita pessoalmente e de casa 

em casa (ambiente familiar). Sem dúvida, tal evangelização não teria os mesmos 

resultados numa nação em que a religião fosse um assunto socialmente determinado 

pela presença social e institucionalmente predominante dum grupo ou organização 

religiosa tradicional; o que era o caso da Igreja Católica no Brasil durante o século XIX, 

vinculada ao Estado Imperial brasileiro. (MACHADO, 1996, p. 6) 

A explosão demográfica que afetou o “Terceiro Mundo”, também pode ser 

notada no Brasil do século XX, bem como o trânsito demográfico da zona rural para a 

urbana, especialmente, a partir dos anos 40. Tanto o surgimento de novas gerações de 

brasileiros em decorrência da explosão demográfica quanto o crescimento urbano 

explosivo e os problemas sociais deste decorrentes, criaram condições favoráveis para a 

expansão de grupos religiosos minoritários, a exemplo das Testemunhas de Jeová. As 

novas gerações nascidas num ambiente social secularizado (ou pelo menos secularista) 

passaram a ter o “direito à livre” escolha de sua religião. Entre os grupos pentecostais os 

problemas decorrentes do inchaço urbano é um dos grandes fatores de crescimento 

devido “à proposta imediatista presente na mensagem pentecostal” (HOBSBAWN, 

1995, p. 337, 338, 354; CAMPOS, 1995, p. 110) 

Sabendo do papel destes fatores estruturais para o crescimento das Testemunhas 

de Jeová, passemos agora a análise de dados estatísticos relacionados ao trabalho de 

evangelização das Testemunhas de Jeová, que mostram o crescimento destas de forma 



mais detalhada, além de nos permitirem ver a influência do trabalho de evangelização 

das Testemunhas de Jeová sobre o próprio crescimento destas. 

Os anuários das Testemunhas de Jeová3 trazem informações importantes sobre a 

atividade proselitista das Testemunhas de Jeová (chamadas pelas próprias Testemunhas 

de Jeová de obra de pregação e fazer discípulos), como, por exemplo, o número total 

daqueles que participaram desta atividade em determinado ano e em determinado país 

(no nosso caso interessa o Brasil). Via de regra é considerada Testemunha de Jeová, 

apenas aqueles que participam daquela atividade; ou seja, o número daqueles que 

participam daquela atividade num determinado ano e em determinado país é igual ao 

número de Testemunhas de Jeová existentes naquele ano neste país; pelo menos, via de 

regra. Assim temos o número daqueles que são Testemunhas de Jeová em determinado 

ano e em determinado país. 

A contagem do número de participantes na atividade proselitista (a partir daqui a 

chamaremos de atividade de pregação ou de evangelização) é feita através dos relatórios 

feitos mensalmente por cada participante, também chamado de publicador, enviados a 

um escritório central que cuida da atividade de pregação no país. Estes relatórios 

apresentam, dentre outros dados, a quantidade de horas de cada participante; como são 

mensais e os dados dos anuários, por outro lado, são anuais, basta que o participante 

faça o seu relatório em apenas um dos meses de um ano para ser contado entre os que 

participaram da atividade naquele ano e, por conseguinte, o número daqueles que “são 

Testemunhas de Jeová” naquele ano, segundo o anuário. 

Assim, estes anuários nos trazem dados tanto do número total ou auge daqueles 

que participaram da atividade de pregação em determinado ano e em determinado país, 

quanto do número médio (ou a média) daqueles que participaram desta atividade ao 

longo dos doze meses deste determinado ano naquele determinado país. Se 

considerarmos, por exemplo, que no ano A no país B, no último mês do ano (mês em 

que geralmente acontece o auge do número de participantes na atividade de pregação, 

por incentivos de dentro da própria organização das Testemunhas de Jeová), o número 

daqueles que participaram da atividade de pregação foi de 100.000 e que cada um destes 

                                                 
3 Neste momento usaremos também, como fonte, o livro “Testemunhas de Jeová: Proclamadores do 
Reino de Deus.” Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. 1993. Ele nos ajudará a interpretar mais 
precisamente, alguns dos dados contidos nos anuários. 



participantes dedicaram 10 horas, teremos o total de 1.000.000 de horas neste mês. Se 

esses números forem constantes o ano todo teremos 12.000.000 de horas (12 meses X 1 

milhão de horas); o que, porém, via de regra não acontece. Em geral a média de 

participantes cai em relação ao auge, caindo também, a quantidade de horas dedicadas4 

a atividade de pregação, influindo potencialmente no aumento do número de prosélitos 

Testemunhas de Jeová (os recém-conversos que logo passam a participar desta 

atividade, tornando-se assim, conseqüentemente, Testemunhas de Jeová). 

Dados trazidos pelos anuários como os detalhados acima (de auge e média de 

participantes na atividade de pregação), podem nos dizer por que de um ano para outro a 

porcentagem de aumento no número de Testemunhas de Jeová foi maior em 

determinado período do que em outro; em outras palavras, com base nos dados 

exemplificados acima, quanto mais próxima a média de participantes na atividade de 

pregação for do auge registrado no ano A no país B, maior será a tendência para que a 

porcentagem de aumento de um ano para outro seja maior de um período para outro.5  

Além destes dados, os anuários trazem outros (número de pioneiros, número de 

horas, etc.) que poderão nos ajudar a explicar as variações de crescimento ao longo do 

nosso período, 1980-2005. 

Os pioneiros são divididos em três categorias: “pioneiros especiais”,... 

“evangelizadores de tempo integral que dedicam pelo menos 140 horas”...”no ministério 

de campo” (isto é, no trabalho de evangelização); “pioneiros regulares que “dedicam no 

mínimo 90 horas por mês”; e “pioneiros auxiliares”, que dedicam “pelo menos 60 

horas”. Mais tarde estes números foram reduzidos para 120, 70 e 50 horas 

respectivamente. (SOCIEDADE, 1993, p.299) 

O total de horas refere-se à soma absoluta do total de horas relatadas por cada 

publicador mensalmente; a média de estudos bíblico ao número de estudos pessoais da 

Bíblçia dirigidos e relatados mensalmente pelos publicadores; o número de batizados 

                                                 
4 É importante observar que o aumento ou diminuição do número de participantes não implica 
necessariamente no aumento ou diminuição do número de horas dedicadas a atividade de pregação, 
embora esta seja uma tendência. 
5 Segundo os anuários de 1993 e 1994, a porcentagem de aumento do número de Testemunhas de Jeová 
no Brasil de 1992 sobre 1991 foi de 7%; e de 1993 sobre 1992 5%. O auge de participantes na atividade 
de pregação em 1992 foi mais próximo da média de participantes neste ano do no ano de 1993. Em 1992 
o auge foi de 335.000 e a média foi de 324.000 (11.000 de diferença); em 1993 o auge foi de 366.000 e a 
média 341.000 (25.000 de diferença). Isto pode explicar a queda do aumento de 7% (1992) para 5% 
(1993). 



refere-se ao número total de estudantes da Bíblia que durante o ano efetivamente se 

tornaram Testemunhas de Jeová por batizarem-se; e o número de congregações refere-

se ao número de grupos de testemunhas de Jeová, em geral batizadas, que se reúnem em 

separado semanalmente em locais próximos às suas casas para o estudo da Bíblia em 

congregação. 

Assim temos que na década de 80, no seu primeiro ano (1980), as Testemunhas 

de Jeová no Brasil têm um número médio de publicadores da proporção de 107.727. O 

ano de 1981 apresentou o número de 114.200; um número cerca de 6% maior do que o 

do ano anterior. O ano de 1982 apresentou um número 7% maior que o do ano anterior: 

122.661. Este pequeno aumento é explicado em razão de que a soma dos que se 

batizaram em 1982 (9.165) com a média de publicadores do ano anterior (114.200) 

quase não ultrapassou a média de publicadores de 1982 (122.661), apresentando uma 

diferença de apenas 700 publicadores para menos. Ao contrário de 1981 em que esta 

diferença foi de cerca de 2.800 devido a 9.315 terem se batizado neste ano e 107.727 ter 

sido a média de publicadores do ano anterior (1980). Números estes que somados e 

comparados à média de publicadores de 1981 (114.200) mostram a diferença apontada 

anteriormente. 

Estes dados indicam que a redução do número de publicadores tem um impacto 

significativo no crescimento numérico das Testemunhas de Jeová; tanto porque a 

diminuição do número de publicadores representa uma redução absoluta no número de 

publicadores quanto porque representa uma redução no potencial de aumento destes 

publicadores e, portanto, de Testemunhas de Jeová. 

Os anos de 1984, 1986, 1988 e 1989, apresentaram os mais significativos 

aumentos porcentuais para as Testemunhas de Jeová desde então, representados 

respectivamente por 13%, 11%, 12% e 10%. Estes aumentos são explicáveis, 

principalmente, em razão do aumento do número de pioneiros, que proporcionaram um 

aumento absoluto no número de horas e, conseqüentemente, dos contatos com 

descrentes, propiciando a conversão de muitos. 

Na década de 90, o ano de maior crescimento foi o de 1994 com um aumento de 

7% sobre o ano anterior. Daí em diante, houve uma tendência de queda, baixando o 

crescimento anual para apenas 2% em 2005. Isto, apesar do contínuo aumento do 

número de pioneiros que passou a representar 10% ou mais da média anual de 

publicadores, conforme indica a tabela abaixo: 

 



Ano Média de publicadores Média de pub. pioneiros 

1984 150.732 11.853 

1988 228.802 22.725 

1994 364.272 38.348 

1998 462.395 44.402 

2004 596.355 67.957 

2005 608.963 64.915 

 

Se as razões para tal decréscimo acentuado no crescimento numérico das Testemunhas 

de Jeová não podem ser encontradas na análise de dados sobre seus empenhos 

evangelizadores, já que estes se mantiveram estáveis ou até aumentaram (é o caso da 

média anual de pioneiros), vamos buscá-las na análise da expansão de outro segmento 

religioso cristão – o protestante pentecostal. 
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