Ajude-nos a fazer alguma coisa
acerca das políticas mais prejudiciais
da Torre de Vigia...
• Ostracização de ex-membros
• Má gestão de casos de abuso sexual
• Má gestão de casos de
abuso doméstico
• Estigmatização da educação superior
• Proibição de certos
tratamentos com sangue
O mundo precisa de saber acerca
destas políticas prejudiciais, antes
de começarmos a pensar sobre como
elas podem ter um fim.
Por favor visite

www.AAWA.co
Obrigado pelo
Seu apoio!

Defensores para a Conscientização
dos Abusos da Torre de Vigia*

Nós estamos observando.
Nós estamos falando.
Nós estamos fazendo.

*Advocates for Awareness of Watchtower Abuses

Uma causa nobre
Através da história tem havido valentões. Valentões são aqueles
que colocam os seus interesses primeiro e infligem dano a outros.
Os valentões prosperam e florescem num ambiente onde podem
infligir sofrimento nas suas vítimas indefesas. Muitos dos que
deixam as Testemunhas de Jeová rapidamente identificam a
Sociedade Torre de Vigia como uma organização que manifesta
essas qualidades. A Torre de Vigia impõe abuso mental e
emocional em todos aqueles que escolhem deixá-la, através da
sua política cruel de ostracização que separa as famílias. A AAWA
acredita que não se deve permitir que tais práticas danosas
continuem. Voluntários da AAWA são aqueles que se atrevem a
dizer “basta”, por trabalharem em trazer a público os danos que a
Torre de Vigia inflige na vida das pessoas.

A Declaração de Missão que funciona
Uma das coisas que torna a AAWA tão diferente, é a sua
Declaração de Missão, que foi desenhada após análise e
deliberação cuidadosas por parte dos fundadores da AAWA,
depois de muitas semanas. Define precisamente quais as crenças e
práticas da Torre de Vigia que são mais prejudiciais, e articulou-se
a forma de a AAWA trabalhar, de modo a sensibilizar o público. Em
particular, muitos dos nossos voluntários e apoiadores
expressaram apoio à posição religiosamente neutra da AAWA. Este
proceder significa que o tempo e recursos da AAWA não são
usados para alcançar qualquer agenda, quer do ponto de vista
religioso ou filosófico. A AAWA apenas está interessada em
destacar as políticas mais prejudiciais da Torre de Vigia e ajudar as
Testemunhas a escapar ao controle mental da organização.

Voluntários que se preocupam
A AAWA tem mais de 200 voluntários trabalhando ao redor do
globo via internet, e está-se expandido rapidamente. No presente,
estão-se juntando à AAWA 3 voluntários por dia. São indivíduos
dedicados, incluindo Testemunhas, ex-Testemunhas e até mesmo
indivíduos que nunca foram Testemunhas, mas mesmo assim
querem ajudar. Os voluntários da AAWA dão gratuitamente do seu
tempo, energia e habilidades, de modo a alcançar os objetivos da
AAWA. Eles são o recurso mais precioso da AAWA, porque sem o
seu trabalho árduo e sacrifício pessoal, a AAWA não estaria em
condições de realizar o seu trabalho.

Sensibilizando
A AAWA já alcançou uma pequena medida de sucesso em divulgar
a palavra online, sobre as práticas prejudiciais da Torre de Vigia,
mas tem maiores ambições. A AAWA quer divulgar a sua
mensagem através dos media do mundo – alcançando a maior
audiência possível. Para esse fim, a AAWA está já contratando
companhias profissionais de RP, que poderão apoiar em se
alcançar cobertura em jornais, na TV e em estações de rádio.

O que a AAWA precisa
A AAWA está muito grata àqueles que gentilmente doam dinheiro
a esta causa através do seu website – www.AAWA.co. Contudo, o
que a AAWA aprecia acima de tudo são os voluntários que estão
dispostos a ajudar a tornar a sua visão uma realidade. Se você
sentir que está capaz de ajudar a AAWA, quer financeiramente ou
com o seu tempo e habilidades, por favor visite o nosso website.
Nós estamos contentes de o ter connosco!

