
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* 

 
 

Testemunhas        
de Jeová                   

e 
Abuso Infantil 

 
 

 
 

*Advocates for Awareness of Watchtower Abuses 

 

 



Será que as Testemunhas de Jeová têm 
um problema com o abuso infantil? 

 
Sim! Isto foi destacado em Junho de 2012, quando um tribunal na 
Califórnia achou a Sociedade Torre de Vigia legalmente 
responsável pelo abuso infligido em Candace Conti durante os 
meados dos anos 90, por um membro da sua congregação. Ela 
tinha apenas nove anos de idade nessa altura. A Torre de Vigia foi 
condenada a pagar 21 milhões em indemnizações punitivas (mais 
tarde reduzidas após recurso). O caso está atualmente a decorrer 
através da fase de apelo, mas a história de Candace sublinha quão 
prejudicial são as políticas da Torre de Vigia ao deixar pequenas 
crianças vulneráveis a pedófilos. 

 

Porque são as políticas tão prejudiciais? 
 

Os líderes das Testemunhas de Jeová, a Sociedade Torre de Vigia, 
acreditam que a menos que duas pessoas testemunhem algo – 
isso não aconteceu. A Torre de Vigia acredita que esta regra das 
“duas testemunhas” deve ser aplicado a todos os atos de 
transgressão (pecado) – até mesmo ao abuso sexual de uma 
criança. Isto apesar do facto de que virtualmente nunca existe 
uma segunda pessoa por perto para testemunhar uma criança 
sendo molestada.  

A página 72 do manual oficial para anciãos Testemunhas, declara 
que se o acusado negar as acusações e não houver mais ninguém 
que tenha testemunhado o incidente, os anciãos devem “deixar o 
caso nas mãos de Jeová”. As orientações para os anciãos também 
estipulam que eles devem-se certificar que a Filial da Torre de 
Vigia é a primeira a ser informada de quaisquer alegações de 
abuso, em vez da polícia. É apenas a Filial que decidirá se os 
anciãos irão reportar as alegações às autoridades ou avisar os 
outros pais. Tais políticas negligentes permitem uma multitude de 
potenciais brechas para determinados pedófilos continuarem a 
aproveitar-se de crianças sem obstáculos. 
 
 

Porque isto me diz respeito? 
 

Se você é uma Testemunha de Jeová, ou tem amigos ou parentes 
que são Testemunhas, tudo isto significa que você pode ter (ou 
conhecer) crianças que assistem às reuniões das Testemunhas e 
que vêm a ter contato regular com pedófilos. Mesmo que você 
não seja Testemunha e seja apenas um membro preocupado do 
público, você não tem absolutamente maneira de saber com 
certeza de que a Testemunha que lhe bate à porta num Sábado de 
manhã, não é um molestador de crianças. Isto acontece porque 
todas as Testemunhas, independentemente dos seus “pecados”, 
têm a obrigação de ir pregar. E pelas razões já expressas 
anteriormente, é perfeitamente possível para uma Testemunha 
abusar uma criança, negá-lo e continuar como se nada tivesse 
acontecido. 

 

O que a AAWA está fazendo? 
 

A AAWA lançou uma campanha em Maio de 2013, com o objetivo 
de divulgar amplamente estes assuntos junto do público. Esta 
campanha incui dois vídeos, ambos colocados em nosso website, 
que destacam não apenas a forma errada como são tratadas as 
acusações de abuso infantil, mas também o abuso psicológico a 
que estão sujeitas rotineiramente as crianças Testemunhas, como 
parte da sua doutrinação. Estamos planeando também recorrer 
aos media para ajudar a divulgar este chocante, mas ainda pouco 
conhecido assunto. 

 

Como posso ajudar? 
 

Você pode visitar o nosso website – www.AAWA.co – veja os 
nossos vídeos e partilhe estes com amigos e parentes, de modo a 
ajudar a espalhar a nossa mensagem. A AAWA também está muito 
grata àqueles que têm a oportunidade, quer de doar para o nosso 
trabalho ou ajudar-nos como um dos +260 voluntários. 
Independentemente do modo como escolha ajudar-nos, nós 
apreciamos o seu apoio! 
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