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RESUMO 

 

A religião exerce um forte poder na vida das pessoas desde as primeiras 
civilizações, é um aspecto marcante na sociedade picoense. Desse modo, esse 
estudo procurou mostrar a história das Testemunhas de Jeová na cidade de Picos, 
relevando pontos marcantes de seus preceitos, possibilitando maior conhecimento a 
respeito do que acreditam e como atuam, de modo que o estudo aborda seu 
surgimento na cidade de Picos e consolidação na mesma. Assim, a História Oral foi 
o meio encontrado para abordar aspectos marcantes das Testemunhas de Jeová em 
Picos e possibilitou saber que que a chegada dos Testemunhas a cidade de Picos, 
está ligada a sua expansão pelo mundo e que vieram dois pregadores a cidade para 
retratar os preceitos da religião e converter cidadão, hoje a cidade conta com mais 
de 400 Testemunhas de Jeová batizados que convivem com católicos e protestantes 
de maneira pacifica, indo de porta em porta falar de suas crenças, onde na maioria 
das vezes são bem recebidos e outras são rejeitados por falta de informação e 
conhecimento a respeito de seu trabalho. 

 

Palavras-chave: Testemunhas de Jeová. Picos. História. Consolidação. Aspectos. 



 
 
 

 

ABSTRACT 

 

Religion has had a strong power in people's lives since the earliest civilizations, it is a 
striking feature of Picos society. Thus, this study sought to show the history of 
Jehovah's Witnesses in the city of Picos, highlighting important points of their 
precepts, allowing greater knowledge about what they believe and how they act, so 
that the study addresses its emergence in the city of Picos and consolidation. Thus 
the Oral History was the means to address outstanding aspects of Jehovah's 
Witnesses in Picos and made it possible to know that the arrival of the Witnesses in 
the city of Picos is linked to their expansion around the world and that two preachers 
came to the city to portray the precepts of religion and convert a citizen, today the city 
has more than 400 baptized Jehovah's Witnesses who coexist with Catholics and 
Protestants peacefully, going door to door talking about their beliefs, where most of 
the time they are well received and others are rejected for lack of information and 
knowledge about their work. 

 

Keywords: Jehovah's Witnesses. Peaks. History. Consolidation. Aspects. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Durante minha trajetória no curso de Licenciatura Plena em História da 

Universidade Federal do Piauí, sempre me acompanhou a inquietação a respeito de 

qual temática tratar no Trabalho de Conclusão de Curso. Dessa forma, surgiu o 

desejo de trabalhar um tema ligado à cidade de Picos, mas que não tivesse ainda 

sido debatido. 
 

Assim, como a religião é um elemento marcante na sociedade picoense, 

podemos observar diversas religiões convivendo nesse espaço, em sua maioria a 

católica e as congregações evangélicas, de modo que tratar da religião pareceu algo 

plausível dentro da realidade vivenciada. 
 

É necessário destacar que a religião exerce um forte poder na vida das 

pessoas desde as primeiras civilizações. Embora ocorrendo transformações em 

todas as sociedades e na vida das pessoas ao longo do tempo, a religião ainda é um 

dos fatores que mais caracterizam as populações, mostrando seu poder em unir e 

concentrar pessoas em busca de um mesmo ideal, diante de um ensinamento, de 

uma crença. 
 

Percebendo a relevância da religião para a sociedade, optei por tratar de 

religião em meu trabalho de conclusão de curso, mas não da católica, nem de 

alguma religião evangélica, mais de uma religião pouco discutida, pouco estudada 

no Brasil e na cidade de Picos, embora seus habitantes, em suma maioria, saibam a 

respeito da atuação de seus seguidores. São os Testemunhas de Jeová. 
 

As Testemunhas de Jeová são uma seita religiosa norte-americana com 

milênios de existência, no Brasil a mesma foi fundada oficialmente e 1922 e veio a 

se consolidar nos anos de 1930, período que corresponde a Era Vargas, não 

obstante os seguidores dessa religião foram perseguidos em terras brasileiras, o que 

se deve possivelmente ao fato de suas origens norte-americana, sendo que os 

Estados Unidos propunham a liberdade de culto acirrando os ânimos dos católicos 

brasileiros. 
 

O fato é que as Testemunhas de Jeová possuem sua história, tem influência e 

atuação marcante quando da Segunda Guerra Mundial, merecem destaque em sua 

atuação quando da Ditadura Militar no Brasil quando suas publicações, característica 

de sua forma de atuação, foram confiscadas e censuradas pelo Departamento 

Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo, DEOPS, que eram 
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distribuídas nas casas de cidadãos comuns, outra característica marcante das 

Testemunhas de Jeová, se destacavam pela crítica a Igreja Católica e ao clero, 

assim como outras seitas e organizações que disputavam o âmbito da religião, 

preocupava os católicos. 
 

Sabendo do surgimento das Testemunhas de Jeová nos Estados Unidos, 

onde a religião ocupava lugar de destaque no que se referia à política do país, se 

deu a partir de uma associação que visava estudar a Bíblia, notadamente ela não se 

restringiu ao seu país e se espalhou pelo restante do mundo, no Brasil a seita se 

estabeleceu com tranquilidade e sem barreira nas décadas de 1920 e 1930, situação 

que se modificaria nas décadas seguintes, não obstante sua história passou a ser de 

luta e perseguição e a divulgação de suas crenças passou a ser realizada 

secretamente. 
 

Dessa forma, é possível constatar a importância de se conhecer a história de 

uma religião que advinda dos Estados Unidos, encontrou adeptos no Brasil e 

prosperou, entendemos seu estudo como de suma importância dentro da história 

social, porém é preciso destacar que são poucas as fontes que permite abordar a 

temática Testemunhas de Jeová e história, essa limitação torna-se mais restritiva 

ainda quando voltamos nosso olhar para a cidade de Picos-PI. 
 

É comum observarmos no dia-a-dia, a atuação das Testemunhas de Jeová, 

pois uma de suas formas mais significativa de atuação, juntamente com suas 

publicações são as visitas de porta em porta, onde realizam seu característico 

estudo bíblico pregando a palavra de Jeová seu Deus, porém quando se trata de seu 

estabelecimento na cidade de Picos e consequente consolidação pouco se sabe não 

há estudos acerca do mesmos em nossa cidade, embora sua presença seja 

marcante. 
 

Pensando na forte presença das Testemunhas de Jeová em nossa cidade, 

em sua marcante forma de atuação que em algum momento acaba indo de encontro 

ao nosso cotidiano, é que me dispus a buscar conhecer sua história na cidade de 

Picos, para tanto buscaremos nas memórias daqueles que fazem parte dessa seita 

frequentando o Salão do Reino, lugar onde se reúnem as Testemunhas de Jeová, 

para contar sua história e lhes conferir importância histórica dentro da cidade de 

Picos. 
 

As Testemunhas de Jeová são atuantes na cidade de Picos-PI, sendo 

possível perceber sua maneira de atuação pelas pregações que realizam 
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semanalmente saindo de casa em casa prontos para conversar e discutir textos 

extraídos da Bíblia com pessoas dispostas a ouvi-los, suas reuniões para estudo 

bíblico acontecem ao menos duas vezes por semana no Salão do Reino, nome dado 

aos locais de seus encontros desde 1935, não obstante realizam congressos na 

cidade que contam com um número significativo de participantes, publicações como 

revistas impressas e em sites na internet espalham suas crenças. 
 

Nesta perspectiva, observando a forte atuação das Testemunhas de Jeová na 

cidade é que encontra-se a relevância deste estudo, haja vista surge o interesse de 

conhecer esta religião, tida por muitos como seita, suas origens e desenvolvimento, 

bem como compreender como a mesma inseriu-se na cidade de Picos e como 

conquistou seu espaço e adeptos na cidade notoriamente marcada pelo catolicismo. 

Assim, acreditamos que este estudo possui relevância para o meio acadêmico, 

sendo que apresenta aspectos históricos de uma instituição com fortes crenças e 

valores e tece considerações acerca de seu surgimento e de momentos históricos 

em que a mesma se destacou, bem como a delimita no espaço da cidade de Picos-

PI permitindo o conhecimento acerca de sua chegada a cidade, assim como sua 

consolidação. 
 

Possui ainda relevância para a sociedade, posto que apresenta informações 

acerca de uma religião a qual a maioria das pessoas da cidade pode observar no dia 

e estar em contato com sua atuação, pois estes visitam sempre as residências em 

busca de conversar com as pessoas sobre aspectos religiosos vistos sob sua ótica, 

mas que não conhece sua origem e fundamentação. Assim, este trabalho ganha 

importância ao passo que discorre sobre um assunto considerado novo do ponto de 

vista acadêmico, haja vista o meio acadêmico ser carente no que diz respeito a essa 

temática. 
 

Desse modo, esse estudo tem como objetivo principal averiguar as origens 

das Testemunhas de Jeová na cidade de Picos-PI, verificando como se deu a 

fundação e consolidação do Salão do Reino na referida cidade. Deste objetivo geral 

decorrem os seguintes objetivos específicos: Conhecer a história dos Testemunhas 

de Jeová, suas origens e difusão da religião pelo mundo e no Brasil; analisar a 

fundação e a consolidação dos Testemunhas de Jeová, por meio da construção do 

Salão do Reino, na cidade de Picos e identificar as ações dos Testemunhas de 

Jeová em Picos, destacando seu modo de atuação e sua importância para a 

propagação da religião na cidade. 
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Para a construção do trabalho de conclusão de curso foi realizado um 

levantamento bibliográfico, o que possibilitou o contato direto do pesquisador com 

todo o material já publicado sobre o assunto que será tratado em seu trabalho. 

Desse modo, este método consiste na utilização de livros, jornais, teses, 

monografias, publicações avulsas, artigos publicados em revistas, materiais 

audiovisuais, textos publicados na internet, entre outros que tratam da temática a ser 

abordada. O contato com todas essas fontes permitirão a discussão bibliográfica 

acerca do tema proposto. Assim, a pesquisa bibliográfica é utilizada para dar 

embasamento teórico ao nosso estudo. 
 

A história oral constitui-se em fundamental procedimento utilizado para efetiva 

construção do nosso estudo, tendo em vista que trabalhamos com entrevistas 

realizadas com Testemunhas de Jeová atuantes na cidade de Picos, a fim de 

conhecer a história da fundação e consolidação dos mesmos na referida cidade. 
 

Assim, procuramos através das histórias e relatos das Testemunhas de Jeová 

conhecer aspectos importantes dessa organização religiosa dentro da cidade de 

Picos, assim a história oral é de suma importância para efetiva construção de nosso 

estudo. Dessa forma a história oral que segundo Thompson (1992, p.22): 

 

A história oral não é necessariamente um instrumento de mudança; 
isso depende do espírito que seja utilizada. Não obstante, a história 
oral pode certamente ser um meio de transformar tanto o conteúdo 
quanto a finalidade da história. Pode ser utilizada para alterar o 
enfoque da própria história e revelar novos campos de investigação; 
pode derrubar barreiras que existam entre professores e alunos, 
entre gerações, entre instituições educacionais e o mundo exterior; e 
na produção da história – seja em livros, museus, rádios ou cinema – 
pode devolver às pessoas que fizeram e vivenciaram a história, um 
lugar fundamental, mediante suas próprias palavras. 

 

A história oral é compreendida como um instrumento respeitável para 

realização de estudos nas mais variadas áreas, sendo que a mesma traz novas 

perspectivas à historiografia, permitindo ao historiador a utilização de documentos 

não escritos. A História Oral baseia-se na memória do homem na sua capacidade de 

guardar fatos do passado, a memória, dessa forma, apresenta uma ligação com o 

passado, onde o historiador deve dominar este passado e entendê-lo para, assim, 

compreender o presente. Desse modo, a história oral servirá ao nosso propósito de 

contar a história das Testemunhas de Jeová em Picos. 
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Nessa perspectiva, o primeiro capítulo desse estudo lança um olhar sobre a 

história das Testemunhas de Jeová, abordando suas origens, sua disseminação pelo 

mundo e a maneira como a mesma introduziu-se no Brasil e fincou suas raízes. 
 

O segundo capítulo aborda o nascimento a e consolidação das Testemunhas 

de Jeová na cidade de Picos, bem como conhecer aspectos preponderantes dessa 

religião na cidade, sua maneira de atuação, perspectivas e demais peculiaridades. O 

estudo do segundo capítulo tem sua realização através da história oral, onde por 

meio de visita ao Salão de Reino e conversa com seguidores da religião podemos 

conhecer a história dessa religião em Picos-PI. 



14 
 
 
 
 

1 TESTEMUNHAS DE JEOVÁ: da origem de sua religião à disseminação pelo 

Brasil 

 

Quase todas as civilizações tiveram em seu seio a presença marcante da 

religião, algo essencial ao homem na busca de felicidade e poder. Assim a religião é 

mito relevante para se compreender o mundo e as relações existentes entre os 

homens. De modo que a religião sempre constituiu-se em um fator usado para 

perpetuar valores como sinceridade, honestidade e compaixão, entre outros, 

servindo muitas vezes simplesmente para consolidar estruturas de poder e 

dominação. 
 

Sabemos que não existe apenas uma religião e sim várias e diversificadas, de 

modo que discutir acerca do tema é perceber que a religião é algo bastante 

complexo, envolta em um mundo de contradições e até mesmo conflitos. 
 

A religião caminhou junto com o homem em sua evolução, esteve com o mesmo 

nos mais diversos momentos da história, diferiu e difere-se, ainda, na crença e 

propagação de diferentes fés. Compreendemos que existem religiões muito 

diferentes umas das outras professadas no mundo inteiro, de modo que nos dias 

atuais existem diversas religiões com seguidores por todo o mundo, como o 

Hinduísmo, Islamismo, Budismo, Judaísmo, citando apenas alguns exemplos de 

religiões. Todavia, a religião que mais se destacou na história da humanidade e que 

mais tem adeptos nos dias atuais é o Cristianismo, fazendo com que surja diversas 

religiões que seguem a crença em Jesus Cristo. 
 

Destarte, pensando a complexidade que é a temática religião e o fato de que 

está é uma marca inerente ao ser humano, que esteve com o mesmo durante sua 

evolução, este estudo, centra-se numa religião ainda pouco estudada e discutida por 

pesquisadores, sobretudo, no âmbito local, no referimos a cidade de Picos, os 

Testemunhas de Jeová. 
 

Desse modo, esse capítulo traz uma discussão sobre a origem desta religião 

e a maneira como a mesma difundiu-se pelo mundo, ao passo que mostra a força e 

o poder que a religião possui de alcançar o homem e fazer do mesmo seu seguidor, 

garantido a perpetuação de determinadas crenças. 
 

Nesse contexto o primeiro item trata da origem dos Testemunhas de Jeová, 

os Mensageiros do Reino de Deus, mostrando como surgiu essa seita religiosa, e 

como ela difundiu-se pelo mundo ganhando cada vez mais novos adeptos, fazendo 
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perceber o potencial que a religião tem. O segundo item, busca conhecer, 

especificamente, a respeito dos Testemunhas de Jeová no Brasil, averiguando como 

a religião estabeleceu-se no país e consolidou-se. 

 

 

1.1 A origem dos Mensageiros do Reino de Deus, nascimento e difusão dos 

Testemunhas de jeová pelo mundo: o poder da religião 

 

A religião acompanhou quase todas as civilizações, sendo indispensável para 

o homem em sua construção de vida e nas relações que o mesmo sempre 

desenvolveu. De forma, que a religião necessita ser entendida como uma força 

presente na vida do homem, uma resposta a sua necessidade de estar vivo e 

compreender o motivo de sua existência. 
 

Dessa forma, Victor Hellern et al (1989) comenta que os seres humanos 

precisam de comida, bebida, contatos físicos e emocionais, entre outros, para viver, 

mas que muito além disso, eles têm a necessidade de encontrar a resposta do 

porque de estar vivo, é imensamente relevante para o mesmo saber o porquê de sua 

existência, qual o sentido de sua vida, sendo que para o homem possuir orientação 

em sua vida é algo indispensável, uma necessidade vital. 
 

Diante dessa compreensão surgem questões acerca de quem somos, para 

onde vamos e porque vivemos, qual o motivo de nossa existência, surgem também 

questionamentos sobre a existência de um Deus. Essas são questões diante das 

quais gira a vida do ser humano e que existiram em todas as culturas, são também 

questões que formam a base de todas as religiões, por isso afirma-se que todas as 

raças e tribos que existiram e que tem tal existência comprovada tiveram e 

praticaram algum tipo de religião. (VICTOR HELLERN et al ,1989). 
 

Compreendemos, dessa forma, que a religião é uma característica das 

civilizações históricas e pré-históricas, daquelas que deixaram sua religião registrada 

pela escrita e daquelas que não dominaram esta técnica. Podemos, assim, 

compreender que a religião sempre existiu e que acompanhou a trajetória humana 

em suas mais distintas fases. 
 

Nessa perspectiva em que se aborda religião como força que move os 

homens e que os ajuda a pensar sua existência e a buscar respostas para suas 

indagações, Eliade (1996) vem a considerar a religião e destaca que a mesma é 

uma prática humana, de modo que se constitui em algo social, linguístico e também 
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econômico, a concepção de religião mostra que não existe a possibilidade de se 

pensar o homem fora da linguagem e da vida coletiva e que a religião só pode ser 

compreendida nesse sentido. 
 

A religião é, certamente, uma força de grande potencial entre os homens, 

sendo que em alguns momentos de grande impacto na vida do ser humano, esta 

esteve presente e serviu ao propósito de dar sentido à vida e corresponder a 

questões existenciais do ser humano. 
 

Nesse contexto, Hellern et al (1989) comenta que em alguns momentos da 

história, como no período das duas grandes guerras mundiais, Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918) e Segunda Guerra Mundial (1939-1945), as questões 

existências, sendo as mais comuns as que se referem a indagação de quem somos, 

de onde viemos e para onde vamos, que formaram a base da religião estiveram 

ligadas simplesmente a humanidade e seus problemas terrenos, distantes do espirito 

e distantes da religião. Contudo, a religião servia ao propósito de dar esperança às 

pessoas, possibilitando que as mesmas sonhassem com uma nova vida, com a paz 

e felicidade. 
 

As considerações tecidas aqui a respeito da religião, mostram que pensar a 

mesma não é tarefa fácil, ora existem diversas religiões e adeptos das mesmas no 

mundo, cada um segue determinada religião por crer na mesma, alguns são 

introduzidos em uma determinada fé sem que ainda possuam qualquer entendimento 

sobre a mesma, qualquer conhecimento sobre as doutrinas da religião. Diversas 

crianças são batizadas na fé cristã, catolicismo, muito pequenas, às vezes quando, 

ainda, são um bebê, sem qualquer entendimento da vida. Então a questão da religião 

é algo bastante delicado na vida das pessoas e como uma questão delicada permeia 

o pensamento e gera conflitos e indagações ao ser humano. 
 

Frass (2006, p. 43) afirma que “a religião é vista como força motriz de todos 

nós e não presente apenas na crença de algo superior [...], afirmando a religiosidade 

como a justificativa da presença de Deus”. Podemos, assim, compreender que a 

religião é resultado da ação humana, que faz com que coisas e pessoas consolidem-

se como sagradas. A religião é tida muitas vezes pelo homem como um suporte para 

enfrentar seus conflitos e dificuldades, daí a relevância da religião, do poder que a 

mesma possui nas sociedades, ela é um suporte na vida das pessoas, uma maneira 

de as mesmas prosseguirem suas vidas diante de situações adversas, por isso 

alguns estudiosos dizem que para algumas concepções, como a católica e 
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protestante, por exemplo, a religião é entendida como fé em uma relação de 

parentesco com a religião, pois é preciso juntar fé e religião para que haja no 

indivíduo uma recepção às mesmas e para que a religião apresente significância ao 

mesmo. 
 

Já outros estudiosos compreendem a religião como um sistema cultural, é o 

caso de Cassirer (2001), para ele a religião é um sistema cultural existente tanto 

entre as civilizações antigas como nas modernas, onde a religião determina regras 

que devem ser seguidas pelo ser humano. 
 

Ao longo do tempo a religião foi assumindo várias formas, no entanto seu 

papel sempre esteve ligado a manter a unidade social, considerando que a religião é 

capaz de reunir em torno de si inúmeros indivíduos e fazer surgir o sentimento de 

união, bem como impor regras à medida que possui caráter divino, o que lhe confere 

respeito por um número considerável de pessoas. (CASSIER, 2001). 
 

Contudo, as questões aqui apresentadas também serve para mostrar que a 

religião tem um poder muito grande sob a vida, as ações das pessoas, de forma que 

uma prática bastante antiga é uma força real na atualidade. Assim, este estudo traz 

o surgimento de uma religião que surgiu em um país e deste foi ganhando o mundo, 

conseguindo adeptos de modo a se mostrar forte e atuante na atualidade, os 

Testemunhas de Jeová. 
 

De acordo com Silva (2007) por meio de uma cultura cristã que resultou de 

uma Reforma Protestante1 e dos movimentos que vieram após essa Reforma, no 

século XIX surgiram inúmeras inovações no âmbito da religião, sendo que se 

originaram alguns grupos religiosos como os Unitarismo, Mormonismo, Novo 

Pensamento, Ciência Cristã, Escola da União do Cristianismo, Teosofia, Adventismo 

do Sétimo Dia, Espiritismo Moderno e Testemunhas de Jeová. Silva (2007) destaca 

a Sociedade Torre de Vigia, que segundo o mesmo é o movimento dos 

Testemunhas de Jeová, que estão presentes em mais de duzentos países e que: 
 
 
 

Fundada oficialmente pelo americano Charles Taze Russell, em 
Pitisburgo, na Pensilvânia, em 1881, o grupo já existia desde 1872. É 
um sistema religioso monolítico, com sede mundial no Brooklyn, 
Nova Iorque, contrário aos católicos e protestantes. Defende a tese  

 
 

1Movimento reformista cristão culminado no início do século XVI por Martinho Lutero que se 
espalhou pela Europa e acabou por fazer surgir novas religiões diferentes a Católica. 
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de que todos os ramos do cristianismo falsificaram o texto das 
Escrituras Sagradas e que seus teólogos restauraram o texto 
sagrado ao produzir a Tradução do Novo Mundo das Escrituras 
Sagradas, sua versão oficial. Seus membros ensinam que seu texto 
bíblico padrão é a única tradução correta e fiel às línguas originais. 

 

Desse modo, atribui-se a Charles Taze Russell a fundação das Testemunhas 

de Jeová, ao menos sua fundação oficial, sendo que a mesma possui sede em Nova 

Iorque. As Testemunhas de Jeová tem de peculiar em sua religião o fato de que 

defendem a tese de que os textos do cristianismo falsificaram as Sagradas 

Escrituras e que o texto que eles seguem e apregoam é o único verdadeiro e fiel as 

línguas originais. 
 

Em uma perspectiva histórica Eduardo Góes de Castro (2007) destaca em seu 

estudo de história social as origens das Testemunhas de Jeová por meio do qual 

podemos conhecer que a seita religiosa foi criada por Charles T. Russell 

frequentador de uma igreja evangélica e que tinha fortes influencias adventistas, foi 

no ano de 1872 que surgiram as Testemunhas de Jeová, seu surgimento se deu com 

a fundação da Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia em Pittsburgh, o 

mesmo considerava todas as religiões existentes insatisfatórias, fundou uma revista 

intitulada mais tarde de A Sentinela para divulgar suas ideias, Russell combatia de 

maneira feroz as outras religiões, seguido por Rutheford à seita das Testemunhas de 

Jeová se espalharam pelos Estados Unidos e por mais quarenta países nos anos de 

1920, sua sociedade fico conhecida como Torre do Vigia. 
 

Segundo Mendes (2012) para a disseminação pelo mundo dos Testemunhas 

de Jeová, foi a criação de formas de comunicação que levassem suas ideias, de 

modo que todas as publicações das Testemunhas de Jeová são responsabilidades 

dessa entidade e que serviram para alcançar um grande número de pessoas em 

todo o mundo. 
 

Sobre os Testemunhas de Jeová, Bornholdt (2004, p. 17) comenta: 
 

 

Uma das características mais marcantes das Testemunhas de Jeová  
é a importância dada à divulgação, transformando suas publicações 
e comunicação de textos em aspectos de grande prioridade. 
Dirigidas por uma sociedade anônima – a Watchtower Bible and 
Tract Society of New York Inc. –, as Testemunhas de Jeová possuem 
como resultado marcante desta estrutura duas revistas, A Sentinela e 
Despertai!, publicadas quinzenalmente em 126 idiomas e com uma 
tiragem média de 22 milhões de exemplares por mês. Outra 
característica relevante na atuação deste grupo reside no fato de 
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possuírem uma estrutura altamente centralizada e hierarquizada, 
refletindo o controle centralizado de suas atividades e do 
pensamento de seus membros. 

 

Assim, as Testemunhas de Jeová, que tiveram sua fundação nos Estados 

Unidos conseguiram alcançar diversos outros países e se espalharem pelo mundo 

devido, basicamente a suas estratégias de comunicação, uma característica mantida 

até os dias atuais, marca de sua estrutura altamente centralizada e hierarquizada 

pois assim pensam seus membros acerca de sua instituição. 
 

Os Testemunhas de Jeová espalharam-se pelo mundo atuando em uma 

perspectiva na qual tinham como crença principal a de que os crentes viveriam 

felizes numa terra harmônica governada pela justiça divina. Haveria, assim, o fim do 

mal e o reino de Deus seria estabelecido na Terra. Para alcançar a salvação o 

homem teria que seguir os preceitos divinos e espelhar-se em Jesus Cristo e ser 

cada um pregador, levando a palavra de Jeová de porta em porta. (BORNHOLDT, 

2004). 
 

Durante a Primeira Guerra Mundial as Testemunhas de Jeová pregavam o fim 

do mundo, após o conflito a perseguição a Rutherford e seus seguidores começou, 

foram presos e condenados a vinte anos de reclusão nos Estados Unidos, no 

entender das próprias Testemunhas de Jeová, isso ocorreu por suas publicações 

criticarem sem disfarces as o clero e a cristandade. Nos anos de 1930 e 1940 a 

perseguição as Testemunhas de Jeová se intensificaram devido a Segunda Guerra 

Mundial e sua posição de neutralidade em relação à mesma, nesse contexto 

Testemunhas de jeová chegaram a serem mandadas para os campos de 

concentração, o que devia-se ao fato de não saudarem Hitler e se negarem a prestar 

o serviço militar. (CASTRO, 2007). 
 

Conforme Mendes (2012) as Testemunhas de Jeová utilizaram das guerras 

ocorridas no século XX para afirmarem as investidas de Satanás contra a 

humanidade. 
 

As Testemunhas de Jeová seguiram suas crenças e sua fé no decorrer dos 

tempos e não deixaram de sentir os efeitos dilacerantes da Segunda Guerra Mundial 

que atingiria em diferentes proporções determinados grupos sociais. 
 

De acordo com Coggliola (2014) a Segunda Guerra Mundial deve ser 

entendida primeiramente como um conflito sangrento, o maior de todos os tempos e 

que o mesmo envolveu as mais remotas áreas do planeta, onde os alemães 
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prenderiam, escravizariam e matariam milhares de pessoas, sobretudo judeus, mas 

também outros grupos. O conflito iniciou-se devido aos planos expansionistas do 

líder nazista Adolf Hitler e em sua política “purificadora” as Testemunhas de Jeová 

também foram atingidos. 
 

Para Mendes (2011) as Testemunhas de Jeová, na Alemanha, são vítimas 

esquecidas do nazismo, pois durante a Segunda Guerra Mundial, elas foram 

perseguidas por sua suposta neutralidade no conflito e passaram a ser enviadas 

para campos de concentração, discriminadas por negarem saudar a Hitler e prestar 

serviço militar. 

 

 

Em 24 de abril de 1933, as autoridades nazistas confiscaram e 
lacraram a sede da Torre de Vigia de Magdeburgo, Alemanha. Após 
uma busca cabal sem encontrar nenhuma evidência incriminadora, e 
sob pressão do Departamento de Estado americano, a polícia 
devolveu-lhes a propriedade. Porém, em maio de 1933, as 
Testemunhas de Jeová já haviam sido banidas de vários estados 
alemães.  
Na Alemanha, à época em que Adolf Hitler ascendeu ao poder, as 
Testemunhas contabilizavam menos de 25.000 adeptos. Não 
obstante, encontravam resistência entre a população, pela pregação 
que faziam de porta em porta, e pela presença das tradicionais 
religiões católica e protestante no país, que as consideravam uma 
“seita herege”. Alguns estados alemães e autoridades locais 
tentaram restringir o proselitismo da entidade acusada de venda 
ilegal de suas publicações religiosas como The Watchtower e The 
Golden Age, proscritas em 1933. Neste meio tempo, as tropas de 
assalto nazistas, sem respaldo jurídico, já interrompiam as reuniões 
do estudo da Bíblia, agrediam as Testemunhas de Jeová e 
queimavam suas publicações. 

 

As Testemunhas de jeová foram, então perseguidas nesse momento da 

história tão marcante Rutherford, então presidente mundial da Sociedade Torre de 

Vigia, fez campanha para mostrar que não representavam ameaça para Alemanha, 

a perseguição continuou e, embora, a história das Testemunhas de Jeová seja 

carente de estudos, sabe-se que muitas delas foram parar nos campos de 

concentração devido a um governo totalitário e uma sociedade marcadamente 

católica. 
 

Cabe ressaltar que conforme a história das Testemunhas de Jeová após a 

morte de Rutherford em 1942, Knorr o sucedeu e foi responsável por estruturar 

mundialmente as Testemunhas de Jeová. Dessa forma, mesmo sem um grande 

número de estudos e informações que permitam contar a história das Testemunhas 
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de Jeová percebemos que estas ao surgirem formularam estratégias para que 

pudessem enfrentar os desafios a sua prática e consolidarem-se enquanto religião, 

conquistando a cada dia mais fiéis, conforme disseminavam-se pelo mundo, 

fazendo-se presente inclusive no Brasil. 

 

1.2 Testemunhas de Jeová no Brasil 
 
 
 

Na construção do item anterior percebemos que a religião é um elemento de 

grande destaque na vida das pessoas e que a mesma apresenta-se de formas 

variadas, sendo, por isso, uma tarefa complexa tratar de religião. Também foi 

possível observar que ao buscar conta a história das Testemunhas de Jeová, 

depara-se com o obstáculo de que são poucas as fontes que nos permita tratar à 

temática. 
 

Contudo, sabemos da origem da religião e que está espalhou-se pelo mundo 

mesmo diante de entraves apresentados pelo tempo, pelas estruturas sociais e 

movimentos colocados em curso pelos homens. 
 

O fato é que as Testemunhas de Jeová estando presente em diversas partes 

do mundo, acabaram por chegar ao Brasil e aqui se estabeleceram, mesmo diante 

da expressividade da religião Católica no país. 
 

Para Brandim (2007) o Brasil é um país predominantemente católico, onde a 

maioria desses adeptos encontra-se no Nordeste e, sobretudo, no Piauí, porém 

conforme o autor o catolicismo vem tendo uma redução crescente no número de 

adeptos, sendo que muitas pessoas têm migrado para outras religiões conhecidas 

como neopentecostais, afro ou de origem oriental. 
 

Assim, o Brasil por sua própria formação e colonização pelos Portugueses 

católicos é um país, onde essa religião predomina, durante muito tempo o Estado 

brasileiro proibiu existência de outros credos em se território que não fosse o 

católico, mas com o passar do tempo permitiu-se a prática de outras religiões e foi 

surgindo espaço para manifestações religiosas diversas. Os Testemunhas de Jeová 

puderam, dessa forma, fomentar suas práticas no Brasil, utilizando-se de estratégias 

que possibilitaram sua concretização, vencendo os obstáculos impostos por cada 

época. 
 

De acordo com Castro (2007) Sarah Bellona Ferguson foi à primeira 

Testemunha de Jeová brasileira e em 1922 chegou ao Rio de Janeiro Geoge Young 
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que realizou os primeiros batismos e assembleias das Testemunhas de Jeová no 

Brasil. 
 

A princípio as Testemunhas de Jeová tinham poucos seguidores e não 

despertaram a atenção do governo e da igreja tão logo a sua fundação, porém a 

situação mudaria em 1939 quando a situação política do país era delicada em pleno 

Estado Novo. (CASTRO, 2007). 
 

Segundo Maria Helena Capelato (2012) o Estado Novo foi um Estado forte e 

autoritário. Vargas outorgou a Constituição de 1937, passando a governar com 

plenos poderes, estabelecendo uma ditadura. O legislativo foi fechado, os partidos 

foram extintos, as greves e as manifestações foram proibidas, houve torturas e 

mortes neste período, no entanto Vargas procurava deixar tudo isso as sombras 

usando de seu populismo e sua política trabalhista, lembrando os regimes totalitários 

fascistas da Europa. 
 

Ainda Conforme Capelato (2012) a ditadura do Estado Novo se sustentava 

pela Constituição outorgada em 1937, chamada de Polaca, pois baseava-se na 

Constituição fascista da Polônia. Esta Constituição era autoritária, conferia a Getúlio 

instrumentação ditatorial e estabelecia o predomínio do Executivo sobre os demais 

poderes, intervenção nos Estados, fim da liberdade de Imprensa, fim das eleições 

diretas. A polícia política era outro pilar de sustentação do Estado Novo, a mesma 

era comandado por Filinto Müller, esta polícia perseguia os inimigos do regime e 

seus métodos baseavam-se na delação e tortura. 
 

Assim, os Testemunhas de Jeová começaram a se estabelecer no Brasil de 

maneira tranquila, realizando suas assembleias, conseguindo cada vez mais 

adeptos a quem iam batizando, sem que problemas fossem enfrentados para isso, 

mas quando Vargas estabeleceu a Ditadura do Estado Novo no País, em um 

momento muito delicado que o mundo vivia, as Testemunhas de Jeová enfrentaram 

a repressão e a perseguição, por suas ideias, pela falta de conhecimento do governo 

a respeito da religião e pela simples forma autoritária como o governo atuava. 
 

Dessa forma, diante da perseguição e repressão do governo varguista, no 

período do Estado Novo as Testemunhas de Jeová tiveram que se encontrar 

secretamente e lutar pela sua legalização o que só conseguiria no final da década de 

1940. Corrobora Castro (2007, p.35): 
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Acompanhando o aumento da vigilância sobre o comunismo, as 
Testemunhas tiveram novamente seu registro cassado em 1949, 
situação que só seria modificada, em definitivo, em 1957, por força 
de um novo processo, que concedeu status de organização religiosa 
sem fins lucrativos para a Sociedade Torre do Vigia. Entretanto, 
como visto, este grupo religioso continuou sob investigação, 
especialmente durante o período da Ditadura Militar. 

 

Para Castro (2007) as Testemunhas de Jeová no Brasil eram poucas no início 

e, por isso, não tinham a atenção do governo e nem da Igreja Católica, mas isso foi 

mudando de modo que 1939 a situação durante o Estado Novo agravou-se bastante 

e o DEOPS/São Paulo acabou perseguindo Testemunhas de Jeová e efetuando 

várias prisões, além de confiscar publicações, levando as Testemunhas de Jeová a 

terem que se reunirem de maneira secreta. Somente em 1957 foi que a situação das 

Testemunhas de Jeová foi de fato legalizada no Brasil, onde após muita perseguição 

os mesmos foram reconhecidos como uma organização religiosa sem fins lucrativos 

e puderam difundir-se tranquilamente pelo país. 
 

Assim, as Testemunhas de Jeová foram construindo sua trajetória histórica, 

arraigando seguidores além do seu lugar de origem, os Estados Unidos, chega ao 

Brasil e luta para se estabelecer em uma sociedade marcada pelo catolicismo, 

difundir-se-ia por todo o país, alcançando cidades tidas como pequenas, como no 

caso de Picos e ganhando destaque nas mesmas, fazendo-se, assim, necessário 

debruçarmos nosso olhar sobre sua história na cidade. 
 

Infelizmente existe uma ausência muito grande de estudos que tratem a 

respeito das Testemunhas de Jeová de um modo geral, essa lacuna é maior ainda 

quando se trata de sua história no Brasil, mostrando a necessidade de maiores 

pesquisas e debates a respeito do tema, assim, esperamos que através desse 

estudo, que tem a intenção principal de buscar conhecer as Testemunhas de Jeová 

em Picos, sua história na cidade, possa-se fazer melhor conhecer a respeito dessa 

organização religiosa, pois através da História Oral, buscamos construir 

conhecimento histórico sobre esse tema ainda carente de estudos. 
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2 TESTEMUNHAS DE JEOVÁ EM PICOS-PI: os mensageiros de Deus e suas 

concepções e histórias em território picoense 

 

 

O capítulo anterior apontou a história das Testemunhas de Jeová no Brasil e 

no mundo e indicou a existência de uma escassez de fontes para abordar sua 

história a nível regional. Dessa forma, o presente capítulo busca abordar a história 

das Testemunhas de Jeová na cidade de Picos-PI, onde se faz notória a presença 

dos mesmos, de modo que comumente observa-se visitas dos Testemunhas a 

residência dos moradores da cidade, recebe-se convites para participar de suas 

reuniões e de seus congressos, entre outros momentos em que se percebe que a 

um número expressivo de Testemunhas na cidade de Picos-PI, por isso mostrou-se 

relevante abordar a história dos mesmos, conhecer suas raízes em solo picoense. 
 

Todavia, a pesquisa se apresentou o problema de encontrar as fontes que as 

possibilitassem, foram meses de busca por pessoas que conhecessem essa história 

e que pudessem contribuir com o estudo. Assim, após várias tentativas de conseguir 

entrevistas, muitos Testemunhas de Jeová não colaboraram alegando que não 

conheciam a história da fundação dos mesmos na cidade, encontramos três anciãos 

do Salão do Reino de Picos que cederam entrevistas e através da história oral nos 

permitiram conhecer e compartilhar um pouco dessa história que merece ser 

desbravada, mais profundamente estudada. 
 

Assim, o primeiro item do capítulo aborda a concepção dos anciãos 

Testemunhas de Jeová que deram seus depoimentos e possibilitaram que esse 

estudo acontecesse acerca de sua história e características que definem a religião. 

Enquanto o segundo item traz a história dos Testemunhas de Jeová em Picos-PI, 

possibilitado pela história oral, fonte utilizada para a construção desse estudo. 

 
 

2.1 Testemunhas de Jeová no Brasil: como surgiram e o como se reconhecem 
 

 

Para iniciar a conversa com as Testemunhas de Jeová, buscamos, 

primeiramente olhar os mesmos de uma maneira a compreender como se 

reconhecem para então, adentrar sobre sua chegada a cidade de Picos-PI e sus 

vivências na mesma. 
 

Assim os Testemunhas de jeová contaram, primeiramente, a respeito de seu 

surgimento e a difusão que levou a sua chegada ao Brasil, a pesquisa chamará os 
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Participantes de Testemunha 1, Testemunha 2 e Testemunha 3 para assim observar 

e relatar suas memórias no estudo. 
 

Pedimos aos anciãos que contassem um pouco a respeito da história das 

Testemunhas de Jeová de seu surgimento e como a mesma chegou e se difundiu 

pelo Brasil. 

 

Testemunha 1: 
2
 No começo da década de 1870, iniciou-se um 

relativamente pequeno grupo de estudo bíblico em Allegheny, 
Pensilvânia, EUA, agora parte de Pittsburg. Charles Taze Russel foi 
o principal promotor desse grupo de estudo. Isso não significa que 
ele é nosso líder, nosso líder é um só, Jesus Cristo. Nós copiamos o 
zelo que ele tinha pela Bíblia. Por volta de 1880, já se haviam 
formado inúmeras negociações, nos estados vizinhos, a partir 
daquele pequeno grupo de estudo bíblico. Por algum tempo, éramos 
conhecidos como “Estudantes da Bíblia”, daí, em 1931, adotamos o 
nome de “Testemunhas de Jeová”, com base em Isaías, capítulo 43, 
versículo 10.  
A obra dos Testemunhas de Jeová no Brasil teve início bem humilde. 
Oito humildes marinheiros brasileiros, durante o período que o seu 
navio “São Paulo” estava ancorado na baía de Nova Iorque, entraram 
em contato com as verdades da Bíblia e ao voltarem não perderam 
tempo e começaram a divulgar o que haviam aprendido com as 
então “Estudante da Bíblia”. Em 1922, esses marinheiros já haviam 
suscitado tantos interessados que Joseph F. Rutherford, então 
presidente desse dos Estudantes da Bíblia nos EUA, enviou Geoge 
Young ao Brasil, para organizar e consolidar o interesse das pessoas 
contatadas.  

Testemunha 2
3
: Um grupo de pesquisadores da Bíblia, juntaram e 

fizeram uma pesquisa minuciosa do que é aceitável aos olhos de 
Jeová abandonaram suas crenças anteriores.  

Testemunha 3 
4
 : Inicialmente, éramos conhecidos apenas como 

Estudantes da Bíblia, ou seja, um pequeno grupo de cristãos tendo 
como cabeça Charles Taze Russel. Começaram a pesquisar 
cabalmente as escrituras sagradas no ano de 1870 nos Estados 
Unidos da América e de lá para cá já nos expandimos há quase 240 
países, do mundo. 

 

Sobre o surgimento e expansão das Testemunhas de Jeová no Brasil, 

somente a Testemunha 1 apresenta mais detalhes do processo que culminou com 

sua criação e difusão pelo mundo, de modo que pudesse chegar ao Brasil. No 

conhecimento da Testemunha 1 as Testemunhas de Jeová surgiram do grupo de 

estudo liderado por Charles Taze Russel, os Estudantes da Bíblia, o que também 
 
 

2 Jéssica Almondes. Fotógrafa. Salão do Reino. Picos-PI. 07 de junho de 2018. Entrevista realizada 
por Jakeline Pereira da Silva.

  

3 José Benevídeo Neto. Vendedor. Salão do Reino. Picos-PI. 07 de junho de 2018. Entrevista realizada por 
Jakeline Pereira da Silva.

  

4
Guedes de Moura. Farmacêutico. Salão do Reino. Picos-PI. 07 de junho de 2018. Entrevista 

realizada por Jakeline Pereira da Silva. 
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expressam as Testemunhas 2 e 3. A Testemunha 1 contou que surgindo em 

Allegheny, Pensilvânia, o grupo foi chegando a Estados vizinhos e cada vez mais 

conseguindo novos adeptos. 
 

Sobre o assunto autores como Silva (2007) e Castro (2007) enfatizaram o 

nascimento das Testemunhas de Jeová como Estudantes da Bíblia e atribuem a 

formação e divulgação do grupo a Charles Taze Russel e Pensilvânia, Estados 

Unidos, como espaço de criação das Testemunhas de Jeová, sendo que o grupo já 

existia desde 1872. 
 

Sobre a chegada dos Testemunhas de Jeová no Brasil apenas a Testemunha 

1 oferece um pouco dessa história avaliando ser a mesma um história de humildade 

envolvendo marinheiros brasileiros que entraram em contato com os preceitos das 

Testemunhas de Jeová em Nova Iorque e trouxeram para o Brasil essa experiência 

e conseguiram despertar o interesse de várias pessoas pelos ensinamentos de 

modo que Joseph F. Rutherford, que na época era presidente dos Testemunhas de 

Jeová designou que um de seus membros, Geoge Young, viesse ao Brasil para que 

pudesse organizar as pessoas interessadas no grupo dos Testemunhas de Jeová e 

poder entrar em contato com mais pessoas repassando seus conhecimentos. 
 

Castro (2007) apresenta Sarah Bellona Ferguson como a primeira 

Testemunha de Jeová no Brasil, não houve menção a mesma por parte das 

Testemunhas entrevistas, e conta a respeito da vinda ade George Young ao Brasil 

para realizar batismos e assembleias. 
 

A respeito do estabelecimento das Testemunhas de Jeová no Brasil, Castro 

(2007) conta que este foi inicialmente tranquilo, mas que em meio a Ditadura 

instaurada no Brasil em 1937 com o Estado Novo, os seguidores passaram a ser 

perseguidos e despertaram também o interesse da Igreja Católica que não vinham o 

grupo com bons olhos, as reuniões do grupo passaram a acontecer secretamente. 
 

As Testemunhas do jeová foram vistas nesse período e combatidas como 

uma seita, de modo que essa visão perdura até os dias atuais, onde muitos 

concebem o grupo como uma seita, por isso questionou-se junto ao Testemunhas de 

Jeová como os mesmos se reconhecem, apresentando aos mesmos que algumas 

pessoas, estudiosos da religião e até mesmo a sociedade em geral, concebem os 

mesmos como uma seita, assim tem-se as respostas dos Testemunhas de Jeová a 

essa questão: 
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Testemuha 1: Não, os Testemunhas de Jeová não são uma seita. 
Nós somos cristãos e fazemos o máximo para seguir o exemplo de 
Jesus Cristo e viver de acordo com os ensinamentos dele. Dois 
conceitos comuns relacionados à seita é de que ela é uma religião 
nova ou bem diferente do que estamos acostumados, outro conceito 
comum é que seita é um grupo religioso liderado por um humano. 
Nenhum desses dois conceitos comuns se aplicam a nós 
Testemunhas de Jeová. Por que? Primeiramente nós não 
inventamos uma nova religião. Pelo contrário, nossa adoração segue 
o modelo dos cristãos do primeiro século e se baseia na Bíblia, que 
registra o exemplo e os ensinamentos deixados por eles, o que está 
presente em 2Timóteo 3:16,17. Acreditamos que a Bíblia é 
autoridade quanto a assuntos de adoração. Em segundo lugar, não 
encaramos nenhum humano como nosso líder. Nós nos apegamos 
ao padrão que Jesus deixou para seus seguidores: “O vosso líder é 
um só, o Cristo”. (Mateus 23:10).  
Testemunha 2: Não somos considerados seitas, porque não 
servimos, ou não adoramos um líder humano e sim ao Deus descrito 
no Salmo 83:18 Jeová, que sabemos que esse é o único que deve 
ser adorado porque foi ele quem criou todas as coisas, por isso 
devemos a glória somente a ele.  
Testemunha 3: Não concordo que seja uma seita, por exemplo o 
que é seita? Nós nos consideramos uma religião, pois pregamos o 
que a Bíblia manda, ao contrário de uma seita. 

 

Desse modo, tida por muitos estudiosos e até mesmo pela sociedade em 

geral como uma seita, os Testemunhas de Jeová esclareceram que em sua 

concepção não são uma seita, pois não seguem nenhum líder humano e sim e 

somente os ensinamentos de Jesus Cristo. 
 

Conforme, o que foi possível notar nas falas dos Testemunhas de Jeová os 

mesmos consideram-se uma religião e descartam a ideia de seita, argumentando 

que não são uma forma nova de adoração e que muito menos inventaram uma 

religião, mas que seguem os ensinamentos de Jesus e que se apegam ao padrão 

que este deixou de adoração, seguindo o modelo dos cristãos do primeiro século. 
 

Destarte, fica compreendido as noções históricas dos Testemunhas de Jeová, 

acerca de surgimento de sua religião e difusão pelo Brasil, bem como de como se 

reconhecem, assim em seguida passamos a observar como se deu a fundação e 

consolidação dos Testemunhas de Jeová em Picos-PI. 

 
 

2.2 Fundação e consolidação das Testemunhas de Jeová em Picos-PI 
 

 

Propondo-se a tratar da história das Testemunhas de Jeová na cidade de 

Picos, deve se compreender que é preciso partir da história oral, haja vista não 
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haver estudos que nos deem grande aporte teórico, no entanto compreendemos a 

relevância da história oral na construção do conhecimento e acreditamos na 

possibilidade de se trabalhar efetivamente com a memória, nessa perspectiva 

Halbwachs (1992) concebe a memória como uma reconstrução do passado, a 

mesma é construída por grupos sociais que definem o que é memorável e tendem a 

lembrar o que não viveram diretamente. 
 

A memória é de grande importância para o desenvolvimento da história, 

sendo que se a memória não existisse seria impossível o desenvolvimento do 

conhecimento. No entanto, recordar o passado não é uma atividade fácil, a memória 

é seletiva, escolhe-se o que se quer lembrar. 
 

Dessa forma, a maneira encontrada para contar a história das Testemunhas 

de Jeová em Picos foi a história oral, a memória daqueles que fazem parte dessa 

religião, que viveram a chegada da mesma a cidade de Picos-PI e sua consolidação, 

ou que conviveram com aqueles que partilharam desse momento é que permite o 

estudo que apresentamos e que possibilita saber mais a respeito desses homens e 

mulheres que seguem preceitos diferenciados das religiões predominantes da 

cidade de Picos e que povoam as ruas das mesmas, levando a palavra de Jeová, na 

qual acreditam, de porta em porta. 
 

Assim, durante a entrevista com os anciãos Testemunhas de Jeová 

perguntamos a respeito de como a religião chegou a cidade de Picos, se a mesma 

está relacionada com a difusão das Testemunhas pelo Piauí, pedindo que os 

mesmos contassem o que sua memória resguarda acerca das Testemunhas de 

Jeová na cidade de Picos. 

 
 

Testemunha 1: A cidade de Picos foi uma das primeiras do Piauí a 
receber as primeiras Testemunhas de Jeová. Por volta de 1977, dois 
jovens de Fortaleza vieram dar início a nossa obra aqui na cidade.  
Testemunha 2: Elas chegaram através da pregação, assim como 
em todo o Estado, em Picos não foi diferente, pregando de casa em 
casa, estamos com uma irmandade de 450 Testemunhas de Jeová.  
Testemunha 3: Certamente a chegada delas aqui está relacionada a 
sua difusão no mundo, ou seja, assim como ela se expandiu no 
mundo todo não seria diferente no caso de Brasil, Piauí e Picos, ou 
seja, a filial de cada país faz um estudo de cada Estado e de acordo 
com a necessidade enviam evangelizadores de tempo integral para a 
obra naquela região. 

 

Assim, as palavras dos Testemunhas de Jeová quanto a difusão das mesmas 

na cidade de Picos-PI não dão muitos detalhes de como ocorreu essa chegada, 
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contudo, não permitem conhecer o processo como um todo, todavia, sabemos que a 

memória é seletiva e algumas vezes falha, onde o que podemos colher junto aos 

Testemunhas de Jeová permite que se tenha uma singela ideia de como a religião 

adentrou na cidade de Picos-PI. 
 

A Testemunha 1 comentou que foram dois jovens vindos de Fortaleza, 

provavelmente no ano de 1977 que iniciaram a religião na cidade, enquanto as 

demais Testemunhas indicam a chegada dos Testemunhas de Jeová na cidade de 

Picos-PI como resultado da expansão da religião pelo mundo ao longo do tempo, 

apontando que de acordo com a necessidade a Irmandade envia evangelizadores 

para as regiões, de modo, que isso teria acontecido na cidade de Picos. Assim, a 

memória das Testemunhas de Jeová em Picos possibilita saber mais a respeito das 

mesmas na cidade. 
 

De acordo com Le Goff (2003) a memória é uma das atividades fundamentais 

do homem, constitui-se um elemento indispensável para que se construa a 

identidade individual e coletiva e nos dias de hoje a busca pela memória é uma das 

principais atividades empreendidas pelo o homem. Le Goff (2003) concebe a 

memória como algo indispensável à história. 
 

Para Peter Burke (2000, p. 73) “as memórias são influenciadas pela 

organização social de transmissão e os diferentes meios de comunicação 

empregados”. Nessa perspectiva, existem variados meios de se transmitir a memória, 

dentre eles a História Oral. 
 

Conversando com as Testemunhas de Jeová que se dispuseram a colaborar 

com a construção da pesquisa tornou-se interessa saber como é a convivência dos 

mesmos com as demais religiões na cidade com aqueles que seguem o catolicismo 

ou religiões protestantes. 
 

As Testemunhas de Jeová explicaram que são pacíficos e que se esforçam 

para seguir os ensinamentos de Cristo e tratar a todos como gostariam de serem 

tratados, assim como Jesus pregam para todos sem importar sua formação 

religiosa, destacaram que vivem dentro da normalidade, mas são muitas vezes 

atacados por suas crenças e escolhas. 
 

Importante na consolidação dos Testemunhas de Jeová na cidade de Picos é 

saber qual principal diferencial dos mesmos, enquanto religião, saber como os 

mesmos atuam e no que acreditam, sabendo os principais pontos de sua religião. 
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Testemunha 1: Nosso principal diferencial é a nossa obra de 
educação bíblica, para realizá-la utilizamos vários métodos, o 
principal deles é a pregação de porta em porta. Somos bastante 
conhecidos por esse trabalho. Todas as Testemunhas de Jeová 
participam na pregação de casa em casa. Acreditamos, 
principalmente, que o Reino de Deus é a única solução para os 
problemas da humanidade e que em breve ele substituirá os 
governos humanos, de acordo com Daniel 2:44. Divulgamos esse 
Reino no trabalho de educação bíblica que realizamos.  
Testemunha 2: Pregamos as boas novas conforme somos 
exortados em Mateus 28:19 e 20, somos neutro, não se envolvemos 
com política, focamos nossas atividades no Reino, ou seja, ajudar as 
pessoas. Acreditamos no Reino de Jeová como solução para a 
humanidade. Ajudar a humanidade pregando as boas novas com o 
objetivo delas se alegrar em conhecendo e salvar suas vidas.  
Testemunha 3: Bom atuamos como pregador da paz, divulgamos 
uma mensagem salvadora. Anunciamos a vinda do Reino do qual 
Jesus mencionou em Matheus 6: 9-13, pois sabemos que esse 
Reino, ou seja, é o governo de Deus, pois aprendemos na Bíblia que 
ele Jeová usará esse instrumento para eliminar com todos os 
problemas que afeta a humanidade, esse é o nosso diferencial. 
Acreditamos que o governo de Deus é uma realidade, que Jesus é o 
filho de Deus e que Jeová o designou para ser rei do seu reino e que 
ele já reina no céu e que logo em breve reinará também aqui na 
terra, eliminando todo sofrimento causado pelos governos humanos. 

 

Dessa forma, é possível compreender como as Testemunhas de Jeová se 

percebem diante das outras religiões, acreditando que seu diferencial em relação as 

pmesmas é a educação bíblica repassando o que está nas escrituras, de modo que 

também acreditam diferenciar-se crença no Reino de Deus, no governo de Deus na 

terra. Possibilitam, assim, compreender os principais pontos de sua religião, que 

consistem em divulgar o Reino de Deus para a salvação da humanidade e 

eliminação de todo o sofrimento existente na terra. 
 

A História Oral é que permite conhecer a respeito da crença dessa religião 

que tem poucos estudos empreendidos na tentativa de conhecer a história dos 

mesmos e aquilo que divulgam 
 

De acordo com Matos e Senna (2011) a História Oral evoluiu bastante, sendo 

que na atualidade configura-se como uma respeitável prática historiográfica, à 

medida que trouxe novas perspectivas a historiografia, uma vez que permite que o 

historiador utilize documentos que não são escritos. 
 

A História Oral baseia-se na memória do homem e em sua capacidade de 

guardar fatos do passado, a memória tem dessa forma uma ligação com o passado, 

onde o historiador deve dominar este passado e entendê-lo para, assim, 

compreender o presente, deve procurar entender os fatos históricos percebendo que 
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estes fatos históricos, percebendo que estes não são puros, mas carregados dos 

sentimentos daqueles que os vivenciaram, nesse ponto de vista, algumas memórias 

sobrevivem mais fortemente entre os indivíduos, assim, é papel do historiador 

escrever uma história que não seja focada apenas nos vencedores, mas que aborde 

todos os sujeitos. 
 

Desse modo, este estudo busca contar a história baseada naquilo que pode-

nos oferecer as vozes dos Testemunhas de Jeová que ajudam a conhecer suas 

crenças e aquilo que faz que, segundo os mesmos, os diferenciam das outras 

religiões. 
 

A construção do estudo com as Testemunhas de Jeová permitiu, através da 

oralidade, compreender que os mesmos realizam reuniões em prédios que são 

chamados de Salões do Reino com o objetivo de estudarem a Bíblia e que cada 

congregação tem um grupo de homens que são chamados de anciãos que são os 

responsáveis por tomarem a liderança do ensino e “pastorear” os irmãos. 
 

A respeito dos Testemunhas de Jeová um dos pontos que mais chama a 

atenção em sua atuação é a pregação porta em porta, por isso, pedimos aos 

Testemunhas de Jeová que comentassem a respeito desse trabalho, da importância 

dele e do desafio de levar suas crenças aos cidadãos picoenses. 

 
 

Testemunha 1: Realizamos esse trabalho em obediência à ordem 
de Jesus, expressa em Mateus 19,20, por amor a Jeová Deus e às 
pessoas e para divulgar o Reino de Deus, um governo que 
transformará a história da humanidade. Todos nós encaramos esse 
trabalho como de máxima importância, por isso reservamos tempo 
toda semana para participar nele. Algumas pessoas não querem 
ouvir, cada uma tem seus motivos, falta de tempo, ou de interesse, 
ou por terem suas próprias convicções religiosas. Ao mesmo tempo, 
encontramos muitos bem receptivos, que gostam e até expressam 
sua admiração por esse trabalho.  
Testemunha 2: Realizamos o trabalho em obediência a Cristo, 
pregar de porta em porta, pode salvar a vida das pessoas que nos 
escuta e obedecem como a nossa própria vida. Já foi mais fácil, as 
vezes somos tratados com palavras ríspidas, mas Jesus Cristo nos 
alertou que seriamos perseguidos por causa de seu nome.  
Testemunha 3: Apesar de alguns se incomodarem, mas a grande 
maioria reconhece nosso trabalho e conhecem de forma positiva 
inclusive são muitos os que aceitam conversar e até mesmo estudar 
a Bíblia conosco e realizamos esse trabalho porque foi uma ordem 
dada pelo Senhor Jesus Cristo Mateus 19,20, então entendemos que 
se queremos ser seu seguidor temos que cumprir essa ordem, não 
fazer isso seria muito desamoroso. Então desafio sim, muitas 
pessoas com as quais falamos tem sua religião e sua maneira de 
pensar de agir e dialogar, a conversar, a expor o que pensa, dando a 
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gente tempo e oportunidade de mostrar pra ele o que pensa o nosso 
Deus e isso abe espaço para compartilhar com a grande maioria das 
pessoas as nossas crenças baseadas na Bíblia. 

 

Desse modo, a respeito de uma das características principais das 

Testemunhas de Jeová que é a pregação de porta em porta, os anciãos que 

ajudaram na construção desse trabalho disseram ser a mesma uma obrigação, já 

que Jesus ordenou que pregassem sua palavra, assim o que os Testemunhas de 

Jeová fazem é obedecer Jesus. 
 

Nessa empreitada de levarem o que ensina a Bíblia aos cidadãos picoenses, 

os Testemunhas de Jeová encontram desafios que dizem respeito, principalmente, a 

fazerem com que as pessoas as escutem, muitos não aceitam a abordagem, os 

motivos são diferentes, alguns por seguirem religião diferentes, outros alegam falta 

de tempo ou simplesmente falta de interesse, mas mesmo assim os Testemunhas 

de Jeová continuam sua empreitada de levar a palavra de Jeová aos cidadãos 

picoenses, estabelecendo suas relações com os cidadãos de Picos independente de 

suas crenças religiosas. 
 

A cidade de Picos-PI, conforme, informaram os anciãos possui mais de 400 

Testemunhas de Jeová batizados, além de outros que participam das reuniões, mas 

que não foram batizados. Segundo dados do IBGE (2017) Picos conta com uma 

população de 76.928 habitantes. 
 

Para os Testemunhas de Jeová que cederam entrevistas para a construção 

desse estudo sua atuação é importante na cidade, seus eventos são direcionados a 

glorificar o seu Deus, uma oportunidade de louvor, mas também de receber novas 

pessoas de outras religiões e poderem repassar seus ensinamentos. Segundo os 

mesmos os Testemunhas de Jeová a cada ano conquistam milhares de pessoas que 

são batizadas na religião no mundo, de modo que os mesmos são mais de 8 milhões 

no mundo, onde é muito difícil aquele que segue a religião se dissociar da mesma. 

 
 

Os Testemunhas de Jeová avaliaram, ainda, a relevância de suas 

publicações, principalmente a Sentinela, onde ressaltaram que a mesma é publicada 

sem interrupções desde o ano de 1879, sendo a revista de maior circulação no 

mundo, ela cumpre o objetivo de repassar os ensinamentos bíblicos e são estudadas 

nas reuniões dos Salões dos Reinos e garante que o ensinamento seja uniforme 

para todos os Testemunhas de Jeová. 
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Sobre a maneira como são vistos pelos cidadãos picoenses os Testemunhas 

de Jeová dizem que muitos respeitam seu trabalho e até admiram, reconhecem o 

esforço dos Testemunha de Jeová para serem bons cidadãos, todavia, outros 

picoenses por terem informações inexatas ao seu respeito e ou por não conhecerem 

bem e não conhecer a obra que realizam em cerca de 240 países. 
 

A construção desse estudo, desse modo, contribui para que se conheça mais 

a respeito dessa religião que se faz presente na cidade de Picos-PI, que é 

comumente observada por seus cidadãos devido ao trabalho que os Testemunhas 

de Jeová realizam de porta em porta, fazendo suas pregações, mas que não é 

suficientemente compreendida, haja vista, ao pouco número de estudos acerca 

dessa temática, mostrando lacunas na história da cidade de Picos, assim como a 

nível estadual e nacional. 
 

Foi, dessa forma, que a memória constituiu-se em instrumento relevante para 

a construção de nosso estudo, sendo que certamente as Testemunhas de Jeová de 

Picos guardam em suas memórias fatos relevantes da sua atuação na cidade, 

podem oferecer-nos o que sua memória resguardou e selecionou como importante 

para contar sua história na cidade, não obstante compreender suas raízes, sua 

maneira de atuação e crenças são de suma importância para a história social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Esse estudo buscou mostrar a história das Testemunhas de Jeová na cidade 

de Picos-PI, sabendo que está religião surgiu nos Estados Unidos e de lá prosperou 

para outros países, conquistando diversos adeptos que passam a seguir sua 

doutrina e a atuarem de maneira diferenciada para que cumpram as determinações 

de seu Deus Jeová. 
 

Desse modo, é notória a presença dos Testemunhas de Jeová em Picos, 

principalmente pela pregação que realizam de porta em porta na cidade, foi esse 

aspecto que levou ao início da pesquisa, que fez surgir essa inquietação em saber 

mais a respeito dos mesmos, conhecer sua história na cidade de Picos e também 

como ocorre sua interação com as demais religiões. 
 

O estudo partiu do pressuposto de que a religião é um aspecto fundamental 

na vida das pessoas, ela acompanha o homem desde o início da civilização, está 

presente em todas as sociedades. Desse modo, o estudo mostrou que as 

Testemunhas de Jeová expandiram-se pelo mundo, três anciãos da cidade de Picos-

PI possibilitaram a construção desse estudo, assim como a História Oral, pois a 

partir da mesma que se colheu as informações necessárias a discussão aqui 

empreendida. 
 

A História Oral parte da memória dos indivíduos que viveram um determinado 

acontecimento e aquilo que guardaram em sua memória sobre o mesmo, de modo 

que, memória é de grande importância na construção da história, o testemunho das 

pessoas que viveram uma determinada época são essenciais para que se possa 

conhecer aspectos marcantes da mesma, para que a história seja lembrada e fatos 

marcantes e que trazem ensinamentos não sejam esquecidos, apagados ao longo 

do tempo. 
 

Nessa perspectiva, a memória das pessoas é primordial para que se fale de 

fatos que aconteceram no passado e que são de grande importância sua discussão 

no presente, haja vista, sua importância para a construção histórica de um país, para 

a compreensão da história de um povo. 
 

Assim, a História Oral permitiu colher informações acerca de fatos importantes 

que permitem conhecer mais a respeito dos Testemunhas de Jeová na cidade de 

Picos, onde os entrevistados fizeram entender que a chegada dos Testemunhas a 

cidade de Picos, está ligada a sua expansão pelo mundo e que 
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vieram dois pregadores a cidade para retratar os preceitos da religião e converter 

cidadão, hoje a cidade conta com mais de 400 Testemunhas de Jeová batizados que 

convivem com católicos e protestantes de maneira pacifica, indo de porta em porta 

falar de suas crenças, onde na maioria das vezes são bem recebidos e outras são 

rejeitados por falta de informação e conhecimento a respeito de seu trabalho. 
 

Assim, esperamos ter contribuído para amenizar uma das tantas lacunas que 

existe na história de Picos, podendo discutir a religião como um aspecto comum de 

seu povo e conhecendo mais a respeito dos Testemunhas de Jeová, suas crenças e 

o percurso histórico que seguem na cidade de Picos-PI. 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

 

1 Você pode nos contar um pouco a respeito da história das Testemunhas de Jeová, 

seu surgimento e como a mesma chegou e se difundiu pelo Brasil? 

 

 

2 Algumas pessoas, estudiosos da religião, ou até mesmo a sociedade em geral 

referem-se aos Testemunhas de Jeová como uma seita, assim gostaria de saber 

como vocês se consideram seita ou religião e o porque? 

 
 

3 Como os Testemunhas de Jeová chegaram a cidade de Picos? Sua chegada a 

cidade está relacionada com a difusão das Testemunhas pelo Piauí? Conte-nos a 

história das Testemunhas de Jeová nessa cidade. 

 
 

4 Como é a convivência das Testemunhas de Jeová com as religiões existentes na 

cidade de Picos, ou seja, com os fieis que seguem o catolicismo e as religiões 

protestantes? 

 
 

5 Fale-nos sobre a forma de atuação de vocês. Qual o principal diferencial das 

Testemunhas de Jeová? 

 

 

6 No que acreditam as Testemunhas de Jeová? Conte-nos sobre os pontos 

principais da religião. 

 

 

7 Como acontecem suas reuniões? Vocês tem um líder religioso? Se sim, como 

ocorre sua escolha e qual seu papel? 

 

 

8 Chama a atenção na atuação das Testemunhas de Jeová, seu trabalho de porta 

em porta falando a respeito do reino de Deus, por que vocês realizam esse trabalho? 

Qual a importância dele para vocês? 
 
 
 

9 É um desafio levar suas crenças aos cidadãos picoenses? Encontram resistência 

ao buscarem as pessoas em suas casas? 

 
 

10 Tem uma noção de quantos Testemunhas de Jeová existem na cidade de Picos? 



41 
 
 

 

11 Qual a importância dos eventos que realizam na cidade? Eles atraem de outras 

religiões? 

 
 

12 Têm conquistados novos adeptos? 
 

 

13 É comum pessoas dissociarem-se das Testemunhas de Jeová, depois de algum 

tempo seguindo a mesma e praticando sua fé? 

 

 

14 Qual a relevância das publicações, como a Sentinela, para os Testemunhas de 

Jeová e para difusão de suas crenças? Como são mantidas essas publicações? 

 

 

15 Você acredita que os Testemunhas de Jeová são bem vistos pela sociedade 

picoense? Ou acredita que existe um preconceito da sociedade para com os 

mesmos? 



 


