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DISPOSIÇÕES LEGAIS EM RELAÇÃO À LIBERDADE 
RELIGIOSA E SUA APLICAÇÃO EFECTIVA
Tonga é um arquipélago na Oceânia a cerca de dois ter-
ços de distância entre o Havai e a Nova Zelândia.

Segundo o artigo 5.º da Constituição,1 todas as pessoas 
são “livres de praticar a sua religião e de prestar culto a 
Deus conforme considerarem adequado, de acordo com 
os ditames das suas próprias consciências, sendo livres 
de reunir para serviços religiosos nos locais que possam 
escolher”. A Constituição também especifica que é ilegal 
usar esta liberdade “para cometer actos maldosos e li-
cenciosos ou, em nome do culto, fazer algo contrário à 
lei e à paz do país”. O artigo 6.º prevê que “o dia de des-
canso será sagrado em Tonga” e que não são permitidas 
transacções comerciais nesse dia, excepto as que sejam 
autorizadas por lei. Quaisquer acordos legais feitos no dia 
descanso são nulos perante a lei.

Não existe requisito de registo dos grupos religiosos junto 
das autoridades estatais. Contudo, o registo é necessário 
para realizar casamentos legalmente vinculativos e obter 
outros benefícios, como por exemplo isenções fiscais.2

As comunidades religiosas estão autorizadas a gerir esta-
belecimentos de ensino e podem disponibilizar educação 

religiosa uma vez por semana durante uma hora. A edu-
cação religiosa é obrigatória, mas os estudantes não são 
obrigados a frequentar as aulas de uma religião que não 
seja a sua.3

As disposições constitucionais sobre liberdade religiosa 
são em geral respeitadas pelo Governo em Tonga. Os 
missionários são autorizados a entrar no país e a fazer 
proselitismo.4 

As directivas estabelecidas pela Comissão pública de 
Radiodifusão de Tonga (TBC) obrigam os que fazem ser-
mões na TV Tonga e na Rádio Tonga a pregarem o Cris-
tianismo tradicional. Não há relatos de terem sido recusa-
dos pedidos de emissão pela TBC.5

INCIDENTES E EVOLUÇÃO
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem 
crescido rapidamente nos últimos anos. Devido ao seu 
zelo missionário e capacidade de adaptação aos costu-
mes locais, Tonga tornou-se talvez o país mais “mórmon” 
do mundo.6 De facto, a Igreja afirma ter ultrapassado os 
Católicos7 e representar mais de 60% da população do 
país.8 Outras fontes não pertencentes à Igreja, contudo, 
referem uma proporção de menos de 20%.9
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TONGAO Governo continuou a impor uma proibição de 2016 
contra padarias que funcionam ao domingo, de modo a 
cumprir a proibição da constituição de actividade comer-
cial no sábado. Mediante autorização especial, o Governo 
continuou a permitir que hotéis e estâncias funcionassem 
ao domingo para turistas.10

PERSPECTIVAS PARA A LIBERDADE RELIGIOSA
A liberdade religiosa é geralmente protegida pelo Estado 
e pela sociedade em Tonga e a perspectiva deste direito 
humano é positiva. Não há indícios de que esta situação 
venha a mudar num futuro próximo.
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