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SUGESTÃO DE PROGRAMA 
PARA A COMEMORAÇÃO DO 
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Tema: Venha o Teu Reino, seja feita a Tua Vontade 

Divisa: “Porque onde estiver o teu tesouro aí estará também o teu coração.” Mt 6:1 

Alvo: R$ 200 mil reais 

 

Preparando a igreja: 
a) Promover reuniões de oração (podem ser momentos de oração dentro dos cultos que a 

igreja já realiza) em favor da UIECB, do DEM, da Obra Missionária Denominacional, dos 

Missionários no Brasil.  

 Agradecer e clamar por alargamento da visão missionária das igrejas, do 

investimento nos campos missionários (existentes e a serem abertos),  

 pelo chamado de novos obreiros,  

 pelo alvo de R$ 200.000,00 proposto (que seja ultrapassado).  

Estes momentos poderão (deverão) envolver todos os segmentos e faixas etárias da igreja; 

b) Ensaiar cânticos e coreografias, usando músicas que abordem Missões. Nas 

coreografias, podem ser usados trajes típicos por região brasileira; 

 

c) Elaborar entre os jovens e adolescentes concursos de: melhor “Meme” e melhor vídeo.  

 

d) Providenciar bandeiras dos estados brasileiros e do Brasil: podem ser confeccionadas 

em papel ou EVA (opção mais barata), de tamanhos diversos; 

 

e) Definir uma decoração para o mês de julho, incluindo um painel desafiando à 

contribuição, outro com os missionários brasileiros por estado (podendo incluir 

estatística de população, percentual de evangélicos, cidades onde os congregacionais 

ainda não chegaram etc.); 

 

f) Preparar slides sobre a obra missionária da denominação, com informações sobre os 

missionários, com o alvo a ser atingido, etc.;   

 

g) Preparar cantina com resultado voltado para a Campanha 2018. Sugestão: a cada 

oportunidade, preparar comidas típicas por região; 

 

h) Na medida do possível, convidar missionários do DEM para ministração da Palavra nos 

cultos; 

 

i) Distribuir entre membros e congregados envelopes (podem ser em verde ou amarelo) 

personalizados (fazer na impressora e colocar na face do envelope) para recolhimento 

das ofertas;  

 

j) Incentivar que cada pessoa defina um alvo pessoal a atingir que poderá ser parcelado 

em até 4 vezes; 

 

k) Elaborar um painel com o alvo de 200 mil reais, contendo expressões de incentivo à 

contribuição.  



 

 

2º Domingo de Julho – Dia Nacional de Missões 
 

A IGREJA 

a) Decorar a igreja com bandeiras do Brasil e estados brasileiros; 
 

b) Montar os murais e/ou painéis; 
 

c) Organizar a programação ao longo da Escola Dominical e do Culto Noturno; 
 

d) Preparar um gazofilácio especial (pode ser feito em caixa de papelão, devidamente 

decorado; 
 

e) Solicitar que os membros da igreja estejam vestidos com camisas em verde e 

amarelo, na Escola Dominical; 
 

f) Divulgar maciçamente o desafio do alvo pessoal e agendar a 1ª parcela para o 2º 

domingo de julho; 

O CONCURSO 

Afim de estimular maior participação e envolvimento da juventude a causa missionária, 

sugerimos que cada igreja promova um concurso de melhor MEME e SELFIE-VÍDEO 

MISSIONÁRIOS. O vencedor de cada igreja deve ser encaminhado até o dia 01 de julho in box 

na Fanpage  DEM-UIECB que publicará os mesmos na Fanpage do DEM e o que tiver mais 

curtidas entre as duas categorias, até 23:59h do 2º Domingo de Julho, será o vencedor  

 MELHOR MEME 

Aproveitando-se da rica criatividade dos nossos jovens, tal concurso tem por finalidade unir 

imagem e texto com a finalidade, ainda que de forma lúdica, produzir uma reflexão 

missionária a respeito daqueles que insistem em negligenciar a obra missionária.  

 MELHOR SELFIE-VÍDEO 

Cada participante terá que promover uma reflexão sobre nossos desafios missionários 

denominacionais respondendo a seguinte pergunta: Por que devo me importar mais por 

Missões? Cada vídeo terá a duração máxima de 60s.  

 PREMIAÇÃO PARA CADA CATEGORIA 

1° Lugar: Uma inscrição integral no Projeto Nilson Braga 2019 com transporte em ônibus 
desde o Rio. Caso o vencedor seja de fora do Rio, terá apenas a inscrição e o mesmo se 
responsabilizará por seu transporte ida e volta. 
 

2° Lugar: Uma bolsa integral no CEM - Curso de Evangelismo e Missões com início em agosto 
de 2018 na 1ª IEC Niterói RJ 

 

3° Lugar: Um livro Missionário. 
 

 



A ESCOLA DOMINICAL: 

a) Iniciar com o Hino Nacional Brasileiro; 
 

b) Levantar um clamor pela Obra Missionária Congregacional; 
 

c) Cântico do Hino de Salmos e Hinos nº (sugestões abaixo) 

 

d) Leituras Bíblicas - sugestões: Mateus 28: 18-20; Isaías 61:1; Lucas 10:1-2;  João 20: 

21; Romanos 10:13-15; Salmos 96:3 
 

e) Mateus 6.21 – reflexão sobre as nossas prioridades em investimento financeiro, 

sobre compromisso com a expansão do Reino Divino; 

Classe única de adultos, jovens e adolescentes abordando a questão da expansão do Reino 

Divino através do ministério de cada crente congregacional (responsabilidade pessoal em 

anunciar a salvação em Jesus) e da denominação, sob a supervisão do DEM; 

f) Momento de entrega das ofertas missionárias por aqueles irmãos que não poderão 

estar no culto noturno; 

O CULTO NOTURNO: 

a) Entrada das bandeiras feita por crianças e adolescentes ou irmãos nascidos em 

diferentes estados brasileiros. Interessante confeccionar a bandeira em papel ou 

EVA (opções bem baratinhas) e colocar o nome do estado para que todos tomem 

conhecimento qual estado cada uma delas representa; pessoas podem trajar roupas 

típicas; 
 

b) Entrada da Bandeira do Brasil; 
 

c) Hino Nacional Brasileiro; 
 

d) Oração em favor de Missões Congregacionais; 
 

e) Cânticos que abordem a questão missionária: Salmos e Hinos e/ou corinhos; 
 

f) Leitura bíblica devocional 
 

g) Apresentação de grupos vocais, de coreografia, de pantomima e/ou outra atividade; 
 

h) Slides sobre a obra missionária, campos com os quais a igreja tenha parceria etc. 
 

i) Levantamento da 1ª parcela das ofertas;  
 

j) Oração de gratidão; 
 

k) Mensagem – assunto: Missões. Aproveitamento do tema proposto pelo DEM; 
 

l) Oração final; 
 

m) Bênção apostólica. 

Salmos e Hinos: nº: 273, 445, 450, 451, 455, 456, 457, 460, 627, 628 

Outros cânticos: Mão no arado; Obreiro aprovado; Portas Abertas; Pai Nosso. 

 

Obs: você pode pesquisar no Google, imagens e sugestões de murais de Missões.  



Dados estatísticos importantes 
 

O Brasil ainda é a maior nação católica do mundo. Ao longo dos anos, porém, o número de 

católicos diminuiu, conforme quadro abaixo: 

 

 

Em 1970 havia 91,8% de brasileiros católicos; em 2010 essa fatia passou para 64,6%. 

Quem mais cresce são os evangélicos, que, nesses quarenta anos, saltaram de 5,2% da 

população para 22,2%.  

 
 
 
 

1ª Rio Branco (AC) – 39,54% 
Evangélicos: 39,54% (120,8 mil pessoas) 
Católicos: 40,44% 
Espíritas: 1,02% 
Umbanda e Candomblé: 0,05% 
Outras: 3,25% 
Sem religião: 15,51% 

3ª Palmas (TO) – 32,77% 
Evangélicos: 32,7% (68.189 mil pessoas) 
Católicos: 54,56% 
Espíritas: 1,84% 
Umbanda e Candomblé: 0,02% 
Outras: 3,18% 
Sem religião: 7,79% 

2ª Manaus (AM) – 35,19% 
Evangélicos: 35,19% (577,2 mil pessoas) 
Católicos: 54,1% 
Espíritas: 0,76% 
Umbanda e Candomblé: 0,09% 
Outras: 3,02% 
Sem religião: 6,74% 

4ª Porto Velho (RO) – 32,16% 
Evangélicos: 32,16% (126,4 mil pessoas) 
Católicos: 48,75% 
Espíritas: 1,16% 
Umbanda e Candomblé: 0,11% 
Outras: 3,26% 
Sem religião:13,75 % 

EVANGÉLICOS POR ESTADO 



5ª Boa Vista (RR) – 32,09% 
Evangélicos: 32,09% (82.624 mil pessoas) 
Católicos: 46,96% 
Espíritas: 3,62% 
Umbanda e Candomblé: 0,15% 
Outras: 4,27% 
Sem religião: 14,89% 

7ª Campo Grande (MS) – 30,22% 
Evangélicos: 30,22% (220,6 mil pessoas) 
Católicos: 51,93% 
Espíritas: 3,65% 
Umbanda e Candomblé: 0,27% 
Outras: 3,3% 
Sem religião: 10,38% 

9ª Belém (PA) – 28,24% 
Evangélicos: 28,24% (365,3 mil pessoas) 
Católicos: 62,32% 
Espíritas: 1,6% 
Umbanda e Candomblé: 0,2% 
Outras: 2,14% 
Sem religião: 5,35% 

11ª Brasília (DF) – 26,58% 
Evangélicos: 26,58% (632,8 mil pessoas)* 
Católicos: 56,91% 
Espíritas: 3,62% 
Umbanda e Candomblé: 0,23% 
Outras: 3,42% 
Sem religião: 9,07% 
* Considera todo o DF 

13ª Recife (PE) – 24,8% 
Evangélicos: 24,8% (357,4 mil pessoas) 
Católicos: 54,74% 
Espíritas: 3,68% 
Umbanda e Candomblé: 0,25% 
Outras: 2,23% 
Sem religião: 14,21% 

15ª Curitiba (PR) – 24,03% 
Evangélicos: 24,03% (394,9 mil pessoas) 
Católicos: 62,36% 
Espíritas: 2,8% 
Umbanda e Candomblé: 0,26% 
Outras: 3,69% 
Sem religião: 6,71% 

 
 
 
 
 

6ª Goiânia (GO) – 32,07% 
Evangélicos: 32,07% (390,3 mil pessoas) 
Católicos: 51,25% 
Espíritas: 4,42% 
Umbanda e Candomblé: 0,1% 
Outras: 3,05% 
Sem religião: 9% 

8ª Vitória (ES) – 29,19% 
Evangélicos: 29,19% (89,9 mil pessoas) 
Católicos: 54,57% 
Espíritas: 2,77% 
Umbanda e Candomblé:0,16 % 
Outras: 2,55% 
Sem religião:10,61 % 

10ª Macapá (AP) – 26,59% 
Evangélicos: 26,59% (95,4 mil pessoas) 
Católicos: 65,33% 
Espíritas: 0,61% 
Umbanda e Candomblé: 0,12% 
Outras: 1,92% 
Sem religião: 5,35% 

12ª Cuiabá (MT) – 26,33% 
Evangélicos: 26,33% (134,3 mil pessoas) 
Católicos: 58,67% 
Espíritas: 3,26% 
Umbanda e Candomblé: 0,13% 
Outras: 3,85% 
Sem religião: 7,6% 

14ª Belo Horizonte (MG) – 24,6% 
Evangélicos: 24,6% (551,3 mil pessoas) 
Católicos: 60,32% 
Espíritas: 4,15% 
Umbanda e Candomblé: 0,17% 
Outras: 2,66% 
Sem religião: 7,95%  

16ª João Pessoa (PB) – 23,87% 
Evangélicos: 23,87% (160,5 mil pessoas) 
Católicos: 63,62% 
Espíritas: 1,77% 
Umbanda e Candomblé: 0,16% 
Outras: 2,3% 
Sem religião: 8,01% 

 
 
 
 
 
 



17ª Maceió (AL) – 23,5% 
Evangélicos: 23,5% (202,3 mil pessoas) 
Católicos: 62,26% 
Espíritas: 1,41% 
Umbanda e Candomblé: 0,15% 
Outras: 2,23% 
Sem religião: 10,36% 

19ª Rio de Janeiro (RJ) – 23,05% 
Evangélicos: 23,05% (1,372 milhão de 
pessoas) 
Católicos: 51,47% 
Espíritas: 6,05% 
Umbanda e Candomblé: 1,32% 
Outras: 4,54% 
Sem religião: 1,32% 

21ª Fortaleza (CE) – 21,12% 
Evangélicos: 21,12% (482 mil pessoas) 
Católicos: 68,22% 
Espíritas: 1,33% 
Umbanda e Candomblé: 0,22% 
Outras: 2,47% 
Sem religião: 6,5% 

23ª Salvador (BA) – 19,42% 
Evangélicos: 19,42% (487,4 mil pessoas) 
Católicos: 51,94% 
Espíritas: 3,33% 
Umbanda e Candomblé: 1,08% 
Outras: 6,57% (maior do Brasil) 
Sem religião: 17,28% (maior do Brasil) 

25ª Teresina (PI) – 13,25% 
Evangélicos: 13,25% (100 mil pessoas) 
Católicos: 79,13% 
Espíritas: 0,88% 
Umbanda e Candomblé: 0,15% 
Outras: 2,06% 
Sem religião: 4,4% 

 

 

 

 

 

18ª São Luís (MA) – 23,47% 
Evangélicos: 23,47% (220,4 mil pessoas) 
Católicos: 66,22% 
Espíritas: 0,65% 
Umbanda e Candomblé: 0,12% 
Outras: 1,93% 
Sem religião: 7,45% 

20ª São Paulo (SP) – 21,88% 
Evangélicos: 21,88% (2,306 milhão 
pessoas) 
Católicos: 58,47% 
Espíritas: 4,84% 
Umbanda e Candomblé: 0,63% 
Outras: 4,82% 
Sem religião: 9,2%  

22ª Natal (RN) – 20,65% 
Evangélicos: 20,65% (155,5 mil pessoas) 
Católicos: 67,64% 
Espíritas: 1,86% 
Umbanda e Candomblé: 0,08% 
Outras: 1,89% 
Sem religião: 7,79% 

24ª Aracaju (SE) – 15,15% 
Evangélicos: 15,15% (80,3 mil pessoas) 
Católicos: 70,89% (maior do Brasil) 
Espíritas: 2,81% 
Umbanda e Candomblé: 0,41% 
Outras: 2,39% 
Sem religião: 8,12% 

26ª Florianópolis (SC) – 12,81% 
Evangélicos:12,81% (50,9 mil pessoas) 
Católicos: 63,68% 
Espíritas: 7,48% (maior do Brasil) 
Umbanda e Candomblé: 0,66% 
Outras: 3,39% 
Sem religião: 11,76% 

27ª Porto Alegre (RS) – 11,65% 
Evangélicos: 11,65% (155 mil pessoas) 
Católicos: 63,85% 
Espíritas: 7,03% 
Umbanda e Candomblé: 3,35% (maior do 
Brasil) 
Outras: 3,64% 
Sem religião: 10,38% 



 

As 11 cidades sem nenhuma presença evangélica são: 

 

1. Queluzito (MG), 

2. Carrapateira (PB), 

3. Boa Vista do Sul (R.G. do Sul); 

4. Nova Alvorada (R. G. do Sul), 

5. Nova Roma do Sul (R.G. do Sul); 

6. Protásio Alves (R. G. do Sul); 

7. Relvado (R. G. do Sul);  

8. Santo Antônio do Palma (R. G. do Sul); 

9. São Jorge (R. G. do Sul); 

10.  União da Serra (R. G. do Sul);  

11.  Vespasiano Correa (R. G. do Sul).  

 

 

CURIOSIDADES: 
a) O Brasil possui 71 cidades com menos de 1% de evangélicos; 

b) A média de evangélicos nas regiões brasileiras é de 15,41%. Porém, no Nordeste a 

média é de 10,26%. 

c) Em 12 estados brasileiros a taxa está acima de 20%. Porém, no Nordeste não há 

nenhum estado com mais de 15% de evangélicos. Em 6 estados do Nordeste a 

população de evangélicos está abaixo de 10% (AL, CE, PB, PI, RN e SE). 

d) Desses 6 estados, a Paraíba é o que possui a maior concentração de cidades com 

menos de 5% de evangélicos. 

e) Alagoas possui a maior concentração de cidades com menos de 1% de evangélicos. 

f) O Piauí é o que possui a população com o menor percentual de evangélicos do país. 

g) 11 cidades brasileiras possuem o índice de “0” (zero) evangélicos. 

h) O Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de cidades com índice “zero” de 

evangélicos (9 cidades). 

As maiores denominações evangélicas do Brasil 
 

1. Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil 3.500.000 membros (em 2003) 

2. Congregação Cristã no Brasil 2.289.634 membros (em 2010) 

3. Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil 2.000.000 membros (em 2003) 

4. Igreja Universal do Reino de Deus 1.873.243 membros (em 2010) 

5. Igreja do Evangelho Quadrangular 1.808.389 membros (em 2010) 

6. Convenção Batista Brasileira 1.618.663 membros (em 2015) 

7. Igreja Adventista do Sétimo Dia 1.373.232 membros (em 2013) 

8. Igreja Internacional da Graça de Deus 1.195.380 membros (em 2014) 

9. Igreja Pentecostal Deus é Amor 845.383 membros (em 2010) 



10. Igreja Presbiteriana do Brasil 649.510 membros (em 2016) 

11. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil 643.693 membros (em 2016) 

12. Convenção Batista Nacional 412.570 membros (em 2005) 

13. Igreja Cristã Maranata 356.021 membros (em 2010) 

14. Igreja Mundial do Poder de Deus 315.000 membros (em 2010) 

15. Igreja Evangélica Luterana do Brasil 264.014 membros (em 2011) 

16. Igreja Metodista 214.715 membros (em 2010) 

17. Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil Para Cristo 196.665 membros (em 2010) 

18. Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra 180.130 membros (em 2010) 

19. Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil 154.048 membros (em de 2016) 

20. Igreja Casa da Bênção 125.550 membros (em 2010) 

21. Igreja Metodista Wesleyana 120.000 membros (em 2017) 

22. Igreja Presbiteriana Independente do Brasil 95.065 membros (em 2015) 

23. Igreja Cristã de Nova Vida 90.568 membros (em 2010) 

24. Igreja Adventista da Promessa 76.000 

25. Igreja Apostólica Fonte da Vida 70.000 (em 2011) 

26. Convenção das Igrejas Batistas Independentes no Brasil 68.150 membros (2015) 

27. União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil 50.000 membros (em 2004) 

28. Igreja Evangélica Congregacional do Brasil 50.000 membros (em 2004) 

29. Igreja de Deus no Brasil 34.910 membros (2006) 

30. Igreja Videira 32.000 membros (em 2010) 

31. Igreja Cristã Pentecostal da Bíblia do Brasil 11.000 membros (em 2006) 

32. Igreja Metodista Livre 6.817 membros (em 2002) 

33. Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil 3.578 membros (em 2006) 

34. Igreja Presbiteriana Unida do Brasil 3.500 membros (em 2011) 

35. Igreja Presbiteriana Fundamentalista do Brasil 2.500 (2004) 

36. Convenção Batista Conservadora 1.200 membros (em 2017) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Quem são os menos evangelizados no Brasil? 
 

O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, com uma população de 

aproximadamente 210 milhões de habitantes, onde 96% da população é considerada religiosa. 

Encontramos neste país um número muito elevado de diversas religiões, e por isso, o Brasil se 

encontra diante de muitos desafios espirituais. A nossa nação aparece no quadro mundial 

liderando o ranking nas estatísticas referente a adeptos do catolicismo, de espíritas e é o 2° 

país no mundo de pessoas que professam pertencer as Testemunhas de Jeová. Ainda temos 

em nossa nação mais de 1 milhão de muçulmanos, distribuídos em 500 mesquitas em todo o 

Brasil, e a sua capital, Brasília, é considerada a capital mundial do esoterismo. Vejamos ainda 

outros desafios para a evangelização no Brasil: 

 

1. Indígenas: 
Acredita-se que no Brasil em 1530 havia 1,5 milhão de indígenas, enquanto hoje eles não 

passam de 400.000 em todo o território nacional. Estes estão divididos em cerca de 251 etnias 

distintas representando mais de 180 línguas diferentes. Dentre estas etnias, apenas 26 

possuem o Novo Testamento completo traduzido em seus idiomas e outras 59 possuem 

porções, entretanto, mais de 120 tribos necessitam urgentemente de uma tradução das 

Escrituras. Vejamos alguns desafios para a evangelização dos indígenas brasileiros: 

1. Tribos conhecidas: 218 (população: 353.881); 

2. Tribos isoladas: 33 (população: 1.853); 

3. Tribos a serem pesquisadas: 50 (população estimada: 2.735); 

4. Tribos com existência duvidosa: 48 (população: 2.217); 

5. Total de tribos existentes: 349 (população: 360.686); 



Estima-se que há 117 etnias sem presença missionária e sem o conhecimento do Evangelho. 

Estas etnias, com pouco ou nenhum conhecimento de Cristo, estão espalhados por todo o 

Brasil com forte concentração no Norte e Nordeste.  

 

 2. Ribeirinhos: 
 Na bacia amazônica há 37.000 comunidades ribeirinhas ao longo de centenas de rios e 

igarapés. As pesquisas mais recentes apontam a ausência de igrejas evangélicas em cerca de 

10.000 dessas comunidades.  

 

3. Ciganos: 
Os Ciganos espalham-se por todo o território nacional nas grandes e pequenas cidades, 

vivendo em comunidades nômades, seminômades ou sedentárias. Brasil possui cerca de 800 

mil ciganos que carecem de evangelização e muitos deles estão localizados em 

assentamentos de 291 cidades brasileiras. Os ciganos dividem-se em três grandes grupos: 

Sinti, Rom e Calon. 

A grande parte desse povo está concentrada, principalmente, no litoral das Regiões Sul, 

Sudeste e Nordeste. O estado da Bahia destaca-se por conter o maior número de grupos 

ciganos. Este grupo representa um número significativo na população brasileira e o trabalho de 

evangelização de ciganos é muito necessário.   

 

4. Imigrantes: 
Há mais de 100 países representados no Brasil por meio de imigrantes e 27 dessas nações, 

que aqui estão presentes, são países onde não há plena liberdade para o envio de 

missionários ou da pregação do Evangelho. Por isso, é difícil enviar missionários para esses 

países que estão  entre nós, com colônias sobretudo em São Paulo, Brasília, Foz do Iguaçu e 

Rio de Janeiro. Há entre nós muitos imigrantes que se encontram negociando e estudando. 

Estes precisam ouvir que Jesus Cristo é o Senhor. Destacamos a chegada de muitos 

estrangeiros por motivo da situação política internacional que tem provocado um deslocamento 

de muitos povos através dos refugiados. 

 

5. Surdos, com limitações de comunicação: 
Há mais de 9 milhões de pessoas nesta categoria em nosso país e menos de 1% se declara 

evangélico.  

 

6. Os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres 
Os extremos socioeconômicos dividem-se em dois: os mais ricos dos ricos e os mais pobres 

dos pobres. As últimas pesquisas nacionais demonstram que a presença evangélica é 

expressiva nas escalas socioeconômicas que se encontram entre os dois pontos, porém, 

sensivelmente menor nos extremos. Em alguns Estados brasileiros há três vezes menos 

evangélicos entre os mais ricos e os mais pobres do que nos demais segmentos 

socioeconômicos. As populações concentradas verticalmente em edifícios fechados, os 

condomínios, hoje, são quase inalcançáveis com a mensagem evangelística. Outro desafio é o 

excesso de entretenimento que bloqueia a evangelização desse grupo. Por conseguinte, o 

outro extremo encontra-se desafiado pelas muitas modalidades de crimes que tem se 

manifestado, pelo envolvimento com drogas, com a prostituição e a escassez financeira. 

 



https://www.ieadpe.org.br/index.php/departamentos/missoes/1379-povos-nao-alcancados-no-brasil 


