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• São 10 milhões de habitantes
• Há menos de 4% de protestantes, se-
gundo a PEW Research Center (2017)
• Há 77% de católicos, porém só 35% de-
les são praticantes
• Há 44 municípios e mais de 3000 fre-
guesias (bairros) sem presença evangéli-
ca
• Muitas igrejas estão apenas concentra-
das em Lisboa, Porto e Coimbra
• O país há 15% entre ateus, agnósticos 
ou sem religião, segundo pesquisa da 
PEW (2017)
• É o 5º país mais pessimista do mundo, 
o 3º país da União Europeia com mais ín-
dice de suicídio e o 6º país com o maior 
índice de depressão

• É o 4º país da União Europeia com 
mais violência doméstica
• Há cerca de 136 mil brasileiros em 
Portugal (DESA, 2017), já segundo o SEF, 
diz que há cerca de 85 mil (2017)
• As igrejas evangélicas têm uma média 
de menos de 50 pessoas por culto
• Há uma igreja evangélica para cada 
7.313 habitantes
• Igrejas portuguesas precisam ser re-
vitalizadas, pois muitas estão a “mor-
rer” a uma velocidade assustadora. É 
urgente a elaboração e implantação de 
um plano de Revitalização de Igrejas em 
Portugal
Continua a ser necessária e urgente a 
entrada de missionários estrangeiros 
em Portugal, devidamente orientados 
para ajudar a igreja portuguesa a alcan-
çar Portugal e a desenvolver uma visão 
e uma ação missionária mais efectiva 
até os confins da Terra.

VEJA AQUI OS PRINCIPAIS PONTOS PARA VOCÊ 
ENTENDER A SITUAÇÃO ESPIRITUAL DESSE PAÍS

   O Canal “Missões na Europa” do YouTube ser-
ve como um porta-voz dos poucos missionários 
que servem na Europa. Cada mês escolhemos 
uma família de missionários que precisa de 
apoio para continuar a Obra. Neste mês, conhe-
ça, ore e apoie por missões em Portugal.
  Conheça o casal de missionários, Evandro e 
Ramone Carvalho, que têm duas filhas. Eles ser-
vem m Portugal desde 2017. Eles estão traba-
lhando num projeto de plantação de uma igreja 
em Braga, norte do país. “Há necessidade de 
igrejas biblicamente fortes e saudáveis por aqui. 
Muitos católicos, universitários, mas os evangé-
licos têm abandonado a Bíblia e abraçado mui-
tos modismos. Assim, com a graça de Deus e em 
apoio com agências missionárias, começaremos 
um estudo bíblico em nossa casa com o propó-
sito de plantar uma igreja aqui neste lugar”, diz 
o Pr Evandro.
   Envolva-se e ajude-os! A família Carvalho ain-
da não possui todo o sustento deles, e estão à 
procura de mais mantenedores fiéis. Oremos 
por eles, para que tenham portas abertas para 
a evangelização e plantação de igrejas. Conhe-
ça-os mais no Canal “Missões na Europa”, e veja 
aqui abaixo como você pode ofertar a eles. 

Conheça a família Carvalho, que 
está plantando uma nova igreja 

ENVOLVA-SE COM 
MISSÕES EM PORTUGAL


