
MISSÕES NA SÉRVIA

A Sérvia é um país orto-
doxo, e não apenas na 
religião, mas na cultura. 
Existe uma frase aqui que 
diz que “ser sérvio, é ser 
ortodoxo”. Então, em ge-
ral toda a população se 
considera ortodoxa, mes-
mo as vezes não crendo 
na igreja ou em alguns ca-
sos, em Deus. O número 
de ortodoxos chega pró-
ximo a 90% da população, 
o numero de católicos é 
próximo de 6%, outras 
religiões 3%, e o núme-
ro de protestantes é de 
aproximadamente 0,03%, 
apenas. Sendo a popula-
ção da Sérvia em cerca de 

8 milhões de habitantes, 
o número de evangélicos 
seria por volta de 2.000 
em todo o país. Este nú-
mero é bem otimista, pois 
conhecendo um pouco da 
igreja, e conversando com 
líderes locais, acredita-
-se não ter mais de 1.000 
protestantes. Esta é a tris-
te realidade espiritual da 
Sérvia, um país lindo e 
alegre, mas fechado ainda 
para o Evangelho, princi-
palmente pelo fardo da 
religião.
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O povo sérvio carece 
do Evangelho e preci-
sa da ajuda da Igreja 
Evangélica. Estamos 
em 2018 e apenas 
0,03% da população 
é evangélica.

JUNTOS PELO 
AVANÇO DO 

EVANGELHO NO 
CONTINENTE 

MENOS 
EVANGELIZADO 

DO MUNDO
   O Canal “Missões na Europa” 
do YouTube serve como um por-
ta-voz dos poucos missionários 
que servem na Europa. A cada 
mês escolhemos uma família 
de missionários que precisa de 
apoio para continuar a Obra. 
Neste mês, conheça,  ore, e 
apoie por missões na Sérvia.
   Conheça o missionário Cris-
tian Marques, sua esposa, Paula, 
e sua filha, Bianca, de 13 anos. 
Eles atuam desde 2014 com im-
plantação de igrejas, no ministé-
rio com mulheres, adolescentes, 
crianças e Estudos bíblicos. Eles 
têm o desafio para a compra de 
caixas e mesa de som, pois tem 
sido muito difícil fazer os cultos, 
tanto louvor quanto a palavra, 
sem o material de som. Outra 
questão é que a família Marques 
ainda não possui todo o sustento 
deles, e estão à procura de mais 
mantenedores fiéis.
   Conheça-os mais através do 
Canal “Missões na Europa”, e 
veja aqui ao lado direito como 
você pode contribuir a eles, com 
ao menos R$10,00. A Deus toda 
glória!

APOIE OS MISSIONÁRIOS 
DA SÉRVIA
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