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1. PROPÓSITO DA PESQUISA
Entendemos que a pesquisa missionária é um processo de observação debaixo da
dependência de Deus, pois seu alvo é compreender o que Deus fez, está fazendo e como
ele direciona a sua igreja no espalhar do evangelho entre todos os povos. Seguindo o
exemplo do próprio Cristo, que "vendo ele as multidões, compadeceu-se delas" e
reconheceu a grande necessidade da seara, afirmando que "os trabalhadores são poucos”,
a pesquisa missionária nos ajuda a ter clareza e direcionamento ao rogar “ao Senhor da
seara que mande trabalhadores para a sua seara” (Mt 9:36-38).
Para a compreensão do cenário missionário brasileiro há grande importância em
percebermos quem somos e como trabalhamos, tanto para celebrar a bondade do Senhor,
quanto melhorar nossas ações, motivações, relacionamentos, cuidado e direcionamento
ministerial. Quem somos, quantos somos e como trabalhamos apontam para uma
realidade que não devemos ignorar.
Portanto, o principal alvo dessa pesquisa é dimensionar e qualificar a força missionária
brasileira transcultural com o intuito de gerar reflexões missiológicas e direcionar ações
missionárias. As 3 fases da pesquisa são fase 1 (organizações filiadas à AMTB), fase 2
(organizações não filiadas à AMTB) e fase 3 (igrejas, denominações e missionários
independentes).
A presente pesquisa foi encomendada pela AMTB (Associação de Missões Transculturais
Brasileiras), sendo implementada pelo seu departamento de pesquisa. Foi coordenada por
Felipe Fulanetto com a supervisão de Ronaldo Lidório, que também desenvolveu a
metodologia. Contou com o valioso serviço da Jéssika Fulanetto e a cooperação da Mila
Gomides e Luis Bruneto na elaboração dos questionários. Foram também consideradas as
preciosas pesquisas coordenadas por Ted Limpic, Larry Kraft, Mércia Carvalhaes e
outros irmãos e irmãs nos anos de 1989, 1996 e 2006.
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O tempo investido para realizar essa pesquisa, desde as primeiras conversas até sua
implementação, foram 2 anos (2015 a 2017), com custo operacional de R$ 769,30 (conta
telefônica), sem contabilizar o inestimável serviço dos voluntários.
A metodologia utilizada é mista, quantitativa e qualitativa, com coleta de dados por meio
de entrevistas que resultaram em um banco de dados. Mais de 70% dos dados são
primários, coletados diretamente por aqueles que coordenam ou desenvolvem as ações.
Foram também considerados dados secundários (menos de 30% da pesquisa), a partir de
informações seguras daqueles que observam e conhecem as ações missionárias, mas não
estão diretamente envolvidos com as mesmas. No norte ribeirinho e nordeste sertanejo
foram utilizadas projeções territoriais a partir dos dados primários e secundários
fornecidos por denominações que não mantém um banco de dados conclusivo de sua
força missionária. Nesses casos a pesquisa se deu por meio de um recorte municipal, com
projeção estimativa da força missionária nos demais municípios, reduzindo 20% no total
como margem de erro. As entrevistas se dividiram entre institucionais (instituições
filiadas à AMTB, não filiadas à AMTB e independentes) e individuais (missionários
filiados à AMTB, não filiados à AMTB e independentes).
Devemos ressaltar que alguns critérios metodológicos nessa presente pesquisa divergem
em alguns pontos das realizadas em 1989, 1996 e 2006. Nas três últimas pesquisas foram
contabilizados missionários transculturais de todas as agências missionárias brasileiras,
filiadas ou não à AMTB, mas a presente pesquisa (2017) aumentou a amplitude entre os
missionários que atuam nos segmentos minoritários do Brasil, bem como missionários
independentes, isto é, enviados diretamente pela igreja local sem vínculo com alguma
organização. Portanto, como será apresentado posteriormente, levamos em consideração
essa diferença metodológica para elaborar a taxa de crescimento anual, destacando dois
resultados, o primeiro seguindo os critérios metodológicos anteriores e o segundo
levando em consideração o novo critério.

2. ABRANGÊNCIA DA PESQUISA
A pesquisa abrangeu apenas pessoas de nacionalidade brasileira em ações missionárias
transculturais, dentro ou fora do Brasil. Consideramos transculturais todos os trabalhos
missionários realizados fora do Brasil, bem como os trabalhos missionários no Brasil
entre indígenas, ribeirinhos, ciganos, quilombolas, sertanejos, surdos, imigrantes,
refugiados e hippies, quando o missionário não se encontra entre seu próprio povo.
Foram catalogadas 247 organizações missionárias envolvidas com o envio dentro ou fora
do Brasil. Dessas, 76 responderam à pesquisa de forma completa (52 filiadas e 24 não
filiadas) e 60 parcialmente, totalizando 136 organizações. 594 missionários responderam
à pesquisa de forma completa e, no total, foram coletados mais de 20.000 dados
referentes às organizações, missionários e padrões de trabalho.

3. ANÁLISE FASE 1
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A presente análise (fase 1) irá considerar os resultados quantitativos e qualitativos
primários e os resultados quantitativos secundários.
Resultados quantitativos e qualitativos primários
Nesta fase 52 instituições filiadas à AMTB responderam à pesquisa. Destas, 43 são
interdenominacionais, 8 são denominacionais e 1 igreja local.

Quanto à orientação teológica, 1 interdenominacional, 1 tradicional carismática, 2
reformadas, 5 pentecostais, 1 renovada, 7 independentes e 35 tradicionais.

As instituições interdenominacionais possuem 2.452 missionários, as denominacionais
832 e as demais 33, totalizando 3.317 missionários enviados pelas organizações filiadas à
AMTB que responderam o questionário
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Resultados quantitativos secundários
Considerando a média de missionário por instituição (63,7), estima-se que as 7 filiadas à
AMTB que não responderam à pesquisa possuam 446 missionários. Deduzindo 20% de
margem de erro, totalizaria 357.
O total geral na fase 1, portanto, é de 3.674 missionários brasileiros ligados às agências
filiadas à ATMB.

4. ANÁLISE FASE 2
A presente análise (fase 2) irá considerar os resultados quantitativos e qualitativos
primários e os resultados quantitativos secundários.

Resultados quantitativos e qualitativos primários
Nesta fase 24 instituições não filiadas à AMTB responderam à pesquisa completa.
Dessas, 20 possuem um perfil interdenominacional, 3 denominacional e uma ONG.
Quanto à orientação teológica, 9 são tradicionais, 8 independentes, 3 pentecostais e 1
reformada.
O total de missionários é 336.

Resultados quantitativos secundários
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55 organizações responderam parcialmente o formulário relatando terem 1.223
missionários. Outras 102 organizações missionárias com perfil transcultural não filiadas à
AMTB foram listadas, mas não responderam à pesquisa completa ou parcialmente.
Considerando a média de missionários por instituição não filiada à AMTB (19,7), estimase que possuam 1.607 missionários, já com a dedução de 20% de margem de erro.
O total geral na fase 2, portanto, é de 1943 missionários transculturais brasileiros ligados
às agências não filiadas à AMTB.

5. ANÁLISE FASE 3
Na fase 3 igrejas, denominações e missionários independentes foram entrevistados de
forma direta por meio de um roteiro básico de perguntas. A grande diversidade de igrejas
independentes e movimentos denominacionais sem um claro registro de seus obreiros
mostrou-se uma barreira na pesquisa. Assim, a metodologia utilizada focou na busca por
resultados primários quantitativos, usados em um desdobramento para estimar o número
de missionários por recorte institucional e territorial.

5.1 MISSIONÁRIOS ENTRE POPULAÇÕES TRADICIONAIS NO NORTE DO PAÍS
Para se determinar o número de missionários entre as populações tradicionais no Norte
do país (sobretudo ribeirinhos e indígenas, sendo cerca de 80% entre ribeirinhos), usou-se
o Estado do Amazonas como um recorte territorial. Nesse Estado foram identificados
2.810 missionários por meio de entrevistas a denominações que não foram incluídas nas
fases 1 e 2, a saber 1.700 da Assembleia de Deus IEADAM, 500 de outras Assembleias
de Deus e denominações pentecostais, 150 de Igrejas Presbiterianas do Brasil, 250 de
Igrejas Metodistas, do Nazareno e Batistas, que não responderam à pesquisa nas fases 1 e
2, além de 210 de outras denominações e independentes. Portanto, na pesquisa no Estado
do Amazonas encontrou-se uma média de 45 missionários por município, entre as
populações tradicionais.
O Estado do Amazonas é formado por 62 municípios e população estimada em 3.5
milhões de pessoas. (IBGE 2017). Os demais Estados com população tradicional,
sobretudo ribeirinha, (Pará, Roraima, Maranhão, Acre, Rondônia, Tocantins e Amapá)
somam 605 municípios, totalizando 667 na região Norte. A força missionária nos Estados
do Amazonas e Pará é expressamente maior que nos demais Estados da região, sendo
estimada pelos líderes denominacionais em até 4 vezes.
Desta forma, utilizando os resultados da pesquisa no Estado do Amazonas como
paradigma (com 2.810 missionários em 62 municípios, 45 por município), e deduzindo
20% como margem de erro, estima-se a presença de 5.184 missionários no Estado do
Pará e 4.150 nos demais 6 estados, totalizando 12.144 missionários. No recorte proposto
(Estado do Amazonas), 78% dos missionários atuam em sua própria região e cultura e
apenas 22% em contexto além da sua própria cultura – transcultural. Desta forma,
aplicando o mesmo percentual para todos os missionários transculturais entre os
ribeirinhos no Brasil, o total identificado é de 2.671.
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5.2 MISSIONÁRIOS ENTRE POPULAÇÕES SERTANEJAS NO NORDESTE DO PAÍS
Houve baixo envolvimento com a pesquisa por parte de igrejas e agências atuantes entre
os sertanejos, no Nordeste do Brasil. Das 49 instituições (agências, igrejas e ministérios)
listadas, as respostas concluíram uma média de 14 missionários por instituição (atuantes
fora do seu contexto regional e cultural), desta forma totalizando 548 missionários
transculturais entre os sertanejos, já deduzindo 20% como margem de erro.

5.3 MISSIONÁRIOS NO EXTERIOR
No Brasil, mais de 50 milhões de pessoas se declaram evangélicas, reunindo-se em mais
de 220.000 igrejas locais (IBGE 2017). Diversas denominações, igrejas e ministérios
independentes enviam missionários ao exterior sem vínculo com associações ou agências
missionárias, o que se mostra como uma barreira para uma pesquisa acurada nesta fase 3.
Qualquer projeção em um universo tão amplo e diversificado poderia resultar em graves
erros. Desta forma, esta pesquisa utilizou-se de um recorte em que 52 denominações,
igrejas ou ministérios independentes de diferentes partes do Brasil foram entrevistados.
No total, foram listados 820 igrejas ou ministérios brasileiros com missionários no
exterior sem aparente ligação com associações ou agências missionárias. Desses, apenas
52 responderam às entrevistas, totalizando 156 missionários identificados, com uma
média de 3 missionários por instituição. Deduzindo 20% como margem de erro, estima-se
que há 1.968 missionários sem vínculo com agências missionárias no exterior.
Este número de instituições eclesiásticas com envolvimento missionário no exterior (820)
é limitado a indicações recebidas pela pesquisa e julgamos que seja inferior à realidade
nacional geral.
6. PERFIL MISSIONÁRIO
Os resultados a seguir se referem ao recorte dos missionários que responderam a
pesquisa, portanto não são conclusivos sobre a força missionária brasileira.
Quanto à perspectiva individual, 594 missionários responderam à pesquisa. Desses, 411
(69,2%) são casados, 163 (27,4%) solteiros, sendo 127 (78%) mulheres, 36 (22%)
homens, 14 (2,4%) divorciados e 5 (0,9%) viúvos. 329 (55,4%) afirmam ter filhos. 307
(51,7%) são mulheres e 286 (48,3%) homens. 141 (23%) responderam que são
vinculados em mais de uma organização.
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Do total de missionários, 66 (11%) afirmam não ter recebido nenhum treinamento
missionário antes do envio ao campo. Quanto à formação acadêmica, 21 (3,5%) possuem
o ensino fundamental, 159 (26,7%) ensino médio, 260 (43,7%) ensino superior, 98
(16,5%) pós graduação, 46 (7.7%) mestrado, 8 (1.3%) doutorado e 2 (0,3%) pós
doutorado.
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A região que estão servindo são: 383 (64,3%) no Brasil, 72 (12,1%) na Ásia, 57 (9,6%)
na África, 41 (6,9%) na Europa, 17 (2,8%) na América do Sul, 11 (1,8%) no Oriente
Médio, 6 (1%) na América do Norte, 3 (0.5%) na América Central-México e 1 (0.1%) na
Oceania. Destacamos que esta realidade refere-se apenas ao conjunto de missionários que
respondeu à pesquisa.
Sobre a faixa etária, 145 (24,4%) tem entre 18 a 30 anos, 199 (33,5%) entre 31 a 40, 123
(20,7%) entre 41 a 50, 100 (16,8%) entre 51 a 60, 19 (3,2%) entre 61 a 70 e 8 (1,3%) com
mais de 71 anos. E quanto ao tempo de serviço, 43 (7,2%) serviram por menos de 1 ano,
135 (22,7%) serviram entre 1 a 3 anos, 81 (13,6%) entre 4 a 6, 85 (14,3%) entre 7 a 9,
110 (18,5%) entre 10 a 15, 46 (7,7%) entre 16 a 20, 42 (7%) entre 21 a 25, 28 (4,7%)
entre 26 a 30 e 24 (4%) serviram por mais de 31 anos.
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Sobre qual seu principal contexto de trabalho específico: 10 (1,7%) entre surdos, 10
(1,7%) entre pescadores, 11 (1,8%) entre católicos, 12 (2%) em logística e/ou transporte
de campo, 13 (2,2%) entre ciganos, 14 (2,3%) em fase de levantamento de recursos e/ou
preparativos, 18 (3%) em esportes, 19 (3,2%) entre quilombolas, 28 (4,7%) em
comunicação e jornalismo, 29 (4,8%) entre hindus, 31 (5,2%) em música e/ou arte, 32
(5,4%) entre universitários, 32 (5,4%) entre budistas, 36 (6%) entre religiões tradicionais
africanas, 57 (9,6%) entre animistas, 60 (10,1%) entre imigrantes e/ou refugiados
(diáspora), 60 (10,1%) entre secularistas, 61 (10,2%) entre sertanejos, 75 (12,6%) entre
ribeirinhos, 103 (17,3%) entre pastores e líderes, 105 (17,6%) em bases de apoio e/ou
administração, 125 (21%) entre islâmicos e 129 (21,7%) entre indígenas.
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Em um recorte mais específico sobre as religiões nas quais trabalham: 11 (1,8%) entre
católicos, 13 (2,2%) entre ciganos, 29 (4,8%) entre hindus, 32 (5,4%) entre budistas, 36
(6%) entre religiões tradicionais africanas, 57 (9,6%) entre animistas, 60 (10,1%) entre
secularistas, 125 (21%) entre islâmicos e 129 (21,7%) entre indígenas.

Quanto ao tipo de ministério: 8 (1,3%) com cuidado missionário, 35 (5,9%) atuam com
pesquisa, 38 (6,4%) em fase de levantamento de recursos e/ou preparativos, 49 (8,2%)
com profissionais em missões (PEM, BAM ou outro), 59 (9,9%) com suporte missionário
de campo (logística, transporte ou outro), 59 (9,9%) com tradução bíblica, 91 (15,3%)
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com liderança eclesiástica e/ou organizacional, 146 (24,5%) com ensino teológico ou
missionário, 146 (24,5%) com mobilização, 159 (26,7%) com ministério de compaixão
ou justiça social, 180 (30,3%) com administração, 224 (37,7%) com plantio e/ou
revitalização de igrejas e 245 (41,2%) com a evangelização.

7. PERFIL DAS ORGANIZAÇÕES MISSIONÁRIAS
Levando em consideração todas as organizações que responderam o questionário, sejam
filiadas a AMTB ou não, temos um perfil a ser traçado. 49 (64,4%) das organizações
servem entre 1 a 10 países, 7 (9,2%) entre 11 a 20, 8 (10,5%) entre 21 a 30, 2 (2,6%)
entre 41 a 50, 1 (1,3%) entre 51 a 60, 1 (1,3%) entre 61 a 70, 2 (2,6%) entre 91 a 100 e 5
(6,5%) em mais de 100 países.

Os períodos dos anos de fundação das organizações foram de 5 (6,5%) antes de 1900, 4
(5,2%) entre 1900 a 1920, 6 (7,9%) entre 1940 a 1960, 8 (10,5%) entre 1961 a 1980, 14
(18,4%) entre 1981 a 1990, 14 (18,4%) entre 1991 a 2000, 18 (23,7%) entre 2001 a 2010
e 7 (9,2%) entre 2011 a 2016.
63 (82,9%) possuem perfil interdenominacional, 11 (14,4%) são denominacionais, 1
(1,3%) igreja local e 1 (1,3%) ONG. Quanto à orientação teológica 43 (56,5%) se
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declaram tradicionais, 10 (13,1%) pentecostais ou renovadas/carismáticas, 15 (19,7%)
independentes e 1 (1,3%) reformada.

Sobre o entendimento da definição do que é missionário as organizações responderam
que: 17 (22,3%) responderam que é alguém vocacionado por Deus e envolvido com a
missão de Deus; 29 (38,1%) alguém vocacionado por Deus para trabalho específico em
qualquer contexto, na própria cultura ou outra; 26 (34,2%) alguém vocacionado por Deus
para trabalho específico fora do seu contexto cultural (transcultural), seja no Brasil ou
outro país; 2 (2,6%) não creem em vocação missionária específica.
Com relação a proporcionar treinamento ao missionário, 9 (11,8%) relataram que não
proporcionam e 67 (88,1%) disseram que sim. 21 (27,6%) oferecem treinamento
linguístico, 30 (39,4%) antropológico, 36 (47,3%) de plantio de igrejas, 37 (48,6%) de
cuidado missionário, 38 (50%) teológico, 53 (69,7%) em trabalho em equipe e 58
(76,3%) missiológico.

Sobre o período em que as organizações priorizam o cuidado missionário, 42 (55,2%)
declaram que seria antes do envio ao campo missionário, 54 (71%) durante o exercício do
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ministério missionário e 20 (26,3%) no regresso do campo missionário. 60 (79%) das
organizações não mantém um plano de saúde para o missionário e 16 (21%) disseram que
sim. 54 (71%) não arrecadam a previdência social do missionário e 22 (29%) disseram
que sim.
Sobre os pré-requisitos dos candidatos a serem missionários, 20 (26,3%) organizações
responderam que o acompanhamento pastoral (mesmo à distância) não é pré-requisito,
enquanto 55 (72,3%) acreditam ser importante. 37 (48,6%) das organizações
determinaram como pré-requisito uma avaliação psicológica e 33 (43,4%) responderam
não ser obrigatório. 25 (32,9%) não tem como pré-requisito o aprendizado da língua local
do povo antes de serem enviados, enquanto 43 (56,6%) declaram ser obrigatório iniciar o
aprendizado antes. Os demais, 9 (11,8%), não se declararam. Sobre ser necessário passar
por um campo intermediário antes do campo final, 43 (56,6%) disseram que não, 29
(38,1%) sim e os demais 4 (5,3%) não se declararam.
Os maiores pré-requisitos para serem missionários nas organizações são:
5 (6,5%) ser solteiro
8 (10,5%) não ser divorciado
6 (7,9%) ser casado
22 (29%) possuir treinamento Antropológico
23 (30,2%) possuir treinamento Linguístico
27 (35,5%) filiação à uma denominação
29 (38,1%) possuir experiência de curto prazo em uma cultura diferente
37 (48,6%) possuir treinamento missionário informal
39 (51,3%) passar por orientação transcultural
45 (59,2%) possuir formação Missiológica
50 (65,7%) possuir formação Bíblica
67 (88,1%) filiação à uma igreja local
69 (90,7%) possuir recomendação de um(a) pastor(a) ou líder
73 (96%) ter caráter Cristão
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Em situações de risco as organizações que declararam ter um plano de evacuação foram
30 (39,5%), enquanto 38 (50%) não e os demais, 8 (10,5%), declararam não ter
missionários em situações de risco.
Periodicidade em que o missionário é instruído a voltar para sua pátria para um renovo
com a igreja local, familiares e organização:
2 (2,6%) de quatro em quatro anos
13 (17,1%) nenhuma das alternativas
16 (21%) anualmente
18 (23,6%) de três em três anos
27 (35,5%) de dois em dois anos
Sobre quais são os motivos justificáveis de retorno de um missionário no campo para sua
instituição, as respostas foram:
34 (44,7%) apontam motivos culturais (falta de adaptação à cultura, dificuldade de
aprender a língua local);
34 (44,7%) apontam motivo relacionado ao trabalho (demissão da agência,
insatisfação no trabalho, supervisão inadequada ou treinamento inadequado);
43 (56,5%) apontam motivos da instituição (sustento insuficiente, desacordo, motivos
teológicos);
52 (68,4%) apontam motivos inevitáveis (aposentadoria, crise política, morte a
serviço, casamento com alguém fora da missão, mudança de atividade);
63 (82,9%) apontam motivos pessoais (imaturidade espiritual, problemas de saúde
física ou emocional, compromisso inadequado, falta de chamado, vida imoral,
conflitos relacionais);

O movimento financeiro anual total das 76 organizações é R$ 79.006.683,56, sendo que a
maior fonte de arrecadação: 3 (4%) organizações financiadoras no Brasil ou no exterior, 5
(6,5%) eventos (cursos, treinamentos, conferências), 29 (38%) ofertas pessoais e 36
(47,3%) igrejas locais. A maior porcentagem de investimento do dinheiro foi: 20 (26,3%)
em despesas administrativas da organização, 26 (34,2%) em sustento de missionários no
campo e 35 (46%) em sustento de missionários no Brasil. Com relação ao sustento
mensal dos missionários, responderam que a parte principal vem: 13 (17,1%) da própria
agência, 20 (26,3%) de outros contribuintes (igrejas, membros etc), 40 (52,6%) de
mantenedores pessoais que o próprio missionário levanta.
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As áreas com maior dificuldade nas organizações são: 7 (9,2%) treinamento missionário,
11 (14,4%) logística, 12 (15,8%) área estratégica, 20 (26,3%) comunicação (site, vídeos,
anúncios), 21 (27,6%) área administrativa, 22 (28,9%) cuidado do missionário, 26
(34,2%) mobilização, 31 (40,7%) falta de missionários e 50 (65,8%) área financeira.

A faixa etária média da liderança das organizações são de: 6 (7,9%) entre 19 a 30 anos,
17 (22,3%) entre 31 a 40 anos, 36 (47,3%) entre 41 a 50 anos, 15 (19,7%) entre 51 a 60
anos e 2 (2,6%) com mais de 61 anos. E a liderança é formada majoritariamente por 9
(11,4%) por mulheres, 33 (43,4%) por homens e 34 (44,7%) por homens e mulheres
igualitariamente.
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8. TAXAS DE CRESCIMENTO
Para calcular a taxa e comportamento de crescimento da força missionária brasileira
transcultural usaremos as preciosas pesquisas coordenadas por Larry Kraft e Ted Limpic,
com a valiosa participação de Mércia Carvalhaes e outros irmãos e irmãs.
Em 1989 foram identificados 1.360 missionários brasileiros transculturais (420 no
exterior e 931 no Brasil). Em 1996 foram 1.794 e em 2006 foram 3.500.
A presente pesquisa (2017), coordenada pela AMTB, estimou a existência de 15.000
missionários brasileiros transculturais, no exterior e no Brasil, sendo que, utilizando os
critérios das pesquisas anteriores, omitiremos o resultado da fase 3, visto que não foi
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realizada no passado e é necessário usarmos os mesmos critérios para encontrarmos a
taxa de crescimento real. Assim, usaremos apenas os resultados da fase 1 e fase 2, ou
seja, 8.299.
A taxa anual de crescimento no período total (1989 a 2017, 28 anos) é de 6.7%
A taxa anual de crescimento no primeiro período (1989 a 1996) foi de 4.0%
A taxa anual de crescimento no segundo período (1996 a 2006) foi de 6,9%
E a taxa anual de crescimento no terceiro período (2006 a 2017) foi de 8,2%
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A pesquisa concluída em 2017 demostra que houve um crescimento médio entre 1989 e
2000, com um crescimento mais acentuado a partir do ano 2000 e novamente um novo
impulso por volta de 2010.
De acordo com os cálculos de Alisson Medeiros com base nas estatísticas do IBGE, a
taxa de crescimento anual dos evangélicos nos períodos propostos foram de 5,2% (19801991), 7,4% (1991-2000) e 4,9% (2000-2010), apresentando uma taxa média de
crescimento de 5.8% ao ano. Comparado com a taxa de crescimento anual nos 28 anos de
pesquisa missionária (6,7% ao ano) percebe-se que o percentual missionário transcultural
é bem maior que o da Igreja Evangélica Brasileira. Não deve ser confundido, entretanto,
com o percentual de envio de missionário por igreja, que ainda é muito baixo no Brasil.
De igual modo, em comparação com o crescimento populacional do Brasil, temos os
seguintes resultados dentro dos mesmos períodos: 1,93% (1980-1991), 1,64% (19912000) e 1,17% (2000-2010). Isso nos aponta que o crescimento da Igreja Evangélica é
bem acima do crescimento da população e a taxa de envio missionário transcultural é
maior que ambos, trazendo boas expectativas para um movimento mais efetivo e
consolidado, apesar de levantar sérias perguntas perante outras conclusões dessa
pesquisa, como o apoio pastoral e treinamento adequado aos missionários enviados.
Estamos preparados para um envio mais amplo de missionários?
9. DIFICULDADES NO DESENVOLVIMENTO E NA APLICAÇÃO DA
PESQUISA
É importante salientarmos algumas lutas e dificuldades, seja de ordem institucional,
teológica ou missiológica. Na elaboração dos questionários, sofremos a dura decisão de
sermos o mais amplo, sem sermos extensos com longos questionários. Tentamos
abranger questões relevantes para o movimento missionário brasileiro, tanto para as
organizações missionárias, como para os próprios missionários e as igrejas. No entanto,
entendemos que nenhuma pesquisa esgota todas as nossas dúvidas e necessidades.
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Também devemos pontuar que tivemos uma discussão e debate prévio para a
consideração de qual seria o nosso recorte metodológico para a definição da
transculturalidade. Chegou-se ao consenso que todo trabalho no exterior, bem como os
segmentos socioculturais definidos no Brasil, seria considerado transculturais, pois impõe
barreiras culturais claras para abordagem e comunicação. Valorizamos e reconhecemos
todos os outros trabalhos missionários no Brasil, inclusive com as “tribos urbanas”, mas
consideramos apenas aqueles em que confirmamos o critério da transculturalidade, para
fins dessa pesquisa, ou seja, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, ciganos, sertanejos,
imigrantes, refugiados, surdos e hippies. Mesmo nesses segmentos usamos um filtro
secundário em que os missionários trabalhando na própria cultura (por exemplo,
indígenas trabalhando entre seu próprio povo indígena) não foram contabilizados, visto
que o alvo da pesquisa é dimensionar a força que age em ambiente transcultural.
Por fim, um percalço que tivemos no processo da aplicação da pesquisa foi a dificuldade
de obter cooperação e resposta de algumas organizações e dos próprios missionários.
Usamos esta oportunidade para incentivar que organizações missionárias, denominações
e os próprios missionários participem de forma mais efetiva em pesquisas futuras. Fica
nossa gratidão a todos que participaram, inclusive ao altíssimo índice de participação das
agências filiadas à AMTB.

10. ALGUMAS CONCLUSÕES
Essa presente pesquisa missionária ajuda a compreender a seara, seus privilégios e
desafios. Ela aponta para um movimento missionário crescente e que parece se renovar
de forma equilibrada, motivo de louvor a Deus. Por outro lado, o total de missionários é
ainda expressivamente menor do que o potencial da Igreja Brasileira. Há grande
necessidade de mais ampla mobilização.
Concluiu-se que há 15.000 missionários brasileiros envolvidos em trabalhos
transculturais, como se descreve: 3.674 em instituições filiadas à AMTB, 1.943 em
instituições não filiadas à AMTB, 2.671 entre ribeirinhos e indígenas (sendo cerca de
80% entre ribeirinhos); 548 entre os sertanejos; 1.968 no exterior com vínculo apenas à
igreja local ou de forma independente; e outros 4.200 ligados às igrejas locais que não
responderam diretamente a pesquisa.
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A pesquisa cercou-se de cuidados contabilizando resultados únicos, evitando duplicações,
bem como a valorização dos dados primários. Um certo número de igrejas, ministérios e
iniciativas missionárias (além de missionários independentes) não foi alcançado por esta
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pesquisa, resultando na projeção de outros 4.200 missionários ligados a 820 igrejas. O
número final não deve ultrapassar 15.000 missionários brasileiros que atuam em ações
missionárias transculturais como trabalho principal.
Destacamos o crescente número de iniciativas missionárias com perfil denominacional,
dentro e fora do Brasil e o aparente distanciamento das agências interdenominacionais
especializadas. Aponta para a grave necessidade de maior aproximação, diálogo e
cooperação entre agências interdenominacionais, denominacionais e igrejas locais
enviadoras.
A pesquisa demostra que houve um crescimento médio entre 1989 e 2000, com um
crescimento mais acentuado a partir do ano 2000 e um novo impulso por volta de 2010.
Indicadores apontam que esse crescimento foi fruto de alguns fatores:
o A
perseverança
das
organizações
missionárias
transculturais
interdenominacionais, tanto na expansão de trabalho, quanto na transmissão de
know-how para as novas iniciativas;
o O forte envolvimento das juntas denominacionais no trabalho missionário,
gerando uma onda de mobilização, treinamento e envio;
o O surgimento das Alianças evangélicas entre grupos minoritários (Indígenas do
Nordeste, Quilombolas do Brasil, Ciganos do Brasil e Ribeirinhos), além de novas
parcerias de trabalho entre imigrantes, refugiados e sertanejos;
o Novos movimentos de mobilização missionária como Povos & Línguas, Vocare,
Perspectivas e outros;
o Envolvimento de missionários de campo, bem como pastores de influência, na
reflexão missiológica e mobilização da Igreja brasileira;
o Multiplicação das oportunidades de preparo especializado para missões;
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o Crescente movimento de oração por missões e, sobretudo, a maravilhosa graça de
Deus.
Quanto ao perfil missionário, tendo como base a resposta de 594 indivíduos, destacamos
o alto índice de obreiros enviados sem nenhum preparo missionário (11%) e aqueles sem
oportunidade de estudo além do ensino médio ou fundamental (30%).
Chama a atenção o alto número de missionários envolvidos com ministérios de
evangelização (41,2%), plantio e/ou revitalização de igrejas (37,7%) e administração
(30,3%), bem como o baixo número nas áreas de cuidado missionário (1,3%) e pesquisa
(5,9%). Também se destaca o índice de missionários com filhos (55,4%) e, entre
missionários solteiros, as mulheres são a predominância com 78%.
Também devemos salientar que 23% dos missionários são envolvidos com mais de uma
organização missionária nos seus ministérios, indicando que o movimento missionário é
mais dinâmico, unificado e multifacetado do que podemos imaginar; Apontando para a
necessidade de cooperação e unidade entre as agências, igrejas, centros de treinamento e
os próprios missionários.
Outro destaque é referente à faixa etária, com bom equilíbrio entre os mais jovens entre
18 a 30 anos (24,4%), os com meia idade entre 31 a 40 anos (33,5%) e aqueles entre 41 a
50 anos (20,7%). Quanto à experiência missionária, há também um aparente equilíbrio,
com 2.816 missionários entre 1 a 6 anos de serviço (36,3%), 196 entre 7 a 15 (32,8%), 88
entre 16 a 25 (14,7%) e 52 com mais de 26 anos de trabalho (8,7%).
Sobre a religião com a qual atuam, um destaque para o número de missionários entre
imigrante e/ou refugiados (10,1%) e entre secularistas (10,1%), além da ampla presença
entre indígenas (21,7%) e islâmicos (21%). Destaca-se também a crescente presença
missionária entre os grupos minoritários do Brasil, como ribeirinhos (12,6%) e sertanejos
(10,2%), porém ainda pouco envolvimento com os surdos (1,7%), ciganos (2,2%) e
quilombolas (3,2%).
Quanto ao perfil das organizações, devemos ponderar algumas questões. A maioria das
organizações servem até no máximo 10 países (64,4%). Houve um grande despertamento
para o envolvimento missionário a partir da década de 80, tendo como resultado a criação
de novas organizações, sendo 69,7% das organizações fundadas após esse período. A
maioria das organizações são de perfil interdenominacional (82,9%) e orientação
teológica tradicionail (56,5%) e independentes (19,7%). Sobre o perfil da liderança das
organizações, em sua boa parte está nas mãos de homens (88%) e mulheres (56%) de
meia idade entre 41 a 50 anos (47,3%).
A dicotomia entre a definição do que é missionário (a partir da natureza de cada
organização pesquisada) continua presente entre as organizações, tendo um equilíbrio nas
respostas, onde 38,1% acreditam que são aqueles que atuam dentro e fora da própria
cultura enquanto 34,2% entendem o missionário como envolvido somente em ministério
transcultural.
Devemos ressaltar que 11,8% das organizações não oferecem nenhum tipo de preparo
missionário, coincidindo com o os 11% dos missionários que responderam terem sido
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enviados sem treinamento. Também devemos salientar que há um baixo índice em
treinamentos linguísticos (27,6%) e antropológico (39,4%) oferecidos pelas organizações,
em contrapartida com a ênfase em preparo missiológico (76,3%) e trabalho em equipe
(69,7%). Isso coincide com os pré-requisitos para os candidatos missionários por parte
das organizações, onde a formação antropológica (29%) e linguística (30,2%) segue uma
margem aquém da necessidade bíblica (65,7%) e missiológica (59,2%). Contudo, ainda
que 48,6% das agências oferecem preparo em cuidado missionário, apenas 1,3% dos
missionários relataram serem envolvidos diretamente com esse ministério.
Há um grande índice de cuidado missionário durante o serviço no campo (71%), contudo
uma queda drástica quando o missionário regressa ao seu país ou cidade (26,3%). E 79%
e 71% das organizações, respectivamente, não se envolvem com os custos do plano de
saúde e previdência social dos seus missionários. De igual modo, metade das
organizações não tem nenhum plano de evacuação em momentos de risco para seus
missionários. Esses números nos fazem refletir se estamos preparados para receber e
enviar essa força missionária crescente de forma competente e cuidadora.
Dentre as respostas providas pelas organizações, alguns pontos nos apontaram a grande
necessidade de unidade e comunicação entre a igreja/pastor, missionário e agência, tais
como: os pré-requisitos mais solicitados pelas organizações destaca-se caráter cristão
(96%), recomendação de um(a) pastor(a) ou líder (90,7%) e filiação à uma Igreja local
(88,1%). A maior fonte de renda das organizações missionárias advém de ofertas pessoais
(38%) e de igrejas (47,3%). 80% das organizações investem a maior parte dos seus
recursos nos missionários, seja no Brasil ou no exterior, enquanto que 20% investe
majoritariamente em questões administrativas. No entanto, 79% do sustento dos
missionários são advindos em sua maior parte de igrejas. Entre as maiores dificuldades
que as agências missionárias relataram, destacam-se duas: a falta de missionários
(40,7%) e as demandas financeiras (65,8%).
Parece-nos, portanto, que devemos:
o Agradecer a Deus por vocacionar um número crescente de missionários
brasileiros, bem como capacitar agências, juntas e igrejas para o envio e cuidado.
o Investir mais no missionário em duas áreas: o cuidado integral (passando pelo
pastoreio e atenção a certas demandas financeiras, como o INSS e a Previdência),
como também o treinamento necessário em sua área de atuação.
o Buscar mais comunhão e unidade entre as diferentes organizações missionárias,
interdenominacionais, denominacionais ou independentes, partilhando soluções e
promovendo parcerias intencionais.
o Manter os olhos em Cristo e na pregação contextualizada do evangelho, de forma
inteligível e aplicável, especialmente tendo em mente as novas frentes de atuação
e o rápido crescimento dos trabalhos denominacionais.
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Que Deus continue a derramar graça, força e direção para que todos os povos, línguas,
tribos e nações conheçam o nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo:
Jesus.

Departamento de pesquisa AMTB
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