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Abstract 
Este artigo marca o 38º ano da inclusão de informações estatísticas sobre Cristianismo Mundial e 
Missões no Boletim Internacional de Pesquisa Missionária. Neste ano inclui detalhes sobre 
crescimento das religiões mundiais, aumento da diversidade religiosa e contato pessoal entre 
cristãos e pessoas de outras religiões. O mundo está tornando-se mais religioso e os países do 
mundo se tornaram mais diversificados religiosamente, enquanto cristãos estão tendo contato 
pessoal inadequado com membros de outras religiões. A solidariedade, incluindo a amizade, o 
amor e a hospitalidade, são apontados como o caminho a seguir para lidar com essas tendências. 
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Em 1985, David B. Barrett produziu a primeira tabela estatística desta série, na edição de janeiro 
do Boletim Internacional de Pesquisa Missionária. Ele produziu esta tabela três anos após 
publicar sua abrangente e altamente popular Enciclopédia Cristã Mundial (Oxford University 
Press, 1982; 2ª edição, 2001; 3ª edição, Edinburgh University Press, 2019). Seu objetivo era 
apresentar, de forma resumida, uma atualização anual das estatísticas globais e regionais mais 
significativas e que fossem relevantes para a compreensão da situação atual do cristianismo 
global. As tabelas na continuidade deste artigo continuam a tradição da série, apresentando a 
mais recente visão geral de estatísticas relacionadas ao cristianismo global e a missões. Os dados 
aparecem em perspectiva comparativa e oferecem as estimativas para os anos 1900, 1970, 2000, 
2022, 2025 e 2050. Cada conjunto de tabelas desde 1985 apresentava um breve comentário para 
ajudar a situar os dados, oferecer um contexto adicional e falar sobre implicações dos dados.  
 Este artigo representa o 38º ano de fornecimento de estatísticas anuais para o Boletim 
Internacional de Pesquisa de Missões. O artigo deste ano apresenta detalhes sobre o crescimento 
das religiões mundiais, aumento da diversidade religiosa e contato pessoal entre cristãos e 
pessoas de outras religiões. A população mundial está tornando-se mais religiosa e os países do 
mundo estão ficando mais diversificados religiosamente, enquanto cristãos estão tendo contato 
pessoal inadequado com membros de outras religiões. A solidariedade, incluindo a amizade, o 
amor e a hospitalidade, são apontados como o caminho a seguir para lidar com essas tendências. 
 
O mundo está ficando mais religioso 
Apesar dos prognósticos dos principais acadêmicos em meados do século 20, o mundo está 
tornando-se cada vez mais religioso. Como exemplo, em 1968, Peter Berger previu o futuro das 
comunidades religiosas no século XXI. Ele declarou: “Crentes religiosos são provavelmente 
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encontrados apenas em pequenas seitas, agrupadas para resistir a uma cultura secular mundial” 2.  
De fato, em 1970, apenas 80,0% das pessoas em todo o mundo professavam afiliação à religião 
de alguma forma. No entanto, no ano 2000, isso havia saltado para 87,0%, e continuou a crescer 
para 88,7% em 2022. O pivô demográfico foi o colapso do comunismo no final do século 20 e da 
abertura da China para o resto do mundo. A China, o maior país do mundo, experimentou um 
ressurgimento de religiões de todos os tipos desde o final da Revolução Cultural (década de 
1970). A população religiosa da China aumentou de 39,9% em 1970 para 61,2% em 2022. A 
Rússia recuperou sua herança ortodoxa nacional (82,4% cristã em 2022), assim como algumas 
outras antigas repúblicas soviéticas na Europa Oriental. Como a Rússia, alguns estados pós-
soviéticos são majoritariamente cristãos, como a Armênia (94,7% cristãos) e Belarus (79,0%). 
Outros são majoritariamente muçulmanos, como o Tajiquistão (97,9% muçulmanos), 
Turcomenistão (96,5%) e Uzbequistão (95,6%). Muitos outros países experimentaram um 
aumento da filiação religiosa nos últimos 30 anos, incluindo a Albânia (anteriormente o único 
país ateu oficial do mundo), Bósnia-Herzegovina e Moldávia, todos eles com mais de 96% de 
religiosos.  

Considerando as mudanças na demografia religiosa, também é significativo que cristãos e 
muçulmanos juntos representavam apenas 33% da população mundial em 1800, subindo para 
47% em 1900. Em 2022, cristãos e muçulmanos juntos representam 57%, e espera-se que isto 
ultrapasse 63% até 2050. Consequentemente, a importância de melhorar as relações cristão-
muçulmanas globais e locais – incluindo a compreensão mútua e a compaixão recíproca – se 
tornará cada vez mais premente nos contextos local, nacional e internacional. 
 
O mundo se tornou mais diversificado religiosamente  
Os países do mundo tornaram-se mais diversificados religiosamente ao longo do século 20, 
especialmente quando medidos em nível nacional. Isso é especialmente verdade na Ásia – que 
sempre foi o continente mais diversificado religiosamente – e além, onde a imigração 
transformou sociedades anteriormente homogêneas em comunidades mais diversificadas. Os 
chineses Han, por exemplo, são encontrados aos milhões em todo o Sudeste Asiático e no 
mundo, incluindo Tailândia, Indonésia, Malásia e Estados Unidos – trazendo consigo suas 
religiões únicas do Leste Asiático. Alguns dos mais profundos aumentos na diversidade religiosa 
estão na Alemanha e nos Estados Unidos. Medido pelo Índice de Diversidade Religiosa, a 
diversidade religiosa da Alemanha saltou de 0,3 em 1900 para 5,3 em 20203. Da mesma forma, 
os Estados Unidos aumentaram de 0,7 em 1900 para 4,5 em 2020. Cingapura continua sendo o 
país mais diversificado do mundo em 2020, lar de sete religiões, mais 1% da população do país 
em novas religiões: a religião popular chinesa (37%), o cristianismo (20%), o islamismo (15%), 
o budismo (15%), o hinduísmo (5%), o agnosticismo (5%), e novas religiões (1%)4. Entretanto, 
ao mesmo tempo, algumas regiões estão ficando menos diversificadas religiosamente, como a 
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África Subsaariana, onde o cristianismo e o islamismo estão ambos crescendo devido aos 
convertidos das Religiões Tradicionais Africanas. O cristianismo na região cresceu de 9,1% em 
1900 para 59,1% em 2020; o islamismo cresceu de 14,2% para 30,0% durante o mesmo período. 
 
Cristãos têm contato pessoal inadequado com pessoas de outras religiões 
De modo geral, budistas, hindus e muçulmanos têm relativamente pouco contato com cristãos ao 
redor do mundo, e isso não mudou muito nas últimas duas décadas. O conceito de contato 
pessoal deriva da natureza mutável do engajamento cristão no mundo e enfoca a importância da 
amizade que ultrapassa fronteiras religiosas5. Os termos “contato pessoal” e “conhecer 
pessoalmente” implicam mais do que um relacionamento casual ou superficial. Estima-se que 
87% dos budistas, hindus e muçulmanos não conhecem pessoalmente um cristão. Os não 
religiosos estão em contato mais próximo com os cristãos (exceto na Ásia); isso não é 
inesperado, já que muitos agnósticos e ateus no Ocidente são antigos cristãos. Os religiosos 
étnicos também têm mais contato com os cristãos, provavelmente porque os povos étnicos 
religiosos foram um foco importante dos esforços missionários cristãos no século 20. 

O contato pessoal entre cristãos e não-cristãos varia regionalmente. Na América do Norte, 
por exemplo, estima-se que 55% dos muçulmanos conhecem um cristão, enquanto na Europa o 
número é inferior a 18%. As comunidades budistas, por outro lado, parecem estar mais 
integradas na América Latina (66% conhecem um cristão) do que na Europa (29%) ou na 
América do Norte (35%). O maior desafio se encontra na Ásia, em parte porque a comunidade 
cristã é relativamente pequena e, em muitos lugares, separada dos seguidores de outras religiões 
por geografia ou cultura. Na Ásia, apenas 12% de todos os não cristãos conhecem pessoalmente 
um cristão (13% para os budistas, 13% para os hindus, e 10% para os muçulmanos). O Centro de 
Pesquisa Pew pesquisa regularmente o conhecimento sobre outra religião entre os americanos. 
Em 2019, eles relataram que o adulto americano médio respondeu corretamente 14,2 das 32 
perguntas sobre fatos religiosos e demográficos – apenas 44% correto. Além disso, aqueles que 
tinham mais conhecimentos sobre religião tinham opiniões mais favoráveis em relação a outros 
grupos religiosos. A educação é um fator importante para incentivar relações inter-religiosas 
positivas6. Ao olhar novamente para Cingapura, o país mais religiosamente diversificado do 
mundo, pode-se suspeitar de uma tensão substancial vivendo dentro de tanta diferença religiosa. 
Pelo contrário, os cingapurianos vivem em relativa harmonia entre os membros de sua família 
religiosa e vizinhos. A pesquisa do Programa de Pesquisa Social Internacional de 2018 sobre 
Religião em Cingapura relatou que 9 em cada 10 entrevistados acreditavam ser inaceitável ou 
muito inaceitável que os líderes religiosos impedissem a harmonia religiosa, inclusive fazer 
comentários insensíveis e incitar à violência ou ódio contra os outros7. 

Pode parecer contraintuitivo que os cristãos estejam fora do contato com pessoas de outras 
religiões, dado que o mundo se tornou mais diversificado religiosamente. Entretanto, essa 
diversidade é frequentemente sufocada pela falta de conhecimento, na melhor das hipóteses, e 
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pelo medo, na pior das hipóteses, do “outro” religioso, causando um processo de formação de 
guetos das comunidades religiosas e étnicas. 
 
Conclusão 
O que fazem os cristãos nesse contexto religioso global? Uma importante virtude cristã é a 
solidariedade – uma visão compartilhada de valorizar uns aos outros e trabalhar juntos, apesar 
das diferenças religiosas, para o bem comum. Para isso, os cristãos enfrentam pelo menos três 
desafios relacionais. Primeiro, os cristãos precisam aprender como se relacionar bem com 
cristãos de outras tradições. Esse tem sido geralmente mencionado como o “desafio ecumênico”, 
que é enfatizado a cada ano pelo número de denominações no mundo, atualmente mais de 
46.000. Em segundo lugar, os cristãos precisam conviver bem com outros religiosos, bem como 
com os não-religiosos – o “desafio inter-religioso”. Essas tabelas anuais fornecem um contexto 
demográfico para a importância das crenças, comportamentos e atitudes religiosas, que estão 
crescendo em tamanho e influência ao longo do tempo. Em terceiro lugar, trabalhar pela 
solidariedade também inclui relacionar-se bem com as pessoas por respeito à nossa família 
humana global, sem referência primária à identidade religiosa – o desafio da “humanidade 
comum”. A pandemia da COVID-19, as mudanças climáticas, o racismo institucional, a falta de 
educação para meninas, os pobres urbanos e uma série de outros desafios sérios e sistêmicos, 
tudo isso requer um forte engajamento cristão, que é reforçado quando os cristãos trabalham 
intencionalmente através das diferenças. 

Cristãos podem, em geral, concordar com a ideia de se dar bem com os outros, mas as 
perguntas permanecem: Como nos apegamos a uma forte identidade cristã enquanto nos 
relacionamos com outros que são diferentes? Como é a verdadeira solidariedade? Como alcançar 
a solidariedade à luz de uma pluralidade de crenças tão grande? Por “solidariedade” não estamos 
encorajando os cristãos, ou qualquer outro religioso, a renunciar a suas crenças fundamentais. 
Solidariedade é uma atitude em relação aos outros caracterizada pelo amor, respeito, amizade e 
hospitalidade. Nossa análise demográfica do crescimento das religiões, da diversidade religiosa e 
do contato pessoal ressalta o fato de que o futuro do nosso planeta pode depender disso. 
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Tabela 1 1

1900 1970 2000 % p.a.* meados de 2022 2025 2050
População Global 

População total 1,619,625,000 3,700,437,000 6,143,494,000 1.18 7,953,953,000 8,184,437,000 9,735,034,000
População adulta (acima de 15) 1,073,646,000 2,311,830,000 4,295,344,000 1.49 5,951,861,000 6,170,710,000 7,667,890,000
Adultos, % alfabetizados 27.6 63.8 76.7 0.43 84.2 84.3 88.0

Cidades Globais e Missões Urbanas
População urbana (%) 14.4 36.6 46.6 0.92 57.0 58.3 68.4
Pobres urbanos 100 milhões 650 milhões 1,400 bilhão 3.10 2,740 bilhões 3,000 bilhões 4,100 bilhões
Moradores de favelas 20 milhões 260 milhões 700 milhões 3.37 1,450 bilhão 1,600 bilhão 1,900 bilhão
População urbana global 232,695,000 1,353,126,000 2,865,449,000 2.11 4,533,667,000 4,774,968,000 6,656,283,000
   População de cristãos urbanos 159,600,000 660,800,000 1,216,948,000 1.50 1,687,465,000 1,735,445,000 2,412,250,000
Cidades com mais de 1 milhão 20 145 371 2.27 608 653 950
   Abaixo de 50% de cristãos 5 65 226 2.20 365 396 500

Novos não cristãos por dia1 5,200 51,100 138,000 0.90 168,000 173,000 132,000

Tabela 1: População Global, Cidades Globais e Missões Urbanas, 1900–2050

Instituto de Estatística da UNESCO (2005-13); e Todd M. Johnson e Gina A. Zurlo, eds., Banco de Dados Cristão Mundial  (Leiden: Brill, acessado em julho de 2021).
Fontes: Perspectivas Populacionais Mundiais: Revisão de 2019 (Nova Iorque: Nações Unidas, 2019); Perspectivas Mundiais de Urbanização: Revisão de 2018 (Nova Iorque: Nações Unidas, 2018);
* Coluna de tendência % por ano. Taxa média anual de variação, 2000-2022, em % ao ano.
1. Novos não-cristãos por dia migrando para centros urbanos.



Tabela 2 2

1900 1970 2000 % p.a.* meados de 2022 2025 2050
Religião Global

Diversidade Religiosa1 2.7 4.3 4.5 -0.07 4.4 4.4 4.4
Religiosos 1,616,370,000 2,988,242,000 5,342,790,000 1.27 7,056,828,000 7,295,025,000 8,885,011,000

Cristãos 558,346,000 1,225,395,000 1,981,177,000 1.17 2,559,875,000 2,637,172,000 3,334,019,000
Muçulmanos 200,301,000 568,912,000 1,288,687,000 1.93 1,961,323,000 2,073,639,000 2,842,753,000
Hindus 202,976,000 464,670,000 824,760,000 1.21 1,073,784,000 1,094,898,000 1,206,856,000
Budistas 126,946,000 235,846,000 453,685,000 0.84 545,938,000 564,903,000 580,708,000
Da Religião Popular Chinesa 379,974,000 238,258,000 433,310,000 0.43 476,543,000 490,432,000 459,195,000
Etnorreligiosos 117,313,000 169,334,000 223,863,000 1.01 279,035,000 270,788,000 282,022,000
Novos Religiosos 5,986,000 39,557,000 62,899,000 0.22 65,971,000 64,914,000 61,031,000
Sikhs 2,962,000 10,668,000 20,033,000 1.52 27,891,000 29,640,000 34,914,000
Judeus 11,725,000 13,866,000 12,813,000 0.70 14,945,000 15,111,000 17,137,000

Não religiosos 3,255,000 712,195,000 800,704,000 0.52 897,124,000 889,412,000 850,023,000
Agnósticos 3,028,000 547,039,000 659,225,000 0.59 750,045,000 745,662,000 707,144,000
Ateus 226,000 165,156,000 141,479,000 0.18 147,079,000 143,750,000 142,879,000

Tabela 2: Religião Global, 1900–2050

Fonte: Todd M. Johnson e Gina A. Zurlo, eds., Banco de Dados Cristão Mundial  (Leiden: Brill, acessado em julho de 2021).
* Coluna de tendência % por ano. Taxa Média Anual de Mudança, 2000-2022, em % por ano.
1. (0–10, 10=mais diversificada). A metodologia do Índice de Diversidade Religiosa é descrita em As Religiões do Mundo em Números (Chichester: Wiley-Blackwell), cap. 3, de Todd M. Johnson and Brian J. Grim, .
Nota: As religiões não correspondem ao total porque as religiões com menos seguidores não estão listadas.



Tabela 3 3

1900 1970 2000 % p.a.* mid-2022 2025 2050
Total de cristãos, % do mundo 34.5 33.1 32.2 -0.01 32.2 32.2 34.2
Cristãos Filiados 522,440,000 1,110,685,000 1,883,551,000 1.20 2,446,304,000 2,523,147,000 3,226,998,000
Católicos Romanos 265,756,000 657,128,000 1,024,678,000 0.93 1,256,120,000 1,280,563,000 1,518,441,000

Protestantes1 134,196,000 251,909,000 429,184,000 1.54 600,772,000 623,968,000 881,002,000
Independentes 8,859,000 89,480,000 284,419,000 1.59 402,451,000 422,161,000 618,845,000

Africanos 40,000 16,782,000 71,905,000 2.22 116,628,000 124,361,000 207,097,000
Asiáticos 1,906,000 15,370,000 95,847,000 1.18 123,937,000 128,452,000 168,801,000
Europeus 185,000 6,571,000 13,640,000 1.74 19,946,000 20,974,000 31,093,000
Latino-Americanos 33,000 8,963,000 27,949,000 2.29 46,030,000 49,297,000 85,137,000
Norte-Americanos 6,673,000 41,438,000 74,339,000 1.11 94,765,000 97,870,000 124,862,000
Oceânicos 22,000 356,000 740,000 2.00 1,145,000 1,209,000 1,854,000

Ortodoxos 116,199,000 139,115,000 256,991,000 0.64 295,508,000 300,166,000 322,239,000
Cristãos Não Filiados 35,906,000 114,710,000 97,626,000 0.69 113,571,000 114,025,000 107,021,000

Evangélicos2 80,912,000 111,669,000 270,454,000 1.80 400,121,000 420,870,000 620,963,000

Pentecostais/Carismáticos3 981,000 57,636,000 442,607,000 1.88 667,216,000 703,639,000 1,031,500,000
Denominações 2,000 13,100 31,100 1.84 46,400 49,000 64,000
Congregações 400,000 1,329,000 3,000,000 1.54 4,200,000 4,300,000 5,400,000

Nota: As categorias abaixo não correspondem aos cristãos filiados devido à dupla filiação (entre tradições).

1. Incluídos os Anglicanos. Tabelas anteriores listavam os Anglicanos separadamente.
2. Igrejas e indivíduos que se auto-identificam como evangélicos através de denominações ligadas a alianças evangélicas (por exemplo, Aliança Evangélica Mundial) ou po meio de auto-identificação em pesquisas.
3. Membros da Igreja envolvidos na renovação Pentecostal/Carismática/Carismática Independente no Espírito Santo, também conhecidos coletivamente como "Renovados".

* Coluna de tendência % por ano. Taxa média anual de mudança, 2000–2022, em % por ano.

Tabela 3: Cristianismo Global por Tradição, 1900–2050

Fonte: Todd M. Johnson e Gina A. Zurlo, eds., Banco de Dados Cristão Mundial  (Leiden: Brill, acessado em julho de 2021).



Tabela 4 4

1900 1970 2000 % p.a.* meados de 2022 2025 2050
Cristãos por Continente

Norte Global 459,901,000 703,126,000 814,418,000 0.13 837,809,000 828,804,000 772,759,000
Europa (incluída a Rússia; 4 regiões) 380,647,000 491,638,000 560,871,000 0.06 568,559,000 560,458,000 496,682,000
América do Norte (1 região) 79,254,000 211,489,000 253,547,000 0.27 269,250,000 268,347,000 276,078,000

Sul Global 98,445,000 522,268,000 1,166,759,000 1.79 1,722,066,000 1,808,368,000 2,561,260,000
África (5 regiões) 9,640,000 138,004,000 379,758,000 2.77 692,094,000 749,081,000 1,280,641,000
Ásia (5 regiões) 21,966,000 95,644,000 280,074,000 1.50 388,777,000 404,809,000 559,973,000
América Latina (3 regiões) 62,002,000 270,166,000 482,355,000 1.09 612,381,000 625,497,000 685,870,000
Oceania (4 regiões) 4,837,000 18,454,000 24,571,000 0.73 28,814,000 28,981,000 34,776,000

Missões Cristãs e Evangelização
Obreiros Nacionais (cidadãos) 2,100,000 4,600,000 10,900,000 0.94 13,400,000 14,000,000 17,000,000
Missionários estrangeiros 62,000 240,000 420,000 0.16 435,000 450,000 600,000
Agências estrangeiras de envio missionário 600 2,200 4,000 1.62 5,700 6,000 7,500

Mártires cristãos por 10 anos1 344,000 3,770,000 1,600,000 -2.58 900,000 900,000 1,000,000

% em países cristãos2 95.0 76.1 59.0 -0.43 53.7 53.9 49.6

Não-cristãos que conhecem um cristão (%) 5.4 13.3 17.4 0.23 18.3 18.6 20.0

População não-evangelizada3 879,998,000 1,653,520,000 1,845,839,000 0.85 2,223,554,000 2,295,524,000 2,756,702,000

Não evangelizado em % da população mundial 54.3 44.7 30.0 -0.33 28.0 28.0 28.3

* Coluna de tendência % por ano. Taxa média anual de mudança, 2000–2022, em % por ano.
Fonte: Todd M. Johnson e Gina A. Zurlo, eds., Banco de Dados Cristão Mundial (Leiden: Brill, acessado em julho de 2021).

Tabela 4: Cristãos por Continente e Missões Cristãs e Evangelização, 1900–2050

1. Total de dez anos para a década que termina em determinado ano. Totais mundiais da tendência de longo prazo atual. Veja Tendências Cristãs Mundiais , de David B. Barrett e Todd M. Johnson (Pasadena, CA: William Carey Library, 2001), pt. 4, "Martirologia."
2. Percentual de todos os cristãos que vivem nos países com ≥80% cristãos.

3. Definido em Tendências do Mundo Cristão,  pt. 25, "Macroevangelísticos."



Tabela 5 5

1900 1970 2000 % p.a.* mid-2022 2025 2050
Mídia Cristã

Livros (títulos) sobre cristianismo 300,000 1,800,000 4,800,000 3.67 10,600,000 11,800,000 14,500,000
Periódicos cristãos (títulos) 3,500 23,000 35,000 4.28 88,000 100,000 120,000
Bíblias impressas por ano 5 milhões 25 milhões 54 milhões 2.52 93 milhões 100 milhões 120 milhões
Escrituras (incluídas porções) impressas por ano 20 milhões 281 milhões 4,600 milhões 1.07 5,29 bilhões 6 bilhões 9,2 bilhões
Densidade bíblica (cópias no lugar) 108 milhões 443 milhões 1,4 bilhão 1.05 1,76 bilhão 1,8 bilhão 2,3 bilhões
Usuários de rádio/TV/Internet 0 750 milhões 1,84 bilhão 1.14 2,36 bilhões 2,46 bilhões 2,92 bilhões

Finanças Cristãs (em US$, por ano)
Renda pessoal dos cristãos 270 bilhões 4,1 trilhões 18 trilhões 5.03 53 trilhões 57 trilhões 75 trilhões
Doação a causas cristãs 8 bilhões 70 bilhões 320 bilhões 4.79 896 bilhões 1 trilhão 2,2 trilhões
   Receita das igrejas 7 bilhões 50 bilhões 130 bilhões 4.74 360 bilhões 400 bilhões 900 bilhões
   Receitas institucionais e paraeclesiásticas 1 bilhão 20 bilhões 190 bilhões 4.86 540 bilhões 600 bilhões 1,3 trilhão

Crimes Eclesiásticos1 300,000 5,000,000 19 bilhões 5.31 59 bilhões 70 bilhões 170 bilhões

Receita de missões estrangeiras globais 200 milhões 3 bilhões 18 bilhões 5.01 52 bilhões 60 bilhões 120 bilhões

Tabela 5: Mídia Cristã e Finanças, 1900–2050

Fonte: Todd M. Johnson and Gina A. Zurlo, eds., Banco de Dados Cristão Mundial  (Leiden: Brill, acessado em julho de 2021).
* Coluna de tendência % por ano. Taxa média anual de mudança, 2000–2022, em % por ano.
1. Valores desviados pelos maiores custodiantes de fundos cristãos (equivalente em dólares americanos, por ano).
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