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Passo 7

O desafio dos povos                                                     
não alcançados

Ainda que uma grande parte da população mundial se 
identifique como “cristãos”, somente 25% deles são 
evangélicos que confiam em Jesus como único e sufi-
ciente Salvador. Que implicações tem isto para você no 

país onde vive?  ________________________________

______________________________________________

______________________________________________

ACESSO

De modo geral, quantas pessoas no mundo têm acesso 
ao Evangelho? Em muitos lugares, os que não se con-
vertem têm acesso a Jesus no sentido que há igrejas, 
Bíblias, crentes que partilham a Palavra, etc. Se desejam 
saber, há maneiras de descobrir. Porém, em 2013 apro-
ximadamente 41% do mundo não tinha este acesso. 
Significa dizer que não há testemunho, não há Bíblias, 
não há evangelistas suficientes para fazer o trabalho 
efetivo.

POVOS NÃO ALCANÇADOS: JANELA 10-40

Apesar do mundo inteiro precisar do Evangelho, há algu-
mas zonas que ainda são praticamente não evangelizadas. 
Há uma área no mundo denominada A Janela 10-40. É 
chamada assim porque abrange uma área entre os 10 
e 40 graus de latitude norte. Alguns chamam “a faixa 

resistente” porque esse povo ainda não ouviu ou não respon-
deu ao Evangelho. Em muitos países desta faixa, a pregação é 
proibida e há grande perseguição aos cristãos. Em 2013, havia 
pelo menos 2 bilhões de pessoas na Janela sem conhecimento 
suficiente para tomar uma decisão ao lado de Jesus.

Aproximadamente dois terços da população mundial vive na 
Janela 10-40. Na maioria, a população é muçulmana, indu, 
budista e também há os que estão sem religião, como os ateus 
na China. E há ainda grupos animistas e judeus. É uma área de 
grande pobreza e muito baixa qualidade de vida.

Mesmo assim, há resistência ao Evangelho, é uma área de 
grande oportunidade para os valentes que avançam até lá 
para falar de Jesus. Geralmente os missionários não operam 
abertamente como “missionários”, mas buscam maneiras de 
servir aos povos e aproveitam oportunidades para comparti-
lhar sua fé.

TRADUÇÃO DA BÍBLIA  

Há muitos grupos dedicados na tradução bíblica. Aqui,
alguns dados estatísticos (Wycliffe Global Aliance 2014):

• Há porções da  Bíblia em 1023 idiomas

• Novos Testamentos, 1329 idiomas (598 milhões de 
pessoas sem a Bíblia inteira, talvez algumas porções do 
A.T.) 

• Bíblia completa, existe em cerca de 513 idiomas.

• Idiomas conhecidos, no mundo 6918

• 4,9  bilhões de pessoas já têm alguma porção da Bíblia 
em sua língua materna.

• O Filme “Jesus”, existe em 1300 diferentes idiomas.
 
Por um lado, os números devem nos animar. Pensando na
dedicação de milhares de pessoas que se sacrificam para
traduzir a Bíblia. Por outro lado, apresenta um enorme desa-
fio de completarmos a tarefa. 

• 1,3 bilhão de pessoas falam um idioma no qual ainda 
estamos trabalhando ou necessitam de alguém para 
traduzir. 634 milhões de pessoas têm apenas o Novo 
Testamento.

• 180 milhões de pessoas (1860 idiomas) precisam de 
alguma tradução da Bíblia em sua língua.
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