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“Recebereis poder  

ao descer sobre vós o Espírito Santo 

e sereis minhas testemunhas  

tanto em Minas Gerais,  

como no estado do Espírito Santo 

 e até aos confins da terra”.  

Atos 1.8 
(paráfrase) 
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Introdução 

“Aconteceu, depois disto, que  

andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia,  

pregando e anunciando o evangelho do Reino de Deus,  

e os doze iam com ele”  

Lucas 8.1 

 

Jesus andou pelas cidades. Seu ministério foi abrangente, de forma que procurou 

estar em o máximo de lugares possível. Hoje somos o Corpo de Cristo (I Coríntios 

12.27) na terra e devemos caminhar anunciando o evangelho. Por isso 

precisamos conhecer as cidades e fazer como Jesus ensinou. 

O estudo sobre as Cidades Alvo em Minas Gerais e Espírito Santo tem o 

propósito de despertar a Igreja Metodista na 4ª Região Eclesiástica para orar 

pelas cidades, ter uma visão missionária a respeito do povo mineiro e capixaba, 

bem como alcançar os municípios onde ainda não há presença metodista. 

Os dados estatísticos disponíveis pelo IBGE e coletados pela Sede Regional, 

podem ser balizadores da visão missionária da igreja. O estudo e divulgação 

destes dados pode ser uma ferramenta para gerar paixão por milhares de vidas 

carentes do evangelho. 

O objetivo é fornecer informações para as igrejas locais a respeito do campo 

missionário ao seu redor, bem como ter uma visão geral do território da 4ª Região 

Eclesiástica da Igreja Metodista. 

 

Ato Profético no 43º Concílio Regional da Igreja Metodista 4ª RE 

“Pede-me, e eu te darei as nações por herança  

e as extremidades da terra por tua possessão”  

Salmos 2.8 

 

Durante o 43º Concílio Regional da Igreja Metodista 4ªRE, aconteceu um Ato 

Profético de oração pelas cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo onde não 

há presença metodista. Cada Superintendente Distrital – SD preparou uma lista 

de cidades que foram sorteadas pelos respectivos pastores e pastoras das igrejas 

no distrito. Estes nomes foram colocados em balões com gás e após um 

momento de clamor, os balões foram soltos pelo ar, como um símbolo de entrega 
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destas cidades para Deus. Desde então, todas as igrejas estão desafiadas a 

continuar orando por estas cidades. 

 

Alvos para as cidades: Oração, Visão e Alcance 

Os alvos são primeiramente a Oração pela cidade sorteada, depois a Visão 

missionária, buscando conhecimento a respeito da cidade e por fim, o Alcance de 

cidades através da evangelização. 

Sem oração não existe visão e sem a visão não se alcança. Por isso estes três 

alvos levarão as igrejas a uma dimensão missionária em direção a estratégias de 

alargamento das tendas (Isaías 54.2). 

 

1º Alvo: ORAÇÃO 

 

“Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei  

e orai por ela ao SENHOR; porque na sua paz vós tereis paz”.  

Jeremias 29.7 

 

O primeiro desafio é a intercessão pelas cidades. Cada cristão deve orar por sua 

terra e como povo de Deus, precisamos aprender a orar pela cidade onde 

estamos e por cidades vizinhas, como alvo do trabalho missionário da igreja local 

(II Crônicas 7.14).  

Para orar estrategicamente pelas Cidades Alvo, vamos listar as cidades sorteadas 

pelas igrejas, por Distrito Eclesiástico. Também podemos disponibilizar 

informações sobre as cidades, com objetivo do despertamento do desafio 

missionário local. 

Cidades Sorteadas por Distritos: 

Cada igreja dos distritos sorteou uma cidade para oração. A partir de então cada 

pastor e igreja local deve estar orando por uma cidade e procurando conhecer a 

respeito das possibilidades da evangelização nestes lugares. 

Seguem as listas de cidades sorteadas por Distrito Eclesiástico: 
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Distrito Missionário Zona da Mata 

Igreja Cidade Alvo 

Central - Leopoldina Rodeiro/MG 

Bom Bastor – Leopoldina e Recreio Senador Firmino/MG 

Cataguases  Dona Euzébia/MG 

Além Paraíba Maripá de Minas/MG 

Astolfo Dutra  Descoberto/MG 

Guiricema Ervália/MG 

Guaianá Dores do Turvo/MG 

São João Nepomuceno – Central  Mercês/MG 

São João Nepomuceno – Nova Jerusalém Rochedo de Minas/MG 

Rio Novo  Belmiro Braga/MG 

Visconde do Rio Branco Mar de Espanha/MG 

Ubá  Pequeri/MG 

Guarani e Piraúba Rio Pomba/MG 
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Distrito Missionário Vale do Aço 

Igreja Cidade Alvo 

João Monlevade (Pr. Josny) ANTÔNIO DIAS MG 

CMD Esperança Iptatinga (Pr. Jonathan) SANTANA DO PARAÍSO MG 

Bom Jardim Ipatinga (Pr. David) JAGUARAÇU MG 

Canaã Ipatinga (Pr. Douglas) JOANÉSIA MG 

Central Ipatinga (Pr. Sebastião) BOM JESUS DO GALHO MG 

Santa Maria de Itabira (Pr. Junio) ALVINÓPOLIS MG 

Barão de Cocais (Pr. Eliezer) SÃO DOMINGOS DO PRATA MG 
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Distrito Missionário Sul de Minas 

Igreja Cidade Alvo 

Barbacena MACHADO MG 

Santos Dumont PERDÕES MG 

Lima Duarte SÃO LOURENÇO MG 

 

Distrito Missionário Zona da Mata 

Distrito Missionário Sul de Belo Horizonte e Norte de MG 

Distrito Missionário Norte de Belo Horizonte MG 

Distrito Missionário Juiz de Fora MG 

Distrito Missionário Zona da Mata 

Distrito Missionário Leste da Zona da Mata 

Distrito Missionário Vale do Rio Doce 

Distrito Missionário Sul do ES 

Distrito Missionário Caparaó ES 

Distrito Missionário Centro ES 

Distrito Missionário Norte do ES 

Distrito Missionário Litoral ES 
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2º Alvo: VISÃO 

 

“O SENHOR me respondeu e disse:  

Escreve a visão, grava-a sobre tábuas,  

para que a possa ler até quem passa correndo”.  

Habacuque 2.2 

Precisamos erguer os olhos e ver os campos que estão brancos esperando a 

colheita (João 4.35). Ao estudar sobre as cidades, fazemos como os espias que 

foram conhecer a terra prometida antes de alcançá-la (Josué 2.1). Deus tem nos 

dado as cidades como herança, mas precisamos ter a visão desta promessa 

(Salmos 2.8). 

Olhe para o mapa de Minas Gerais e Espírito Santo e veja o desafio da 

evangelização das cidades onde não há presença metodista. 

 

Nota-se a presença metodista mais ao leste e região central de Minas Gerais, 

bem como no litoral e sul do Espírito Santo. Portanto existe uma grande 

necessidade de alcance de cidades onde ainda não pregamos o evangelho. 
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A Palavra de Deus diz que o “povo está sendo destruído, porque lhe falta o 

conhecimento” (Oseas 4.6). Quando falta esta visão missionária a Igreja não 

caminha em direção aos campos para evangelizar. Por isso precisamos mostrar 

para o povo a realidade desafiando a igreja para a missão. 

 

3º Alvo: ALCANCE 

“E disse-lhes: Ide por todo o mundo  

e pregai o evangelho a toda criatura”.  

Marcos 16.15 

 

O terceiro alvo é o desafio de plantar igrejas nas cidades. A partir de um mover de 

oração e do conhecimento necessário do campo, as igrejas podem partir em 

direção aos lugares onde deseja alcançar. 

No Plano Nacional Missionário da Igreja Metodista brasileira e no PRAM – Plano 

Regional de Ação Missionária da 4ª RE, existem seis ênfases principais para o 

desenvolvimento da missão, que deverão nortear todas as ações da igreja em 

todas as suas áreas. A primeira ênfase: Estimular o zelo evangelizador na vida 

de cada metodista, de cada igreja local, o que direciona para a evangelização. 

A sexta ênfase: Promover maior comprometimento e resposta da Igreja ao 

Clamor do Desafio Urbano, confirmando o desafio de alcançar novas cidades 

por meio da ação missionária da igreja local. 

 

Princípios norteadores para alcançar cidades 

Quando a igreja local decide alcançar uma cidade e plantar uma igreja, precisa se 

preparar para este grande desafio. O plantio de uma igreja não é algo tão simples 

e precisa ser cuidadoso em muitos detalhes. 

Três perguntas para responder antes de escolher uma cidade para plantar uma 

igreja: perfil econômico, distância que pode ser percorrida e quanto tempo de 

investimento. 

1- Perfil Econômico 

“Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre,  

não se assenta primeiro para calcular  

a despesa e verificar se tem os meios para a concluir?”  

Lucas 14.28 
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Jesus ensinou que antes de fazer uma obra é preciso calcular os gastos (Lucas 

14.28-30) e antes de ir para uma batalha fazer o levantamento dos recursos 

(Lucas 14.31,32). Acima de tudo é preciso ter fé de que Deus é o Senhor da 

seara e provê todos os recursos necessários (Mateus 9.38). 

Primeiro a igreja local precisa saber sobre sua própria condição para então 

conhecer o perfil econômico do lugar a ser alcançado, bem como as 

necessidades de investimentos.  

A importância de fazer este levantamento se dá pelo fato de a igreja local não 

abrir um trabalho missionário sem antes levantar os custos do mesmo, bom como 

as possibilidades futuras da missão ser autossustentável. 

 

2- Distância Percorrida 

Saber a distância a ser percorrida para desenvolver o trabalho ou enviar um 

missionário é muito importante porque se a igreja local vai plantar uma igreja em 

uma cidade próxima, torna-se simples ir até o local quando necessário, mas se o 

lugar for distante, precisa haver disposição e recursos para viajar.  

Mesmo que uma equipe ou missionário seja enviado, será necessário que a igreja 

mãe visite periodicamente o trabalho plantado. O vínculo entre a igreja que planta 

e a igreja plantada deve ser constante.  

Igrejas plantam igrejas. Este é um princípio que não pode ser esquecido. Por isso 

a igreja local deve aceitar o chamado de Jesus e cumprir o “ide” (Mateus 28.19) 

saindo de onde está em direção ao campo missionário. 

3- Tempo Necessário 

Uma nova igreja precisa ser gerada em oração, planejamento e trabalho. Então é 

preciso pensar quanto tempo será necessário para isso, visto que o plantio de 

uma igreja pode durar meses ou anos. Todos os envolvidos no projeto de 

plantação de uma nova igreja devem saber que dedicarão tempo para isso. 

Embora não seja possível precisar questões de tempo, o projeto de plantação de 

igreja pode estabelecer períodos para cada fase, como objetivo de cumprir suas 

metas e alcançar o propósito. 

Critérios para escolher uma cidade e plantar uma Igreja 

Seguindo o exemplo do apóstolo Paulo que evangelizou cidades estratégicas, 

podemos pensar em três critérios para o plantio de igrejas: cidades menos 

evangelizadas, cidades mais populosas e cidades com melhor índice econômico. 

Vejamos cada um destes três critérios: 
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1- Cidades menos evangelizadas: 

“Esforçando-me, deste modo, por pregar o evangelho,  

não onde Cristo já fora anunciado,  

para não edificar sobre fundamento alheio”  

Romanos 15.20 

Numa pesquisa religiosa encontramos cidades que têm menor porcentagem de 

evangélicos. Uma cidade com mais de 20% de evangélicos pode ser considerada 

uma cidade potencialmente evangelizada. Já uma cidade com menos de 5% de 

evangélicos pode ser considerada uma cidade não evangelizada. 

Em Minas Gerais, o número de evangélicos, com cerca de 20% da população, 

está um pouco abaixo da média nacional que é de 22%1. O estado tem 221 

municípios com menos de 10% de evangélicos, revelando a necessidade da 

evangelização em terras mineiras. 

No Estado do Espírito Santo, a média de evangélicos é de 33% da população. Um 

índice alto a nível de Brasil que é de 22%2. No Espírito Santo existem cidades 

como Santa Maria de Jetibá com 77% de população evangélica e Laranja da 

Terra com 71% de evangélicos, que são listadas entre as dez mais evangelizadas 

do Brasil. Estes dados revelam o potencial evangelístico do povo capixaba. 

Contudo, ainda existem muitos lugares carentes do Evangelho no estado. 

Lacunas de Ausência 

Pode-se perceber três lacunas de ausência nas Cidades Alvo: lugares onde há 

ausência da Igreja Metodista, locais com ausência evangélica ou menor índice de 

pessoas evangélicas, e a ausência de religião, ou seja, maior número de pessoas 

que se afirmam não ter religião. 

1ª Lacuna: Ausência Metodista 

A Igreja Metodista está presente no estado de Minas Gerais há 134 anos3 e no 

Espírito Santo há mais de cem anos4. Contudo, ainda precisamos chegar a muitos 

lugares onde não existe presença metodista.  

O conhecimento do campo missionário em terras mineiras e capixabas, 

observando os lugares ainda não alcançados, não significa que não tivemos êxito 

na missão, mas que precisamos prosseguir na evangelização de nossas terras. 

Existem cidades onde não há presença metodista, mas também há lugares onde 

já houve Igreja Metodista e atualmente não existe mais, principalmente devido ao 

êxodo rural que levou muitas pessoas para os grandes centros. Isso pode ser 

percebido pelo fato de muitos membros das igrejas de cidades terem vindo de 

igrejas do interior.  
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Veja também abaixo os mapas dos Distritos Eclesiásticos e da presença 

metodista nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo separadamente. As 

cidades marcadas com tons mais escuros são onde já existe Igreja Metodista. As 

cidades com tons mais claros mostram a ausência do metodismo. 

Metodismo em Minas Gerais: 

Em Minas Gerais as Igrejas Metodistas somam um total de 255, sendo 99 cidades 

alcançadas. Dos 853 municípios mineiros, 754 não têm Igreja Metodista. 

O Estado de Minas Gerais tem 21.119.536 habitantes5 e cerca de 46 mil 

metodistas segundo o IBGE, o que soma um percentual de 0,24% da população 

mineira, um pouco acima do percentual nacional que é de 0,18%6. 

 

Fonte: MAPEAMENTO NACIONAL DA IGREJA METODISTA NO BRASIL. Câmara Nacional de 
Expansão Missionária. Outubro 2017. Página 9. 

 

No Estado de Minas Gerais, percebe-se a presença aglomerada em alguns 

pontos na região central e ao leste, havendo um grande espaço vago ao norte, 

centro e sul do estado. Por isso precisamos aprender a olhar para estes lugares 

vendo que “a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor 

da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara” (Mateus 9.37b,38). 
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Metodismo no Espírito Santo: 

No estado do Espírito Santo, o metodismo é formado por 62 igrejas em 26 das 

78cidades, faltando alcançar outras 52 onde ainda não existe Igreja Metodista. 

A população capixaba é cerca de e o povo metodista soma 13.963 pessoas, num 

percentual de 0,40%, mais que o dobro acima do percentual a nível de Brasil que 

é de 0,18%7. Este dado está de acordo com o restante do povo evangélico 

capixaba, que também é acima da média nacional, o que demonstra que o 

metodismo no estado do Espírito Santo caminha a ritmo semelhante, com grande 

potencial evangelístico. 

 

Fonte: MAPEAMENTO NACIONAL DA IGREJA METODISTA NO BRASIL. Câmara Nacional de 
Expansão Missionária. Outubro 2017. Página 10. 

 

 

Estes mapas têm a função de oração profética pelas cidades (Ezequiel 4.1). 

Devemos aprender a olhar para nossa terra com visão espiritual e missionária. 

Cada lugar onde existe uma igreja é uma agência missionária e cada lugar onde 

não existe igreja deve ser nosso alvo de oração e missão. 
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2ª Lacuna: Ausência Evangélica 

A lacuna de ausência evangélica não significa que não existam igrejas nestes 

locais, mas que sua presença ainda é muito pequena. As informações sobre estas 

cidades devem ser prioritárias no alvo primeiramente para oração e da 

evangelização. 

a) Minas Gerais – Evangélicos 

Veja esta lista das cidades mineiras com menos de 5% de evangélicos, podendo 

ser consideradas cidades não evangelizadas, que desafiam a igreja ao trabalho 

missionário nestes locais.  

 

Percebe-se que em todo o estado de Minas Gerais existem cidades carentes da 

evangelização, porém a região centro sul do estado demonstra ser a área com a 

maior ausência evangélica. 
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As 40 cidades menos evangelizadas em Minas Gerais: 

Nº Cidade Evangélicos 

1 Madre de Deus de Minas (MG) 1,93% 

2 Camacho (MG) 2,18% 

3 Senhora dos Remédios (MG) 2,31% 

4 Cipotânea (MG) 2,45% 

5 Desterro do Melo (MG) 2,5% 

6 Senador Firmino (MG) 2,53% 

7 Tocos do Moji (MG) 2,68% 

8 Dores do Turvo (MG) 2,96% 

9 Catas Altas da Noruega (MG) 2,97% 

10 Capela Nova (MG) 3,05% 

11 Guaraciaba (MG) 3,07% 

12 Santa Cruz de Salinas (MG) 3,08% 

13 Itumirim (MG) 3,46% 

14 Ressaquinha (MG) 3,49% 

15 Alto Rio Doce (MG) 3,56% 

16 Japaraíba (MG) 3,62% 

17 Lamim (MG) 3,62% 

18 Mercês (MG) 3,63% 

19 Alfredo Vasconcelos (MG) 3,65% 

20 Itaverava (MG) 3,68% 

21 Oliveira Fortes (MG) 3,83% 

22 Paiva (MG) 3,83% 

23 Brás Pires (MG) 3,92% 

24 Conceição das Pedras (MG) 4,04% 

25 Santana do Garambéu (MG) 4,07% 

26 Ibertioga (MG) 4,18% 

27 Bom Repouso (MG) 4,29% 

28 Paulistas (MG) 4,39% 

29 Rio Espera (MG) 4,39% 

30 Vermelho Novo (MG) 4,39% 

31 Rubelita (MG) 4,41% 

32 Santa Rita de Jacutinga (MG) 4,47% 

33 Francisco Badaró (MG) 4,52% 

34 Silveirânia (MG) 4,53% 

35 Catuti (MG) 4,63% 

36 Jenipapo de Minas (MG) 4,76% 

37 Vargem Grande do Rio Pardo (MG) 4,79% 

38 Pedralva (MG) 4,8% 

39 Verdelândia (MG) 4,86% 

40 São João da Lagoa (MG) 4,92% 
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b) Espírito Santo – Evangélicos 

O estado do Espírito Santo é considerado bem evangelizado, mas existem 

cidades menos evangelizadas que despertam para a necessidade de continuar 

evangelizando. 

 

Percebe-se que cidades do interior do estado do Espírito Santo tem maior 

necessidade de evangelização do que o litoral onde nenhuma cidade litorânea foi 

considerada menos evangelizada. 

As dez cidades capixabas menos evangelizadas: 

Nº Cidade Evangélicos 

1 Alfredo Chaves (ES) 8,84% 

2 Governador Lindenberg (ES) 10,09% 

3 Castelo (ES) 10,60% 

4 Marilândia (ES) 11,66% 

5 Rio Bananal (ES) 12,25% 

6 Venda Nova do Imigrante (ES) 13,73% 

7 Conceição do Castelo (ES) 14,57% 

8 Iconha (ES) 15,30% 

9 São Roque do Canaã (ES) 15,93% 

10 Águia Branca (ES) 16,02% 
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3ª Lacuna: Ausência de Religião 

a) Minas Gerais – pessoas sem religião 

Em Minas Gerais as pessoas que se definem ‘sem religião’ somam cerca de 5% 

da população, estando abaixo do nível médio do Brasil que é cerca de 8%. Isso 

provavelmente é fruto da religiosidade do povo mineiro com forte influência 

histórica do catolicismo. Mesmo assim, existem 35 cidades mineiras com mais de 

10% de pessoas sem religião. 

Veja abaixo a lista das 10 cidades mineiras com maior índice de pessoas sem 

religião. 

Nº Cidade 
Sem 

Religião 

1 Cuparaque (MG) 19,28% 

2 Ipaba (MG) 16,67% 

3 Delta (MG) 16,08% 

4 Berizal (MG) 15,21% 

5 Monte Alegre de Minas (MG) 14,69% 

6 Pirajuba (MG) 13,74% 

7 Mantena (MG) 13,26% 

8 São João do Manteninha (MG) 13,21% 

9 Goiabeira (MG) 13,05% 

10 Galileia (MG) 12,64% 

 

b) Espírito Santo – pessoas sem religião 

No estado do Espírito Santo o percentual de pessoas que se definem como ‘sem 

religião’ é cerca de 10%, acima do nível de Brasil, com uma média de 8%. Deve-

se notar que muitas pessoas de outros lugares do país, migram para terras 

capixabas em busca do litoral. Devido ao mesmo motivo, o estado do Espírito 

Santo tem uma população flutuante no período de férias e um grande número de 

pessoas ocupadas com o turismo, o que pode influenciar diretamente as 

estatísticas religiosas. O estado tem 11 cidades com mais de 15% de pessoas 

que se definem sem religião, o que é um alto nível.  
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As 10 cidades capixabas com maior índice de pessoas sem religião são: 

Nº Cidade 
Sem 

Religião 

1 Presidente Kennedy (ES) 24,58% 

2 Brejetuba (ES) 19,69% 

3 Alto Rio Novo (ES) 19,12% 

4 Ibatiba (ES) 18,35% 

5 Itapemirim (ES) 17,96% 

6 Mantenópolis (ES) 17,7% 

7 Viana (ES) 16,46% 

8 Serra (ES) 16,33% 

9 Ibitirama (ES) 15,73% 

10 Marataízes (ES) 15,61% 

 

Estes dados revelam a lacuna do grande desafio da evangelização de vidas que 

não encontraram nenhuma religião para sua expressão de fé. 

2 - Cidades mais populosas: 

O número de habitantes de uma cidade revela o potencial de uma futura igreja 

autônoma e ajuda a planejar quanto tempo será preciso investir no trabalho 

missionário.  

Numa perspectiva futura da igreja plantada, uma cidade com mais de 2.000 

habitantes, para ter uma igreja autônoma com 200 membros, estará alcançando 

cerca de 10% do município. 

a) População em Minas Gerais: 

Minas Gerais tem uma população de 21.119.536 de habitantes8, sendo formada 

por 853 municípios, dentre os quais 224 cidades são formadas por menos de 

5.000 pessoas e 476, ou seja, mais da metade das cidades tem menos de 10.000 

habitantes. Apenas 186 municípios têm mais de 20.000 habitantes e somente 32 

cidades têm mais de 100 mil pessoas9. Portanto o desafio da evangelização em 

terras mineiras requer a compreensão das necessidades de comunidades rurais. 
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Cidades menos populosas em Minas Gerais segundo estimativa IBGE 201710: 

 

Nº Municípios 
População 

estimada 2017 

1 Serra da Saudade 812 pessoas 

2 Cedro do Abaeté 1209 pessoas 

3 Grupiara 1418 pessoas 

4 Doresópolis 1533 pessoas 

5 Paiva 1577 pessoas 

6 São Sebastião do Rio Preto 1582 pessoas 

7 Antônio Prado de Minas 1664 pessoas 

8 Senador José Bento 1672 pessoas 

9 Passabém 1732 pessoas 

10 Consolação 1810 pessoas 

11 Santo Antônio do Rio Abaixo 1813 pessoas 

12 Pedro Teixeira 1843 pessoas 

13 Olaria 1873 pessoas 

14 Seritinga 1874 pessoas 

15 Tapiraí 1921 pessoas 

16 Douradoquara 1930 pessoas 

17 Queluzito 1958 pessoas 

18 Serranos 2023 pessoas 

19 Senador Cortes 2049 pessoas 

20 Água Comprida 2058 pessoas 

 

Plantar uma igreja em uma cidade muito pequena é um grande desafio 

missionário, isento de expectativas acima da capacidade local, o que não impede 

que haja uma grande igreja em uma pequena cidade. 
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Cidades mais populosas em Minas Gerais segundo estimativa IBGE 201711: 

 

Nº Municípios 
População estimada 

2017 

1 Belo Horizonte 2523794 pessoas 

2 Uberlândia 676613 pessoas 

3 Contagem 658580 pessoas 

4 Juiz de Fora 563769 pessoas 

5 Betim 427146 pessoas 

6 Montes Claros 402027 pessoas 

7 Ribeirão das Neves 328871 pessoas 

8 Uberaba 328272 pessoas 

9 Governador Valadares 280901 pessoas 

10 Ipatinga 261203 pessoas 

11 Sete Lagoas 236228 pessoas 

12 Divinópolis 234937 pessoas 

13 Santa Luzia 218897 pessoas 

14 Ibirité 177475 pessoas 

15 Poços de Caldas 166085 pessoas 

16 Patos de Minas 150893 pessoas 

17 Pouso Alegre 147137 pessoas 

18 Teófilo Otoni 141934 pessoas 

19 Barbacena 136689 pessoas 

20 Sabará 135968 pessoas 

21 Varginha 134364 pessoas 

22 Conselheiro Lafaiete 127369 pessoas 

23 Vespasiano 122365 pessoas 

24 Itabira 119285 pessoas 

25 Araguari 117445 pessoas 

26 Passos 114458 pessoas 

27 Ubá 113300 pessoas 

28 Coronel Fabriciano 110326 pessoas 

29 Muriaé 108537 pessoas 

30 Ituiutaba 104526 pessoas 
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b) População no Espírito Santo: 

Cidades menos populosas do Espírito Santo segundo estimativa IBGE 201712: 

Nº Municípios 
População 

estimada 2017 

1 Divino de São Lourenço 4.612 

2 Mucurici 5.861 

3 Dores do Rio Preto 6.949 

4 Ponto Belo 7.901 

5 Apiacá 7.932 

6 Alto Rio Novo 8.022 

7 São Domingos do Norte 8.818 

8 Ibitirama 9.373 

9 Vila Pavão 9.459 

10 Águia Branca 10.085 

 

Cidades mais populosas do Espírito Santo segundo estimativa IBGE 201713: 

Nº Municípios 
População 

estimada 2017 

1 Serra 502.618 

2 Vila Velha 486.388 

3 Cariacica 387.368 

4 Vitória 363.140 

5 Cachoeiro de Itapemirim 211.649 

6 Linhares 169.048 

7 São Mateus 128.449 

8 Colatina 124.525 

9 Guarapari 123.166 

10 Aracruz 98.393 

11 Viana 76.776 

12 Nova Venécia 50.991 

13 Barra de São Francisco 45.283 

14 Santa Maria de Jetibá 39.928 

15 Marataízes 38.670 

16 Castelo 38.304 

17 São Gabriel da Palha 37.375 

18 Domingos Martins 34.757 

19 Itapemirim 34.628 

20 Afonso Cláudio 32.361 
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3- Renda e IDH (Índice de Desenvolvimento Humano): 

 

Dados como a média de Renda e o IDH -Índice de Desenvolvimento Humano, nos 

ajudam a entender a situação de cada lugar. Conclui-se que cidades com melhor 

desenvolvimento econômico tem potencial para o plantio de uma igreja autônoma 

em menor tempo do que uma cidade carente que precisará de maior investimento 

missionário.  

Também pode-se ter a visão de investir num lugar mais carente, porém 

consciente do desafio a ser enfrentado com uma visão missionária e social. 

a) Renda média em Minas Gerais: 

A média de renda em Minas Gerais é em torno de R$1.224,0014. Então partindo 

desta média, para ter uma igreja arrecadando cerca de R$ 5.000,00 serão preciso 

41 membros dizimistas. 

As cidades mineiras com maior média de renda, acima de 3 salários são15: 

Nº Cidade 
Salário médio mensal dos 

trabalhadores formais 

1 São José da Barra 5.4 salários mínimos 

2 Jeceaba 4.9 salários mínimos 

3 Conceição do Mato Dentro 4.1 salários mínimos 

4 Confins 3.9 salários mínimos 

5 Nova Lima 3.8 salários mínimos 

6 Doresópolis 3.7 salários mínimos 

7 Ouro Branco 3.6 salários mínimos 

8 Tapira 3.6 salários mínimos 

9 Belo Horizonte 3.5 salários mínimos 

10 Betim 3.4 salários mínimos 

11 Itatiaiuçu 3.3 salários mínimos 

12 Pirajuba 3.1 salários mínimos 

13 Belo Oriente 3.0 salários mínimos 

14 Delta 3.0 salários mínimos 

15 Ouro Preto 3.0 salários mínimos 

16 Viçosa 3.0 salários mínimos 
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Cidades mineiras com média de renda inferior a 1,3 salários16: 

 

Nº Municípios 
Salário médio mensal dos 

trabalhadores formais 

1 Mar de Espanha 1.1 salários mínimos 

2 Monte Formoso 1.2 salários mínimos 

3 Santa Fé de Minas 1.2 salários mínimos 

4 São João do Pacuí 1.2 salários mínimos 

5 Vargem Grande do Rio Pardo 1.2 salários mínimos 

6 Bicas 1.3 salários mínimos 

7 Brás Pires 1.3 salários mínimos 

8 Caputira 1.3 salários mínimos 

9 Catas Altas da Noruega 1.3 salários mínimos 

10 Cristais 1.3 salários mínimos 

11 Descoberto 1.3 salários mínimos 

12 Dona Eusébia 1.3 salários mínimos 

13 Engenheiro Caldas 1.3 salários mínimos 

14 Francisco Dumont 1.3 salários mínimos 

15 Frei Inocêncio 1.3 salários mínimos 

16 Gameleiras 1.3 salários mínimos 

17 Glaucilândia 1.3 salários mínimos 

18 Grupiara 1.3 salários mínimos 

19 Guaraciama 1.3 salários mínimos 

20 Ibiaí 1.3 salários mínimos 

 

Em 118 cidades de Minas Gerais, os trabalhadores recebem menos de 1,5 

salários mínimos.  

b) Renda média no Espírito Santo: 

No estado do Espírito Santo o Rendimento nominal mensal domiciliar per 

capita [2017] foi de R$ 1.205,0017. A partir desta média, para ter uma igreja 

arrecadando cerca de R$ 5.000,00 serão preciso 42 membros dizimistas. 
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Cidades capixabas com menor renda18: 

Nº Municípios 
Salário médio mensal dos 

trabalhadores formais 

1 Ponto Belo 1.4 salários mínimos 

2 Alto Rio Novo 1.5 salários mínimos 

3 Bom Jesus do Norte 1.5 salários mínimos 

4 Apiacá 1.6 salários mínimos 

5 Irupi 1.6 salários mínimos 

6 Marilândia 1.6 salários mínimos 

7 São Roque do Canaã 1.6 salários mínimos 

8 Atílio Vivacqua 1.7 salários mínimos 

9 Baixo Guandu 1.7 salários mínimos 

10 Conceição do Castelo 1.7 salários mínimos 

 

Cidades capixabas com maior renda: 

 

Nº Municípios 
Salário médio mensal dos 

trabalhadores formais 

1 Vitória 4.0 salários mínimos 

2 Aracruz 3.1 salários mínimos 

3 Anchieta 2.9 salários mínimos 

4 Serra 2.6 salários mínimos 

5 Água Doce do Norte 2.4 salários mínimos 

6 Presidente Kennedy 2.4 salários mínimos 

7 São Mateus 2.4 salários mínimos 

8 Itapemirim 2.3 salários mínimos 

9 Viana 2.3 salários mínimos 

10 Alegre 2.2 salários mínimos 
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IDH – índice de Desenvolvimento Humano: 

O IDH – Índice de Desenvolvimento Humano é um cálculo comparativo da 

qualidade de vida das pessoas nos lugares onde vivem. Sendo assim, são 

avaliados não apenas os fatores financeiros, mas o acesso a todos os direitos e 

necessidades humanas. 

a) IDH – Minas Gerais  

Em Minas Gerais a média de IDH é de 0,71, ficando em 9º lugar no Brasil19. 

 

Veja abaixo as dez cidades mineiras com menor IDH20: 

 

Nº Municípios 
Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) 

1 São João das Missões 0.529 

2 Araponga 0.536 

3 Bonito de Minas 0.537 

4 Catuji 0.540 

5 Ladainha 0.541 

6 Monte Formoso 0.541 

7 Setubinha 0.542 

8 Frei Lagonegro 0.543 

9 Fruta de Leite 0.544 

10 Itaipé 0.552 
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Cidades com maior IDH em Minas Gerais:  

 

Nº Municípios 
Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) 

1 Nova Lima 0.813 

2 Belo Horizonte 0.810 

3 Uberlândia 0.789 

4 Itajubá 0.787 

5 Lavras 0.782 

6 Poços de Caldas 0.779 

7 Juiz de Fora 0.778 

8 Varginha 0.778 

9 Lagoa Santa 0.777 

10 Itaú de Minas 0.776 

11 Viçosa 0.775 

12 Pouso Alegre 0.774 

13 Araguari 0.773 

14 Araxá 0.772 

15 Uberaba 0.772 

16 Ipatinga 0.771 

17 Montes Claros 0.770 

18 Timóteo 0.770 

19 Barbacena 0.769 

20 Patos de Minas 0.765 
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b) IDH – Espírito Santo  

No estado do Espírito Santo o IDH é de 0.740, sendo o 7º no Ranking nacional21. 

Cidades capixabas com menor IDH22: 

Nº Municípios 
Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) 

1 Ibitirama 0.622 

2 Santa Leopoldina 0.626 

3 Divino de São Lourenço 0.632 

4 Irupi 0.637 

5 Muniz Freire 0.645 

6 Ibatiba 0.647 

7 Água Doce do Norte 0.652 

8 Dores do Rio Preto 0.654 

9 Itapemirim 0.654 

10 Pedro Canário 0.654 

11 Brejetuba 0.656 

12 Laranja da Terra 0.656 

13 Mantenópolis 0.657 

14 Presidente Kennedy 0.657 

15 Ecoporanga 0.662 

16 Sooretama 0.662 

17 Vargem Alta 0.663 

18 Alto Rio Novo 0.664 

19 Iúna 0.666 

20 Mucurici 0.666 
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Cidades capixabas com maior IDH: 

Nº Municípios 
Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) 

1 Vitória 0.845 

2 Vila Velha 0.800 

3 João Neiva 0.753 

4 Aracruz 0.752 

5 Cachoeiro de Itapemirim 0.746 

6 Colatina 0.746 

7 Serra 0.739 

8 São Mateus 0.735 

9 Bom Jesus do Norte 0.734 

10 Guarapari 0.731 

11 Anchieta 0.730 

12 Iconha 0.729 

13 Venda Nova do Imigrante 0.728 

14 Piúma 0.727 

15 Castelo 0.726 

16 Ibiraçu 0.726 

17 Linhares 0.724 

18 Alegre 0.721 

19 Cariacica 0.718 

20 Fundão 0.718 
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Painel Missionário: 

“Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo  

e sereis minhas testemunhas tanto em Minas Gerais,  

como no estado do Espírito Santo e até aos confins da terra”.  

Atos 1.8 (paráfrase) 

A promessa de Jesus de que o Espírito Santo nos capacitaria para fazer sua obra, 

parte do lugar onde estamos (nossa Jerusalém), para lugares próximos (como 

Judeia), bem como lugares mais difíceis (como Samaria) e não tem limites (até 

aos confins da terra). 

O Painel Missionário mostra onde estamos e para onde vamos. Cada distrito e 

igreja local pode estudar o Painel Missionário da região onde está. Conhecer a 

realidade da cidade produz despertamento de oração e ação missionária na igreja 

local. 

A configuração do Painel Missionário está sempre mudando, por isso a igreja 

local precisa acompanhar o desenvolvimento do mesmo refazendo o estudo 

anualmente para ver o progresso e novos desafios. 

Onde estamos: 

Refletir sobre onde estamos significa conhecer o território onde a igreja local está 

plantada. Saber sobre os desafios missionários ao redor. 

Dados a ser levantados: 

- Território: um mapeamento do lugar onde a igreja está. 

- Histórico: conhecer a circunstância em que a cidade surgiu e a igreja foi 

fundada.  

- Conquistas: o que já foi alcançado até o momento em termos de evangelização 

e crescimento da igreja. 

Para onde vamos: 

Dados a ser levantados: 

- Território: um mapeamento do lugar onde a igreja deseja alcançar. 

- Histórico: informações sobre a origem da cidade e como foi formada. 

- Desafios: quais são as maiores necessidades presentes na comunidade e que a 

Igreja local pode colaborar. 
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Materiais de apoio: 

 Site 4ªRE: texto e PowerPoint para download. 

 Cartaz e cartilha explicativa 

 Banners 

 Marcador de Bíblia 
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Notas: 

                                                           
1
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/2094#resultado 

 
2
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/2094#resultado 

 
3
http://www.expositorcristao.com.br/o-metodismo-na-quarta-regiao-eclesiastica 

 
4
http://www.metodista.org.br/metodismo-capixaba-faz-100-anos 

 
5
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/panorama 

 
6
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/2094#resultado 

 
7
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/2094#resultado 

 
8
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/panorama 

 
9
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sintese/mg?indicadores=29171 
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https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sintese/mg?indicadores=29171 
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https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sintese/mg?indicadores=29171 
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https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sintese/es?indicadores=29171 
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https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sintese/es?indicadores=29171 
 
14

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/panorama 
 
15

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sintese/mg?indicadores=29171,29765 
 
16

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5429#resultado 
 
17

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/panorama 
 
18

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sintese/es?indicadores=29765 
 
19

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/panorama 
 
20

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sintese/mg?indicadores=30255 
 
21

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/panorama 
 
22

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sintese/es?indicadores=30255 
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