FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

Especial - VATICANO - Dia Mundial das Missões 2011: as estatísticas da
Igreja católica
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – Como tradicionalmente, por ocasião do Dia Mundial das Missões, este ano
celebrado domingo, 23 de outubro, a Agência Fides apresenta algumas estatísticas para apresentar um quadro
panorâmico da Igreja missionária no mundo. As tabelas são extraídas do último “Anuário Estatístico da Igreja”,
publicado (atualizado em 31 de dezembro de 2009) e se referem a membros da Igreja, suas estruturas pastorais,
atividades no campo da saúde, assistencial e educativo. É também indicada a variação, aumento (+) ou redução (-)
em relação ao ano precedente, segundo o confronto efetuado pela Agência Fides.
População mundial
Em 31 de dezembro de 2009, a população mundial era de 6.777.599.000 pessoas, com um aumento de 79.246.000
unidades em relação ao ano precedente. O aumento global se constata em todos continentes: África
(+19.983.000); América (+8.744.000); Ásia (+47.702.000); Oceania (+967.000); Europa (+1.850.000).
Católicos
Na mesma data, o número de católicos era de 1.180.665.000, com um aumento total de 14.951.000 em relação ao
ano passado. Este incremento interessa todos os continentes: África (+6.530.000); América (+5.863.000); Ásia
(+1.814.000); Europa (+597.000); Oceania (+147.000). A porcentagem dos católicos aumentou globalmente de
0,02%, confirmando-se em 17,42%. No detalhe dos continentes, registraram-se aumentos na África (+0,3);
América (+0,04) e Ásia (+ 0,01), enquanto diminuições se verificaram, como no ano passado, na Europa (- 0,02) e
Oceania (- 0,3).
Habitantes e católicos por sacerdote
O número de habitantes por sacerdote aumentou também este ano de 139 unidades, alcançando 13.154 unidades.
Dividindo por continentes: aumentos na América (+70), Europa (+ 42) e Oceania (+181), e diminuições na África
(-313) e Ásia (-628). O número de católicos por sacerdote aumentou no total em 27 unidades, alcançando 2.876.
Registram-se aumentos em todos os continentes, enquanto a única diminuição foi na Ásia: África (+25); América
(+32); Ásia (-30); Europa (+16); Oceania (+25).
Circunscrições eclesiásticas e estações missionárias
As circunscrições eclesiásticas são 11 a mais em relação ao ano precedente, chegando a 2.956. novas
circunscrições foram criadas na África (+3), América (+2) e Ásia (+6). As estações missionárias com sacerdote
residente são no total 1.850 (185 a mais em relação ao ano precedente) e aumentaram na África (+280) e América
(+94), com diminuições na Ásia (-69), Europa (-110) e Oceania (-10). As estações missionárias sem sacerdote
residente se tornaram 5.459 unidades, somando no total 130.948, com aumentos na África (+2.143), América
(+2.131), Ásia (+937) e Oceania (+278), enquanto se reduzem na Europa (-30).
Bispos
O número total de Bispos no mundo aumentou de 63 unidades, chegando a 5.065. No total, aumentam seja os
Bispos diocesanos como os religiosos. Os Bispos diocesanos são 3.828 (42 a mais em relação ao ano precedente),
enquanto os Bispos religiosos são 1.237 (21 a mais). O aumento de Bispos diocesanos interessa todos os
continentes: África (+2), América (+19), Ásia (+1), Europa (+17), Oceania (+3). Quanto aos Bispos religiosos, a
única redução se registra na Oceania (-1), enquanto África (+10), América (+4), Ásia (+5) e Europa (+3)
registraram aumento.
Sacerdotes
O número total de sacerdotes no mundo aumentou em 1.427 em relação ao ano precedente, chegando a 410.593.
A maior diminuição foi mais uma vez na Europa (-1.674), enquanto o número aumenta na África foi (+1.155), na
América (+413), na Ásia (+1.519) e na Oceania (+14). Os sacerdotes diocesanos no mundo aumentaram
globalmente em 1.535, chegando a um total de 275.542, tendo aumentado na África (+888), América (+946), Ásia
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(+780) e Oceania (+26) e diminuído na Europa (-1.105). Os sacerdotes religiosos diminuíram de 108 unidades, e
são no total 135.051. O aumento é marcado, como já há alguns anos, pela África (+267) e Ásia (+739), enquanto
reduções se verificaram na América (-533), Europa (-569) e Oceania (-12).
Diáconos permanentes
Os diáconos permanentes no mundo aumentaram em 952 unidades, totalizando 38.155. O aumento mais
consistente se confirma mais uma vez na América (+552) e na Europa (+326), seguidas por Oceania (+57) e Ásia
(+23). A única diminuição foi na África (-6). Os diáconos permanentes diocesanos no mundo são 37.592, com um
aumento total de 1.053 unidade. Aumentam em todos os continentes com exceção da África (-2), e mais
precisamente: América (+623), Ásia (+15), Europa (+359) e Oceania (+58). Os diáconos permanentes religiosos
são 563, isto é, 101 a menos em relação ao ano precedente, com um único aumento na Ásia (+8) e reduções na
África (-4), América (-71), Europa (-33), Oceania (-1).
Religiosos e religiosas
Os religiosos não sacerdotes são 412 a menos, e somam globalmente 54.229. Registram-se aumentos apenas na
África (+294), mas se reduzem na América (-195), Ásia (-60), Europa (-445) e Oceania (-6). Confirma-se a
redução global do número de religiosas (-9.697) que são no total 729.371, assim divididas: aumentam novamente
este ano na África (+1.249) e na Ásia (+1.399), e diminuem na América (-4.681), Europa (-7.468) e Oceania
(-196).
Institutos seculares
Os membros dos Institutos seculares masculinos totalizam 737, tendo-se reduzido de 6 unidades. Em nível
continental, aumentam na África (+5) e América (+3), permanece invariável na Oceania e se reduzem na Ásia (-1)
e Europa (-13). Os membros de Institutos seculares femininos se reduziram este ano de 386 unidades, , totalizando
26.260 membros. Aumentam na África (+37), Ásia (+180) e Oceania (+1), e se reduzem na América (-30) e na
Europa (-574).
Missionário leigos e Catequistas
O número de Missionários leigos no mundo é 320.226, com um aumento global de 3.390: na África (+736), Ásia
(+3.774) e Europa (+428). Diminuições foram registradas na América (-1.531) e Oceania (-17). Os catequistas no
mundo são globalmente 68.515 a mais, chegando a 3.151.077. o número aumentou na África (+19.538), América
(+36.319), Ásia (+13.365) e Oceania (+287). A única redução se registrou na Europa (-994),
Seminaristas maiores
O número de seminaristas maiores, diocesanos e religiosos aumentou de novo este ano: globalmente os candidatos
ao sacerdócio são 954 a mais, totalizando o número de 117.978. Como nos anos passados, o aumentos se
verificam na África (+565), Ásia (+781) e Oceania (+15), e as reduções, novamente este ano, se verificaram na
América (-60) e na Europa (-347). Os seminaristas maiores diocesanos são 71.219 (+43 em relação ao ano
precedente) e os religiosos 46.759 (+911). Os seminaristas diocesanos aumentaram na África (+425) e na Ásia
(+121), e se reduziram na América (-353), Oceania (-14) e Europa (-136). Os seminaristas religiosos aumentam na
África (+140), América (+293), Ásia (+660) e Oceania (+29) e se reduzem na Europa (-211).
Seminaristas menores
O número total de seminaristas menores, diocesanos e religiosos, aumentou de 1.631 unidades, chegando ao
número de 103.991. Aumentaram na África (+1.765), Ásia (+211) e Oceania (+53) e se reduziram América (-337)
e Europa (-61). Os seminaristas menores diocesanos são 79.142 (+1155) e os religiosos 24.849 (+476). Já os
seminaristas menores diminuíram na América (-264), Ásia (-97) e Europa (-18), mas aumentaram na África
(+1.483) e na Oceania (+51). Os seminaristas religiosos estão diminuindo na América (-73) e na Europa (-43), e
aumentando na África (+282), Ásia (+308) e Oceania (+2).
Institutos de instrução e educação
No campo da instrução e da educação, a Igreja administra no mundo 68.119 escolas maternais, frequentadas por
6.522.320 alunos; 92.971 escolas primárias onde estudam 30.973.114 alunos; 42.495 escolas superiores médias
com 17.114.737 alunos. Além disso, acompanha 2.288.258 jovens de escolas superiores e 3.275.440 estudantes
universitários. Seja o número de Institutos como o de alunos, de todos os níveis, está em aumento em relação ao
ano precedente.
Institutos de saúde, de beneficência e de assistência
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Os institutos de beneficência e assistência administrados no mundo pela Igreja incluem: 5.558 hospitais, com
maior presença na América (1.721) e África (1.290); 17.763 postos de saúde, a maioria na América (5.495),
África (5.280) e Ásia (3.634); 561 leprosários, distribuídos principalmente na Ásia (288) e África (174); 16.073
casas para idosos, doentes crônicos e pessoas com deficiências, em maioria na Europa (8.238) e na América
(4.144); 9.956 orfanatos, um terço dos quais na Ásia (3.406); 12.387 jardins de infância; 13.736 consultórios
matrimoniais distribuídos em maioria na Europa (5.948) e América (4.696); 36.933 centros de educação ou
reeducação social e 12.050 instituições de outros tipos, grande parte na América (4.484), Europa (3.939) e Ásia
(1.857).
Circunscrições eclesiásticas dependentes da Congregação para a Evangelização dos Povos
Em 1o de outubro de 2011, as circunscrições eclesiásticas dependentes da Congregação para a Evangelização dos
Povos (Cep) eram 1103 no total. A maior parte delas se encontra na África (499) e na Ásia (473), seguidas por
América (85) e Oceania (46). (SL) (Agência Fides 21/10/2011)
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O texto integral do especial da Fides, em italiano, está em::
http://www.fides.org/ita/documents/STATISTICHE_CH._Ott_2011.doc:
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