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Especial - VATICANO - As estatísticas da Igreja Católica 2012
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – Em vista do Dia Mundial das Missões, celebrado no domingo 21 de
outubro, a Agência Fides apresenta algumas estatísticas escolhidas a fim de oferecer um quadro panorâmico da
Igreja no mundo.
Os dados foram extraídos do «Anuário Estatístico da Igreja» publicado (atualizado em 31 de dezembro de 2010) e
dizem respeito aos membros da Igreja, suas estruturas pastorais, atividades no campo da saúde, assistencial e
educacional. Entre parênteses é indicada a variação, aumento (+) ou diminuição (-) em relação ao ano anterior,
segundo a comparação feita pela Agência Fides.
População mundial
Em 31 de dezembro de 2010, a população mundial era de 6.848.550.000 pessoas, com um aumento de 70.951.000
em relação ao ano anterior. O aumento global também se aplica este ano a todos os continentes: os aumentos mais
consistentes estão na Ásia (+40.510.000) e África (+22.144.000) seguidos pela América (+5.197.000), Europa
(+2.438.000) e Oceania (+662.000).
Católicos
Na mesma data de 31 de dezembro de 2010, o número de católicos era 1.195.671.000 unidades com um aumento
total de 15.006.000 pessoas em relação ao ano anterior. O aumento diz respeito a todos os continentes e é maior
na África (+6.140.000), América (+3.986.000) e Ásia (+3.801.000); seguem Europa (+894.000) e Oceania
(+185.000).
A percentagem de católicos aumentou globalmente 0,04%, num total de 17,46%. Em relação aos continentes,
houve aumentos em todos os lugares, exceto na Europa: África (+0,21), América (+0,07), Ásia (+ 0,06), Europa
(-0,01) e Oceania (+ 0,03).
Habitantes e católicos por sacerdote
O número de habitantes por sacerdote aumentou também este ano num total de 123 unidades, chegando a 13.277.
A distribuição por continentes vê aumento na África (+40); América (+40), Europa (+31) e Oceania (+57);
diminuição na Ásia (-730).
O número de católicos por sacerdote aumentou de 24 unidades, atingindo um total de 2.900. Verificam-se
aumentos em todos os continentes, enquanto a única diminuição, embora pequena, também este ano está na Ásia:
África (+64); América (+30), Ásia (-1), Europa (+11); Oceania (+17).
Circunscrições eclesiásticas e centros missionários
As circunscrições eclesiásticas são 10 a mais que o ano anterior, chegando em 2.966, com novas circunscrições
criadas na África (+4), América (+3), Europa (+2), Ásia (+1). Na Oceania não foi criada nenhuma nova
circunscrição. Os centros missionários com sacerdote residente são 2.057 (207 a mais em relação ao ano
precedente) e se verificam aumento na América (+26), Ásia (+391) e Europa (+8). Diminuições na África (-204) e
Oceania (-14). Os centros missionários sem sacerdote residente aumentaram 2.734 unidades, atingindo o número
de 133.682. Os aumentos interessam todos os continentes, exceto a Ásia (-2.186), África (+685), América
(+4.109), Europa (+79) e Oceania (+47).
Bispos
O número total de bispos no mundo aumentou de 39 unidades, atingindo um total de 5.104. Em geral aumentam
os bispos diocesanos e diminuem os bispos religiosos. Os bispos diocesanos são 3.871 (43 a mais que no ano
anterior), enquanto os Bispos religiosos são 1.233 (4 a menos). O aumento de Bispos diocesanos diz respeito a
todos os continentes exceto a Oceania (-4), África (+13), América (+22), Ásia (+11), Europa (+1). O bispos
religiosos aumentam na África (+3), Ásia (+1) e Oceania (+1), diminuem na América (-7) e Europa (-2).
Sacerdotes
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O número total de sacerdotes no mundo aumentou de 1.643 unidades em relação ao ano precedente, atingindo a
cota de 412.236. A marcar uma diminuição é mais uma vez a Europa (-905), enquanto os aumentos se registram
na África (+761), América (+40), Ásia (+1.695) e Oceania (+52). Os sacerdotes diocesanos no mundo
aumentaram globalmente de 1.467 unidades, atingindo o número 277.009, com um aumento na África (+571),
América (+502), Ásia (+801) e Oceania (+53) e ainda uma diminuição na Europa (-460). Também os sacerdotes
religiosos aumentaram 176 unidades e são 135.227. A marcar um aumento, seguindo a tendência dos últimos
anos, são a África (+190) e a Ásia (+894), enquanto a diminuição se verifica na América (-462), Europa (-445) e
Oceania (-1).
Diáconos permanentes
Os diáconos permanentes no mundo aumentaram 1.409 unidades, atingindo um total de 39.564. O maior aumento
se confirma mais uma vez na América (+859) e na Europa (+496), seguido pela Ásia (+58) e Oceania (+1). Uma
única diminuição, também este ano, na África (-5). Os diáconos permanentes diocesanos no mundo são 39.004,
com um aumento total de 1.412 unidades.
Aumentam em todos os continentes, com exceção da África (-6) e da Oceania (nenhuma variação), precisamente:
América (+863), Ásia (+60), Europa (+495). Os diáconos permanentes religiosos são 560, 3 a menos em relação
ao ano precedente, com leves aumentos na África (+1), Europa (+1) e Oceania (+1), reduções na América (-4) e
Ásia (-2).
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