
Presentes em mais de 150 municípios de Mi-
nas Gerais, os Quilombolas são as comuni-
dades herdeiras do período da escravatura 
no Brasil. Prevalecem, entre eles, as religiões 
espiritualistas e animistas africanas. Um mo-
vimento missionário que respeite a identi-
dade e autonomia dessas comunidades deve 
ser trabalhado com o evangelho integral, 
buscando o resgate social de seus habitantes 
e o combate à exclusão e pobreza.

Existem dez povos indígenas em Minas 
Gerais. São mais de 15.000 pessoas, vi-
vendo em diversas regiões do estado. 
Esses povos estão abertos ao evangelho, 
contudo seis ainda estão à espera de mis-
sionários e apenas três têm igreja! O cla-
mor dos povos Aranã, Kaxixó, Krenak, 
Maxakali, Mucurim, Pankararu, Pataxó, 
Pataxó-Hãhãhãe, Xacriabá e Xucuru-Kariri 
tem chegado até nós!

Em Minas Gerais há mais de 100 municípios 
com até 10.000 habitantes que ainda têm 
menos de 2% de cristãos evangélicos. Em 
sua maioria eles estão localizados em áreas 
onde predominam o catolicismo romano 
conservador ou o espiritismo kardecista, 
além de regiões com baixo índice de desen-
volvimento humano. O alvo do Desafios de 
Minas é estimular as igrejas mineiras a se 
despertarem para esta realidade e responderem ao desafio de plantar 
igrejas nesses municípios, além de apoiar as igrejas existentes para que 
alcancem para o Senhor Jesus a área onde estão inseridas.

Localização aproximada dos 
grupos a serem alcançados 

pelo Desafios de Minas. 

Os ciganos são uma minoria étnica que 
durante séculos tem preservado o idioma, 
tradições e costumes. Há em Minas Gerais 
cerca de 430 mil ciganos, em comunidades 
nômades ou sedentárias. Muitas delas vi-
vem excluídas da sociedade, sem acesso à 
saúde, educação ou cidadania, desprovidas 
de qualquer valorização cultural. A maioria 
dos ciganos possui religiosidade sincrética. 

A falta de informação e consequente preconceito e discriminação ge-
raram a exclusão dos ciganos dos alvos e esforços missionários. Cabe à 
igreja de Cristo ser luz e sal junto a esse povo amado por Deus.
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Nossa missão é contribuir para que a boa notícia 
do evangelho de Jesus Cristo seja levada a comu-
nidades indígenas, quilombolas, ciganas e a muni-
cípios com pouca presença evangélica em Minas 
Gerais, respeitando sua identidade cultural, atra-
vés do desenvolvimento de parcerias estratégicas, 
mobilização de igrejas evangélicas e agências mis-
sionárias, estímulo à unidade da Igreja de Cristo, à 
promoção de ações voltadas ao ministério integral 
e ao enriquecimento do conhecimento missioló-
gico, histórico e cultural de Minas.

Site: 
www.desafiosdeminas.com.br
E-mail: 
grupodesafiosdeminas@gmail.com
Fanpage: 
https://www.facebook.com/DesafiosDeMinas

         Centro Evangélico de Missões - Miriam Zanutti
         Comunidade Cristã da Zona Sul - Liliana Abrantes
         Igreja Batista Central - Paulo Bottrel
         Igreja Batista da Lagoinha - João Gomes
         Igreja Batista da Redenção - Christian Gillis
         Interserve Brasil - Délnia Bastos
         Missão Emanuel - Fred Silva
         Oitava Igreja Presbiteriana - Luís Fernando Nacif
         Povos e Línguas - Raicle Ferraz
         WEC Brasil / Missão AMEM - Sadler Lopes

Ore para que mais igrejas levantem os olhos 
para responder aos desafios das cidades do inte-
rior mineiro.

Ore para que novos missionários se disponham 
a levar o evangelho aos indígenas, quilombolas       
e ciganos de Minas, respeitando sua identidade 
cultural.

Ore para que igrejas locais de Minas se mobi-
lizem como resposta de Deus às necessidades 
dessas comunidades.

Clame a Deus por um mover do Espírito Santo 
em todo o estado.
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Levando o Evangelho da Paz 

a todas as Gerais 
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