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PROPÓSITO DA PESQUISA

Dentro dos sete valores que guiam o Movimento VOCARE, os valores
CORAGEM PARA INOVAR e PARA SEMPRE APRENDIZES, norteiam a
necessidade de buscarmos conhecer melhor a juventude com intuito
de sermos relevante para essa geração de tal forma que possamos cooperar com o que Deus tem feito na nossa nação e no mundo. Por isso,
as pesquisas realizadas durante o evento nacional têm como propósito
serem diretrizes de ações presentes e futuras para o movimento e
assim como para outras organizações que atuam entre esse segmento
da sociedade.
Foram realizadas ao todo cinco pesquisas conceituais durante cada
evento nacional do VOCARE nos respectivos anos de 2015, 2016,
2017, 2018 e 2019. Todas elas foram encomendadas pela AMTB (Associação de Missões Transculturais Brasileiras), sendo implementada pela
coordenação de pesquisa do Movimento VOCARE. O desenvolvimento da pesquisa foi feito pela Coordenação de Pesquisa do Movimento
Vocare junto com o Departamento de Pesquisa da AMTB e em parceria
com a Editora Ultimato. Contamos também com o valioso serviço de
diversos voluntários que durante o evento que gentilmente ajudaram a
orientar os participantes para realizarem a pesquisa.

Para citações bibliográficas use:
DP-AMTB. Cartilha da Pesquisa Conceitual VOCARE 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019. Edição Online, 2019.
São, ao todo, sete valores, sendo eles: 1) DE MUITOS, UM; 2) DE DEUS, COADJUVANTES;
3) NA SIMPLICIDADE, DESPRENDIMENTO; 4) CORAGEM PARA INOVAR; 5) EXCELÊNCIA COM ALEGRIA;
6) PARA SEMPRE APRENDIZES; 7) PAIXÃO PELO JOVEM.
Para mais informações veja: www.vocare.org.br
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METODOLOGIA DA PESQUISA

A metodologia utilizada é mista, sendo quantitativa e qualitativa, com
coleta de dados por meio de questionários online que resultaram em
um banco de dados. Todas as informações obtidas são 100% de dados
primários, coletados diretamente com a juventude que participou durante o evento do VOCARE realizado em Maringá-PR. A cada ano o
questionário utilizado para a pesquisa foi sendo aprimorado ou atualizado conforme encontrado uma necessidade ou debilidade. Nas três
primeiras pesquisas, os questionários se dividiram em quatro áreas,
sendo que as três primeiras iguais e a quarta parte rotativa, com temas
variados de acordo com o interesse.
Sendo assim:
1) Dados pessoais;
2) Avaliação do evento;
3) Jornada Vocacional;
4) Perguntas Estratégicas.
Nas pesquisas realizadas em 2018 e 2019, as áreas do questionário
foram divididas de forma diferente, não seguindo a mesma estrutura
dos anos anteriores. O motivo para decidirmos mudarmos a metodologia foi a constatação que nos três primeiros anos coletamos dados suficientes para uma projeção acurada com referência a toda a juventude
evangélica brasileira. Desta forma, em 2018 e 2019 pretendemos
seguir em uma nova área de interesse para a pesquisa, visando buscar
um novo conhecimento da juventude evangélica brasileira
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METODOLOGIA DA PESQUISA

As pesquisas abrangeram apenas jovens entre 14 a 36 anos idade da
nacionalidade brasileira oriundos de todos os estados do Brasil. Ao
todo nas cinco pesquisas tivemos 2.820 participantes, coletando mais
de 165.000 dados referentes a juventude evangélica brasileira.
De acordo com o IBGE, a projeção populacional brasileira para 2019
apontou que há cerca de 209 milhões de habitantes no Brasil, dentre
esses 61 milhões de pessoas que se declaram a fé cristã evangélica,
sendo 38 milhões de adolescentes e jovens adultos entre 14 a 36 anos
de idade.
Definido a população total de adolescentes e jovens adultos evangélicos brasileiros, utilizaremos uma formula matemática probabilística
para definir o tamanho da amostragem necessária nas pesquisas realizadas. Com isso, chegamos ao número de 385 participantes para uma
amostragem de 95% de confiabilidade com 5% de margem de erro. Separando individualmente, em cada pesquisa foram contabilizadas as seguintes amostragem: 541 pessoas (2015), 910 pessoas (2016), 826 pessoas (2017), 237 pessoas (2018) e 306 (2019). Sendo as duas últimas
pesquisas, de 2018 e 2019, com a exceção de 95% de confiabilidade
com margem de erro em 6%.

Formula utilizada para definição do tamanho da amostra:

4

4

RELATÓRIO DA PESQUISA

Com fins de mobilização e praticidade da pesquisa, essa cartilha se
atentará somente nas informações e análise pertinente ao público
geral e resumido, portanto, não será apresentado as duas primeiras
partes do questionário desenvolvido nas pesquisas 2015, 2016 e 2017,
assim como a primeira parte de 2018 e 2019.
Nessa presente cartilha será apresentado apenas os dados resumidos
do relatório completo. Para acessar o conteúdo completo entre no
site: www.pesquisasamtb.org.br

5

5

RESULTADO DA PESQUISA

QUAL FOI O MEIO DA SUA CONVERSÃO?

Pregação
Parentes
Amigos
Acampamento
Impactos Evangelísticos
Sonhos e visões sobrenaturais
Músicas
Trabalho Pastoral
Distribuição de literatura e Bíblias
Filmes e/ou vídeos
Programa de rádio
Congressos e Conferências
Outros

HÁ QUANTOS ANOS VOCÊ ASSUMIU SEU
COMPROMISSO COM CRISTO?
A idade média que os participantes se converteram
foi com seus 11 anos de idade.
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VOCÊ JÁ TEVE DESEJOS DE DESISTIR DE SERVIR
A JESUS?

10,43%
Não lembro

16,47%

37,57%

Sim, muitas
vezes

Não, jamais

35,6%
Sim, poucas vezes

52% dos jovens já sentiram o desejo de desistir de servir
a Jesus.

SE SIM, DESCREVA POR QUÊ:
As repostas podem ser categorizadas da seguinte forma:
• Dificuldades, lutas e frustações
• Tentações e pecados
• Angustia, desânimo, depressão e tristeza
• Dúvidas e falta de fé
• Decepções, falta de apoio e acompanhamento
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VOCÊ ESTÁ ENVOLVIDO EM ALGUM
MINISTÉRIO?

9,56%
Sim, mas fora da
minha igreja local

13,08%
Não

55,44%
Sim, em minha
igreja local

21,89%
Sim, em minha igreja
local e fora dela

86.9% dos participantes do VOCARE estão envolvidos em algum
ministério. Demonstra que a juventude está ativa na igreja e fora
dela.
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VOCÊ JÁ PENSOU EM LARGAR SEU MINISTÉRIO?

28,45%
Nunca

41,55%
Sim, poucas
vezes

13,60
Não lembro

10%
Sim, muitas
vezes

Um número relativamente grande já pensaram em desistir do
ministério (51.55%), assim como de servir a jesus (52%).

SE SIM, DESCREVA POR QUÊ:
As repostas podem ser categorizadas da seguinte forma:
• Desânimo
• Não acredita ser qualificado ou capacitado
• Cansaço, sobrecarga de funções
• Dificuldade de conciliar o tempo
• Falta de apoio, compreensão e brigas ministeriais
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SUA IGREJA DESENVOLVE ALGUM TREINAMENTO/
PREPARO VOCACIONAL?

34%

66%

Sim

Não

Mesmo que 61% dos pastores apoiam desde o início o vocacionado, ele não tem nenhum treinamento especifico na igreja local.
Podemos observar que as igrejas não estão preparando sistematicamente os vocacionados na igreja local, possivelmente delegam
para instituições (seminários teológicos, agência missionárias, universidades etc) ou focalizam a parte prática.
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SOBRE O APOIO DO SEU PASTOR OU LÍDER ESPIRITUAL
COM RELAÇÃO A SUA VOCAÇÃO:

25,73%
61,38%
Me apoiou
desde o início

Não se aplica

7,94%
Me apoiou só depois
de algum tempo

4,94%
Não me apoia
até hoje

A opção “Não se aplica” identifica pessoas que não são membros
de uma igreja, não sabem sua vocação ou que ainda não falaram
aos seus pastores.
69,3% dos jovens sentem-se apoiados pelo seu pastor na sua vocação. Caso retiremos o “não se aplica”, seria 82,65% dos jovens
sentem-se apoiados.
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DE ONDE VOCÊ RECEBEU INFLUÊNCIA PARA
DESCOBRIR SUA VOCAÇÃO?

Igreja (Pregações, escola bíblica
ou leitura da Bíblia, treinamentos)
Congressos, acampamentos,
eventos etc.
Família ou amigos
Pastor
Escola, universidade etc.
Sonhos, visões, profecias etc.
Livros
Redes sociais, sites ou blogs
Filmes ou teatro
Outro

61% receberam a influência no seu chamado dentro de Igreja, mostrando a importância da igreja local no papel de despertar o vocacionado.
Vale ressaltar que ainda que o pastor esteja em quarto lugar com
22%, a sua influência pode ser vista em outras áreas seja direta ou
indiretamente, tais como igreja e congressos, acampamentos,
eventos etc. Dessa forma, podemos afirmar que o ministério pastoral exerce um papel importante dentro do despertamento vocacional.

12

VOCÊ TEM ALGUÉM OU ALGUMA ORGANIZAÇÃO QUE
O ACOMPANHA COM RELAÇÃO A SUA VOCAÇÃO?

12,74%
Uma agência
missionária

4,37%
Meus professores

35,82%
Meu(minha)
pastor(a)

20,9%
Um(a) amigo(a)

32,44%
27,12%

Meus familiares

Não, não tenho
ninguém

Entre 1/3 dos jovens não tem nenhum tipo de acompanhamento
vocacional.
Novamente é ressaltada a tendência das respostas em “Família/Pastor” sendo a primeira e segunda opção de acompanhamento.
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VOCÊ ESTARIA DISPOSTO A SERVIR EM ALGUM LOCAL
POR QUANTO TEMPO?

Não sei
Até 3 meses
6 meses a 1 ano
3 a 5 anos
1 a 2 anos
Mais de 20 anos
3 a 6 meses
6 a 10 anos
10 a 20 anos

Notoriamente a nova geração não tem interesse de comprometer o
seu futuro a longo prazo, mas buscar experiências de curto prazo,
pois a pesquisa nos mostra que 51.4% dos jovens projetam até no
máximo 5 anos da sua vida, porém se contarmos a porcentagem que
responderam “não sei”, o número salta para 83.7% Isso demonstra
a grande procura de projetos de curto prazo e a troca constante de
ministérios em um período relativamente pequeno.
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COMO VOCÊ SE SENTE AO TRABALHAR COM MUITAS
PESSOAS?

3,2%
Não gosto

6,5%

22%

Perdido

Tanto faz

68,4%
Realizado

Podemos observar que a nova geração é relacional e busca ter contato com outras pessoas. Por isso projetos individuais e administrativos são menos atrativos para eles.
Levando em conta a questão anterior e está, podemos afirmar que
projetos de curto prazo e envolvendo bastante pessoas são as mais
atrativas para os jovens.
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VOCÊ TEM ALGUÉM COMO REFERENCIAL CRISTÃO?

4,6%

95,4%

Não

Sim

O (A) SEU (SUA) PASTOR(A) PARA VOCÊ É UM
REFERENCIAL CRISTÃO?

10,3%

89,7%

Não

Sim
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VOCÊ TEM UMA BOA BASE CRISTÃ NA SUA FAMÍLIA?

25,8%

74,2%

Não

Sim

QUAL É A ÁREA QUE VOCÊ TEM MAIS LUTAS CONTRA
O PECADO?
24,5% Sexualidade, pornografia, masturbação ou sexo
antes do casamento

20,6%
15,7%
11,1%
6,1%
4,8%
4,1%
3,4%
2,2%
2,5%
1,7%
1,5%
1,1%
0,7%

Preguiça, comodismo, indiferença
Raiva, ira e nervosismo
Orgulho, prepotência ou soberba
Outros
Rancor, magoa e falta de perdão
Gula
Mentira, fofoca e falso testemunho
Ciúmes possessivo
Desobediência aos pais, insubmissão e irreverência
Cuidado excessivo com a estética
Ganância e valorização demasiado ao dinheiro ou posses
Drogas, bebidas e entorpecentes
Homossexualismo
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QUAL FOI A ÚLTIMA VEZ QUE VOCÊ FALOU DO
EVANGELHO PARA UM NÃO CRISTÃO?

4,2%

4,9%
7,2%

Não falei com
ninguém

Não quero
responder

Há um ano

42,2%
Há uma semana

11.1%
Há seis
meses

30,4%
Há um mês

QUANDO FOI A ÚLTIMA VEZ QUE VOCÊ PARTICIPOU
DE UMA VIAGEM MISSIONÁRIA?

3,6%
Não quero
responder

15,4%

11,4%
Há um mês

Há dois anos

15,4%
Há um ano

41,8%
Não participei
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MENSURAÇÃO DA CONFIANÇA DA IGREJA
A média de confiabilidade nas agências missionárias
é de 4,0 (confiança moderadamente alta), sendo:

34%
Confiança moderamente alta

34%
Confiança alta

25%
Confiança
moderada

6%
Confiança
leve

MENSURAÇÃO DA CONFIANÇA DA AGÊNCIA
MISSIONÁRIA
A média de confiabilidade nas agências missionárias é de 3,9
(confiança moderadamente alta), sendo:

41%
Com confiança
moderada

24%
Confiança
moderamente alta

32%
Confiança alta

3%
Confiança leve
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MENSURAÇÃO DA CONFIANÇA DAS ONG'S CRISTÃS
A média de confiabilidade nas ONG’s cristãs é de 3,7 (confiança
moderada), sendo:

27%
Confiança alta

23%

46%

Confiança
moderamente
alta

Com confiança
moderada

4%
Confiança leve

MENSURAÇÃO DA CONFIANÇA NOS PASTORES
A média de confiabilidade nos pastores é de 4,1 (confiança
moderadamente alta), sendo :

24%
Confiança
moderamente alta

46%
Com confiança
alta

23%
Confiança
moderada

7%
Confiança leve
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MENSURAÇÃO DA CONFIANÇA NOS MISSIONÁRIOS
A média de confiabilidade nos missionários é de 4,0 (confiança
moderadamente alta), sendo:

35%
Confiança moderada

2%
Confiança leve

36%
Confiança
alta

35%
Confiança
moderadamente
alta

NÍVEL DE RELIGIOSIDAE
Homens e mulheres juntos:

53%
Tem religiosidade
intrínseca

47%
Extrínseco

Observando os resultados da religiosidade do jovem evangélico brasileiro observamos que há um alto nível de religiosidade extrínseca chegando a quase
metade da juventude (47%). Fazendo o cruzamento com os dados encontrado
de quantos já desejaram desistir de servir a Cristo pelo menos uma vez (52%)
e do ministério (51%), vemos que esse número acompanha o nível de espiritualidade. Vale ressaltar que 27% dos jovens não há ninguém o acompanhando
na sua vocação, apontando que a falta de discipulado pode afetar na sua profundidade espiritual. Apesar da maioria dos jovens não se sentirem sozinhos
na caminhada cristã, porém 54,7% deles relataram que em algum ponto da
vida não há ninguém para recorrer ajuda.
Curiosamente o nível de espiritualidade sofre apenas pequenas mudanças
entre as categorias, seja de gênero, idade, nível escolar, estado civil ou orientação teológica. Isso apresenta que talvez a situação religiosa da juventude
não é determinada em sua maioria pelas características sociológicas ou teológicas, mas seja mais pelas implicações pessoais.
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NÍVEL DE ANSIEDADE
Homens e mulheres juntos:

21%
Leve

17%

62%

Grave

Moderado

Ao analisarmos essa pesquisa podemos observar que há um alto
índice de ansiedade na juventude evangélica brasileira, seguindo a
característica observada em geral na sociedade hodierna. Apenas
21% dos adolescentes e jovens adultos se enquadram na sintomatologia leve, ou seja, a cada dez jovens oito estão com ansiedade grau
médio ou alta. Vale ressaltar que no VOCARE 2015 encontramos
que 27.9% dos jovens sofrem continuamente com instabilidade
emocional e 47,30% de ansiedade.
Esses dados ressaltam o resultado que encontramos em VOCARE
2016 e 2017 que 51% já pensaram em lagar do ministério e 52% já
tiveram desejo de desistir de servir a Jesus. A ansiedade como característica dos jovens afeta diretamente na sua forma de resolução
de problemas e escolha de projetos, como apontado no VOCARE
2016 que 44.4% não sabem o que fazer quando se deparam com
diversos projetos ao mesmo tempo.
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SINTOMALOGIA DE TRANSTORNOS MENTAIS
Homens e mulheres juntos:

61%
Negativo

9%

30%

Equivalente

Positivo

Nesta presente pesquisa é possível diagnosticar atual realidade da
saúde mental da juventude evangélica brasileira, apontando que um
terço dos jovens sofrem de algum transtorno (30%), sendo que mulheres foram relatadas com SRQ positivo mais que o dobro dos
homens, sendo 41% e 15% respectivamente.
A faixa etária de 29 a 33 anos de idade é o que tem menos transtorno, com três vezes menos que as demais faixas etárias.
Esses resultados nos é importante quando comparamos com a
grande taxa de desejo de desistência de servir a Jesus (52%) e de
largar o ministério (51%). Com a somatória de fatores das demais
pesquisas aqui apresentado vemos que o pano de fundo da razão de
muitos jovens no meio da jornada vocacional se desviarem não é por
uma única razão simples, mas é multifacetado e complexo. Desta
forma nos apontando cada vez mais a necessidade de um acompanhamento mais pessoal e duradouro para que haja longevidade no
serviço com Cristo.
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NÍVEL DE DEPRESSÃO
Homens e mulheres juntos:

24%
Moderado

17%
Moderadamente
grave

16%
Grave

32%

11%

Leve

Mínima

Tendo em vista disso, podemos observar que 33% dos jovens evangélicos brasileiros estão no nível de saúde emocional que requer
uma atenção especializada com possível interversão médica urgente, sendo moderadamente grave ou grave. Estudos têm mostrado
que a depressão é duas vezes mais frequente entre as mulheres do
que entre os homens, e em nosso resultado não fugiu da tendência
mundial, sendo que 37% as mulheres sofrem com moderadamente
grave ou grave enquanto que homens são 26%.
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CONCLUSÕES

Podemos destacar alguns pontos relevantes sobre a juventude
evangélica brasileira na pesquisa:
A importância da igreja no processo de conversão (35%), no despertamento vocacional (61%) e o nível de confiança é de moderadamente alta, demonstrando que ela continua e sempre será o meio
mais eficaz e bíblico para crescimento e manutenção da fé;
A relevância do papel pastoral para o jovem, sendo que diretamente
22% influencia para descobrir a vocação, 82% apoiam os jovens em
suas vocações, 90% é um referencial cristão e o nível médio de confiança é de moderadamente alta;
Há um alto índice de transtornos mentais (30%), depressão (33%) e
ansiedade (80%), que deve ser acompanhado e cuidado;
47% dos jovens evangélicos brasileiros apresentam uma religiosidade extrínseca, usando a religião para alcançar objetivos não-religiosos, como um meio para um fim;
Devemos investir mais no discipulado, pois a atual situação mostra
que 52% dos jovens já sentiram o desejo de desistir de servir a Jesus
e 51% de desistir do ministério;
1/3 dos jovens não são mentoriados vocacionalmente e 2/3 das igrejas não há nenhum tipo de treinamento vocacional. Essa pode ser a
grande razão da desistência vocacional;
41% nunca participou de uma viagem missionária, apontando para a
necessidade de mais mobilização intencional;
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Relacionamento também continua sendo base para a conversão,
com 32% através de parentes e 10% amigos. Com a média de conversão com 11 anos de idade, precisamos reerguer nossos olhos
para a necessidade da evangelização de crianças e adolescentes
através de relacionamentos;
Para os jovens a igreja deve se envolver mais com pregação do
Evangelho (8.5) e ação social (8.3), enquanto que as demais áreas
são menos importantes, tais como ecologia e ambiental (7.8), arte
(7.8), esporte (7.6), ciência (7.2) e política (6.5);
Jovens são ativos ministerialmente (87%), tem uma alta média de
oração semanal (91%) e leitura bíblica (73%).
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