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Geografia e Posição
Portugal está localizada na parte mais 
ocidental da Península Ibérica, no sudoeste 
da Europa.

Banhado no oeste e sul pelo oceano atlântico 
e faz fronteira com a Espanha no norte e no 
leste. Inclui as ilhas do arquipélago de Açores 
e da Madeira

Membro da União Europeia

A lingua falada em Portugual é o português
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Geografia e Posição
Lisboa fica à 6 horas de carro de Madrid e 
outras localidades na Espanha.

Existem várias igrejas com distância de menos 
de um dia de carro, trem ou vôo.

De avião:
- 1:30 horas para Madrid
- 2:30 horas para Londres ou Paris
- 3:30 horas para Berlim
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História
Uma das nações mais antigas da Europa.

Legado mundial de influência cultural, 
arquitetônica, e linguística em todo o mundo 
devido ao vasto impacto da "Era dos 
Descobrimentos" nos séculos 14/15, 
incluindo:

● Brasil
● Angola
● Moçambique
● Macau

e muitos outros lugares em todo o mundo 4
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História e Impacto de Portugal



População
Portugal tem uma população de 11 milhões de 
habitantes.

Classificado no Índice Global da Paz como o 
terceiro país mais seguro do m undo.

60% -70%  da população de Lisboa se identifica com 
o catolico mas menos de 30% frequentam 
regularm ente *

Cerca de 6,8% da população se descreveu no censo 
de 2011 com o “sem religião” **
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https://worldpopulationreview.com/world-cities/
https://www.


População
Portugal todo, cabe no estado de
Pernambuco, e ainda sobram 6.000km

O estado de São Paulo é 2.7 vezes
maior que Portugal 
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População: Lisboa
Capital de portugal

Cidade de Lisboa: 545.000 habitantes

Área metropolitana de Lisboa: 2,59 milhões 
de habitantes (aproximadamente 27% da 
população de Portugal)

Lisboa acolhe 14 universidades, faculdades e 
institutos públicos e privados
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Lisboa
Lisboa hoje é uma mistura de culturas da sua 
longa história e ...

9

Londres Paris



Lisboa
... aspectos mais contemporâneos, incluindo 
uma ótima infraestrutura de transporte e um 
setor de tecnologia em crescimento.
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● Lisboa - 14 univ., > 119.000 alunos
● Porto - 9 univ., 31.000 alunos apenas na U Porto
● Coimbra - 6 univ.; 25.000 alunos apenas na U Coimbra 

- lar de um a das universidades mais antigas da Europa 
(est. 1290 DC)
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Universidades em Portugal
Total de 98 Universidades *.

Três distritos com grandes universidades:

https://www.topuniversities.com/where-to-study/europe/portugal/guide#:%7E:text=Ranked%20joint%20305th%20in,47%2C000%20students%20in%2018%20faculties
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2018-portugal_en.pdf


Ensino superior em Lisboa
Os campus urbanos ficam no centro da 
cidade.

Juntas, só a Universidade de Lisboa e a 
Universidade Nova contam com mais 
de 67.000 alunos. A universidade Nova 
possui um programa de MBA conjunto 
com o MIT (EUA).
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Imigração para Portugal
Brasil, Itália e França foram as três principais 
nacionalidades que imigraram.

Em 2019, 107.000 brasileiros residiam em Portugal, 
ocupando o primeiro lugar na origem de imigrantes 
correspondendo à aproximadamente 25% da 
população imigrante.*
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https://www.gee.gov.pt/pt/lista-publicacoes/estatisticas-de-imigrantes-em-portugal-por-nacionalidade/paises/Brasil/4017-populacao-estrangeira-com-estatuto-legal-de-residente-em-portugal-brasil/file
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Santander - 18

Bilbao/Elbar - 16

Segovia - 9

Madrid - 117

Vila Nova de Gaia - 2

São João da Madeira - 4

Lisboa - 9

Sevilla/Dos Hermana - 11

Huelva - 9

Malaga - 53

Casa Bermeja - 8

Mijas Costa - 2

Marbella - 8

Pamplona - 3 

Zaragoza - 4 

Andorra - 1 

Girona - 10 

Barcelona - 50 

Sitges - 2 

Lleida - 2 

Mallorca - 17 

Valencia - 37 

Alicante - 2 

Murcia - 15 

Cordoba - 16 

Lucena - 2 
Algeciras, La Linea

Guadiaro - 7 



Santos em Portugal
Atualmente, há 14 santos se reunindo regularm ente via 
Zoom para oração e no Dom ingo; estabelecendo contato 
com outros 10 - 12 santos em todo o país.

Trabalhar na edificação de grupos vitais por m eio do contato 
regular uns com os outros.
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Santos em Portugal
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Santos em Portugal
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Santos em Portugal
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ParisEncargo do mover do Senhor em Lisboa

Estabelecimento de um candelabro: um 
forte testemunho necessário nesta capital

Firmar a unanim idade com todos os santos da 
Península Ibérica e em toda a Europa

Migração de 30 - 40 santos conduzidos pelo 
Senhor a em igrar para Lisboa



Encargos atuais para Portugal
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Traduzir o site Bíblias para a Europa para o 
português

Desenvolver uma seção em português no site 
da La Obra MSPI

Desenvolver logística para distribuição da 
versão restauração em português do novo 
testamento.

Unindo -se às igrejas em toda a Europa por 
meio de conferências e treinamentos
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Oração sem cessar
Que o Senhor abra a porta para os santos 
migrarem para Lisboa para trabalhar, estudar, ou 
servir.

Apascentar dos contatos atuais.

Que o Senhor  adicione o povo português à vida 
da igreja através do evangelho.



Para mais informações
Email: dmferreira31@gmail.com

WhatsApp: +1 401 864-7315 

Celular: +351 913 036 875
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“...mas o povo que conhece ao seu Deus ser tornará forte e ativo.”

Daniel 11:32 
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