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Potential Bible translation needs

A Aliança Global Wycliffe, compila anualmente estatísticas de acesso 
às Escrituras a partir dos dados fornecidos por meio da ProgressBible, 
por organizações de tradução da Bíblia e de organizações parceiras. 
Os dados são baseados nas informações mais recentes disponíveis 
sobre usuários de primeira língua no Etnólogo da SIL.

Américas

1.107  
idiomas  
no total

Para simplificar, cada idioma 
é contado apenas uma vez e 
atribuído a uma única região 
com todos os usuários ligados 
a esse local.

Acesso às escrituras por região

76 341 179 98 73 340

Europa

313  
idiomas  
no total

73 45 86 50 14 45

Ásia

2.415 
idiomas  
no total

239 447 358 668 363 340

Pacífico

1.344 
idiomas  
no total

53 329 217 339 140 266

África

2.209 
idiomas  
no total

283 455 408 525 374 164

797 
milhões

Pessoas com e sem as Escrituras

446 
milhões

10,3 
milhões

5,9 
bilhões

128,8 
milhões

74,2 
milhões

cerca de 11% 
cerca de 6%

cerca de 2%
cerca de 0,1%cerca de 1%

Conforme o etnólogo da SIL, 7,36 bilhões de 
pessoas usam os 7.388 idiomas conhecidos 
no mundo. No entanto, as estatísticas de 
usuários de idiomas tendem a ficar defasadas 
em relação às estatísticas reais da população. 
A população mundial deve chegar a 8 bilhões 
em novembro de 2022. Para concordância 
estatística, as porcentagens utilizadas aqui 
são baseadas no número do Etnólogo.

cerca de 80%

7.388 idiomas vivos conhecidos, incluindo 386 linguagens de sinais

Idiomas com e sem as Escrituras

* Na maioria dos casos, as pessoas usam outro idioma que já tem pelo menos um pouco das 
Escrituras. Às vezes, o primeiro idioma deles está simplesmente entrando em desuso.

Bíblia 
completa Novo Testamento Trechos

Sem Escritura, provavelmente sem necessidade
LEGENDA Precisa dar início à tradução 

da Bíblia

Trabalho inicial em andamento

724 1.617 1.248 1.680 964 *1.155

Pacífico 

339  
idiomas

Ásia 

668 
idiomasÁfrica 

525  
idiomas

total

1.680        
idiomas

Américas 

98   
idiomas

Europa 

50   
idiomas

Sobre os dados estatísticos

Os números no mapa se referem a idiomas onde o trabalho  
já está sendo solicitado, ou é provável que seja necessário.

(128,8 milhões de pessoas, 2% dos usuários do idioma)

Precisa dar início à tradução da Bíblia

Acesso global às 
Escrituras de 2022

https://progress.bible/
https://www.ethnologue.com/
www.wycliffe.net/pt-br/recursos/estatisticas

