
ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA GLOBAL: MULHERES E MENINAS 

Globalmente, a desigualdade de gênero tem um efeito dramático sobre a pobreza; 
os recursos disponíveis para mulheres e meninas são em menor número e de difícil 
acesso. Através das Igrejas do Nazareno locais, os Ministérios Nazarenos de Compaixão 
fazem parceria com mulheres e meninas para estimular seu potencial através do 
acesso à educação, agricultura em pequena escala, treinamento vocacional, grupos de 
autoajuda e muito mais. Esses ministérios são criados para ajudar mulheres e meninas 
a reconhecerem seu valor, capacidade, e semelhança porque são feitas à imagem de 
Deus. É por isso que as escolas nazarenas e centros de desenvolvimento de crianças 
oferecem oportunidades para que as meninas cresçam psicológica e espiritualmente.

Em Gana, centenas de mulheres nazarenas ensinam e capacitam umas às outras 
através de associações de justiça e pequenos negócios. Na Colômbia, as igrejas 
fornecem orientação e companhia para jovens mães. E na Libéria, as mulheres estão 
renovando suas esperanças para o futuro por meio de pequenos negócios. Estes e 
outros ministérios nazarenos capacitam mulheres para melhorar o bem-estar de suas 
famílias e de comunidades inteiras, criando mudanças positivas por gerações.

Destaques do Programa Capacitando Mulheres com Dignidade na Libéria:

Seu impacto: apoiando mulheres e meninas

Shelia é uma mãe solteira de seis filhos. Quatro de seus filhos estão em idade escolar, e 
ela gostaria de lhes oferecer uma boa educação e um futuro melhor. Mas pagar quatro 
taxas escolares era algo inacessível. Fornecer comida suficiente já era difícil o suficiente, 
e parecia que o ciclo de pobreza não poderia ser quebrado.

O programa Capacitando Mulheres com Dignidade na Libéria oferece cursos de 
treinamento vocacional para mulheres em três locais através da Igreja do Nazareno. 
As mulheres podem aprender a fazer sabão, serviços de buffet, alfaiataria e tintura 
de tecido - todas as habilidades que permitirão às mulheres começar seus próprios 
pequenos negócios ou ganhar uma renda. Com a receita do negócio, mais de 108 
mulheres também ingressaram em grupos de poupança e empréstimo, ajudando no 
crescimento de seus negócios e planos para o futuro.

Shelia participou da aula de fabricação de sabão, onde aprendeu a fazer sabonetes 
líquidos e sólidos para vender. Ela diz que as aulas serviram para “... restaurar minha 
esperança e sonho de educar e sustentar minha família.”

Histórias da Libéria 

Saiba mais em ncm.org/womenandgirls

Em dois anos, 268 mulheres 
participaram de cursos de qualificação 

profissional.

Pelo menos 353 vidas foram 
impactadas diretamente pelas 
aulas e pelas mulheres que as 

frequentam.

Mais de 100 mulheres participaram 
de 14 workshops adicionais, 

ensinando habilidades comerciais 
específicas.

Mais de 60 mulheres estabeleceram 
um negócio ou estão ganhando 
dinheiro através de um pequeno 

negócio relacionado com sua vocação.

Na Libéria, as mulheres estão assumindo o controle de seu futuro por meio de aulas profis-
sionalizantes.


