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Em todo o mundo, a pobreza impacta mulheres e meninas numa taxa mais alta, 
agravando a desvantagem delas na aquisição de educação, empregos e itens 
essenciais. Por esta razão, os Ministérios Nazarenos de Compaixão associam-se a igrejas 
locais empenhadas em confrontar a disparidade económica ao longo das linhas de 
género. Projectos destinados a libertar o potencial das mulheres e meninas reforçam 
a mensagem cristã de que elas são feitas à imagem de Deus. Através do treinamento 
vocacional, grupos de poupança empresarial e centros de desenvolvimento infantil, 
as mulheres e meninas podem compreender que são membros valiosas, capazes e 
iguais na sociedade.
O projecto “Capacitar as Mulheres com Dignidade” na Libéria tem cursos de treinamento 
vocacional para mulheres em três locais através da Igreja do Nazareno. As mulheres 
podem aprender a fazer sabão, catering, alfaiataria e a tingir tecido - todas estas 
capacidades vão permitir iniciar os seus próprios pequenos negócios ou ganhar um 
salário tolerável. Com a renda que ganham com o seu comércio, as mulheres também 
se podem juntar a grupos de poupança e empréstimo, que as ajudará a expandir os 
seus negócios e a planear o futuro.
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No Gana, as mulheres 
ensinam e capacitam-se 
umas às outras através 
de clubes de justiça e 
pequenas empresas.

As igrejas na Colômbia 
dão orientação e 
companheirismo 
a mães jovens e 
aos seus filhos.

As mulheres na Libéria 
estão a criar esperança 

para o futuro através 
de pequenas empresas 
baseadas no comércio.

Nas Filipinas, as meninas 
encontram refúgio num 

lar para crianças que 
são sobreviventes da 

exploração sexual online.

Linda, uma mãe solteira de dois filhos que vive na Libéria, ganhou confiança e 
independência financeira desde que foi treinada para ser alfaiate no projecto 
“Capacitar as Mulheres com Dignidade”. Ela já contou com a generosidade de 
parentes para obter apoio financeiro, mas agora ganha o seu próprio dinheiro 
ao costurar roupas. “Agradeço a Deus por este projecto”, diz Linda. “Ele faz de 
mim uma mulher digna.”
Antes de participar no programa, a Linda lutou para sustentar os seus filhos. Ela 
tinha uma receita estagnada e faltavam-lhe capacidades comercializáveis para 
conseguir arranjar emprego. 
No entanto, a formação profissional capacitou Linda a mudar a situação da sua 
família. Com o dinheiro que ela ganha com a venda de roupas, ela consegue 
pagar pela sua casa, comida e remédios para os seus filhos. Além de ganhar 
dinheiro, a Linda exibe, orgulhosamente, a sua capacidade e criatividade nos 
fatos e vestidos que produz. A experiência inspirou Linda a investir em mulheres 
que enfrentam desafios semelhantes. “Pretendo ter a minha própria alfaiataria 
onde posso capacitar outras mães solteiras como eu”, diz Linda.

“Capacitar as Mulheres com Dignidade” na Libéria
Rose, na foto, também aprendeu alfaiataria noutra igreja nazarena no programa.
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