
ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA GLOBAL: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

A pobreza é mais do que falta de dinheiro. Isso impede as pessoas de planejar o futuro e 
experimentar a dignidade que todos os seres humanos têm como �lhos de Deus. Em vez 
de escolher quanto economizar ou que sonhos seguir, as pessoas são forçadas a tomar 
decisões para sobreviver.

Os Ministérios Nazarenos de Compaixão fazem parcerias com igrejas locais para capacitar 
indivíduos e famílias para interromper o ciclo de pobreza e a�rmar sua dignidade dada 
por Deus. Por meio de treinamento, educação pro�ssional e ferramentas como grupos 
de poupança e empréstimo, mulheres e homens ganham a oportunidade de obter uma 
renda criando pequenas empresas sustentáveis. A agricultura adicional em pequena escala 
oferece às famílias a capacidade de obter uma renda e colocar comida na mesa.

Seu impacto através do desenvolvimento econômico

Três anos atrás, Naija*, agora com 35 anos, ingressou em um grupo de autoajuda no Nepal. 
A falta de escolhas a forçou a pedir nas ruas, e ela desejava poder sustentar sua família com 
dignidade. O grupo ajuda os membros a gerar renda, economizar e aprender como iniciar 
pequenos negócios. Naija foi inspirada por outras pessoas que administravam com sucesso 
seus negócios e decidiu abrir sua própria pequena mercearia. Hoje, ela não precisa mais 
pedir e se tornou líder em sua comunidade. “Agora as mulheres do meu grupo de autoajuda 
contam comigo”, ela conta. “Elas me fazem perguntas e esperam aprender comigo. Sinto-
me fortalecida e honrada.”

Em 2015, Nepal foi devastado por um terremoto de magnitude 7,8 que matou quase 9.000 
pessoas e feriu mais de 22.000. Desde então, o MNC trabalha com a Igreja do Nazareno local 
para desenvolver programas como o grupo de autoajuda de Naija. Esses programas dão 
às pessoas a capacidade de romper o ciclo de pobreza que foi intensi�cado pelo desastre, 
transformando comunidades inteiras.

*Nomes são alterados para proteção da privacidade.

Histórias do Nepal

Através de um grupo de autoajuda no Nepal, Naija começou seu próprio negócio.

Em Bangladesh, mais de 7.500 
mulheres e suas famílias se 

bene�ciam de grupos sobre 
poupança organizados pelos 
centros de desenvolvimento 

infantil do MNC.

174 mulheres na Libéria 
aprenderam habilidades 

geradoras de renda em alfaiataria, 
restauração, fabricação de sabão e 

gravata através de um programa de 
treinamento vocacional.

94 mulheres em Iruttumadu, 
uma pequena vila no Sri 

Lanka, foram impactadas com 
a participação em um grupo 

sobre poupança.

Na Bulgária, onde o desemprego 
é extremamente alto, uma igreja 

administra um centro de negócios 
para fornecer recursos, treinamento 

e dicas de desenvolvimento.
Saiba mais em ncm.org/EconomicDevelopment
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