
Em duas cidades de Kosova, a forma opaca e inclinada das estufas está se tornando uma visão 
comum. A proprietária de uma delas, Albana*, é uma viúva com três �lhos adultos. Durante 
anos, ela lutou com uma pobreza signi�cativa e avassaladora. Viver o dia a dia era a única 
opção, e até isso era difícil. Sua estufa ajudou a mudar isso. É o resultado de um programa 
de uma igreja Nazareno local com o objetivo de aliviar a pobreza em um país onde 45% das 
pessoas lutam para colocar comida na mesa. A igreja fornece o material e o treinamento, e em 
resposta cada destinatário se compromete em três aspectos: doar 25% de suas colheitas para 
alimentar outras pessoas necessitadas, doar 15% da renda que as colheitas produziram para 
comprar materiais para mais estufas e ajudar a construir o terreno da próxima estufa.

Nora e sua família também receberam uma estufa, mas estavam preocupados que a venda das 
lavouras ainda não fosse su�ciente. Dentro de uma semana, porém, eles haviam vendido tudo 
o que cultivavam. Albana e Nora falam sobre o poder da oração. Quando os coordenadores 
do programa estavam saindo de casa, Nora os deteve. “Você não pode sair sem orar por nós!”, 
Ela disse a eles. “Eu sei que Deus responde a oração!”

*Os nomes são modi�cados para proteção da privacidade.

ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA GLOBAL: GARANTIA DE ALIMENTO

Em todo o mundo, uma em cada nove pessoas não tem comida su�ciente. A fome extrema é 
um resultado direto da pobreza; a fome também impede que as pessoas quebrem um ciclo, 
impossibilitando-as de viver sem ter que se preocupar com sua sobrevivência. Desnutrição 
signi�ca que as crianças não são capazes de se desenvolver adequadamente e o sistema 
imunológico é menos capaz de combater doenças. Quando as pessoas têm fome, di�culta 
o foco em qualquer outra coisa. 

A fome é realmente uma questão global e os Ministérios Nazarenos de Compaixão formam 
parcerias com igrejas de todo o mundo para abordá-la, através de projetos agrícolas. Nos 
países da África, as hortas e as bananeiras permitem que famílias e indivíduos lidem com 
sua própria fome, além de obter renda extra. Em Kosova, as estufas estão alcançando o 
mesmo objetivo.

As igrejas locais no Líbano 
�zeram doações de alimento 
para 360 famílias, garantindo 

que elas tivessem uma 
alimentação adequada.

Mais de 300 famílias estão 
programadas para o plantio 
de bananeiras e hortas em 
Ruanda no próximo ano.

Mais de 80 pessoas estão sendo 
apoiadas para projetos de 

estufa no Kosova, impactando 
indiretamente mais de 150 outros 

membros da comunidade.

Igrejas na Venezuela 
continuam a fornecer 

alimentos para famílias que 
enfrentam fome e desnutrição.
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Essa família é uma das que receberam uma estufa.

Saiba mais em ncm.org/hunger
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