
ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA GLOBAL: AÇÃO EM FAVOR DE REFUGIADOS E IMIGRANTES

Atualmente, 79,5 milhões de pessoas foram retiradas à força de suas casas, um número 
maior do que qualquer outro momento registrado na história. Os refugiados estão 
em quase todas as áreas do mundo; violência, crises climáticas, pobreza extrema e 
perseguição estão levando as pessoas a buscar segurança.

Aqueles que fogem muitas vezes acabam vivendo na pobreza, sem comida, roupas ou 
abrigo suficientes. Eles se descobrem incapazes de usar seu treinamento e habilidades, 
e as crianças muitas vezes perdem anos de escola. Na verdade, metade das pessoas 
que vivem como refugiados são crianças, mais de 130.000 delas, viajam sozinhas ou 
em grupos e são particularmente vulneráveis ao tráfico de pessoas e outras formas de 
violência.

O número de refugiados dobrou na última década. Globalmente, as igrejas do 
Nazareno locais estão respondendo às necessidades atuais, bem como desenvolvendo 
novas estratégias para reduzir o deslocamento e atender às necessidades crescentes 
daqueles que são forçados a migrar. Juntos, vocês estão se une a eles em resposta ao 
chamado de Cristo para acolher os filhos de Deus. 

Seu impacto: Refugiados e Imigrantes

William, 52, estava dormindo nas ruas perto de uma estação de ônibus quando ouviu 
alguém pregando em espanhol. Ele e sua família vieram da Venezuela para Boa Vista, 
Brasil, e buscavam melhor atendimento médico para sua filha grávida. Ela precisava 
de antibióticos e não havia nenhum disponível na Venezuela, onde anos de inflação e 
crises estavam causando extrema insegurança alimentar. 

A família estava lutando. Eles sabiam que seu dinheiro não duraria e eram apenas 
alguns indivíduos nos fluxos de refugiados que chegavam ao Brasil. Eles se viram 
vivendo nas ruas da cidade fronteiriça, incapazes de falar a língua do novo país para 
encontrar trabalho.

Eles também são pessoas de forte fé; quando ouviram o pastor pregando em sua 
língua, eles se aproximaram dele. Por meio dele, eles foram ligados à Igreja Hispânica 
do Nazareno, onde aqueles que viviam como refugiados podiam ficar em um abrigo, 
comer refeições quentes, ter aulas de português e muito mais. 

“Pela misericórdia de nosso Senhor, a Igreja Hispânica do Nazareno abriu suas portas,” 
diz William.

Histórias do Brasil

Saiba mais em ncm.org/refugee-immigrant-support

Na América do Norte e do Sul, as 
igrejas estão fornecendo assistência, 
treinamento profissional, cuidados 
médicos e muito mais para aqueles 

que desejam imigrar. 

Num campo de refugiados de 
Bangladesh, espaços seguros 

Nazarenos, proporcionam educação 
e aconselhamento às crianças 

Rohingya. 

No Líbano, as escolas nazarenas 
ajudam as crianças que vivem como 

refugiadas a recuperar os anos de 
escolaridade perdida.

Na Croácia, as igrejas estão ajudando 
aqueles que buscam asilo após 
fugirem da violência extrema.
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No Brasil, uma igreja do Nazareno Hispânica, fornece comida, abrigo e comunhão 
para refugiados.

https://www.ncm.org/refugee-immigrant-support

