
ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA GLOBAL: DESENVOLVIMENTO HOLISTICO DA CRIANÇA 

Mais da metade daqueles que vivem na pobreza são crianças. Crescer na pobreza torna 
ainda mais difícil que o ciclo seja quebrado; a desnutrição, a falta de educação escolar 
e doenças são apenas algumas das coisas que afetam a chance de crianças terem 
um futuro melhor. O desenvolvimento infantil nazareno é holístico, abordando não 
apenas um aspecto da vida de uma criança e seu crescimento, mas todos os aspectos 
fundamentais: crescimento espiritual, físico, intelectual, emocional e relacional. 

O apoio educacional ajuda as crianças a irem bem na escola, e jogos sociais e apoio 
educacional ajudam no desenvolvimento de relacionamentos. Antes da pandemia, 
os centros de desenvolvimento infantil forneciam refeições saudáveis para preencher 
as lacunas na nutrição de uma criança. E durante a pandemia, os programas de 
desenvolvimento infantil foram capazes de usar as conexões que já tinham com as 
famílias para que alimentos básicos continuassem sendo fornecidos.

Seu Impacto: Cuidar de Crianças Globalmente

Pema vive em uma casa de aluguel com suas duas filhas de idade escolar. Tem sido 
apenas as três desde que seu marido faleceu em 2019. Pema não conseguiu frequentar 
a escola quando era jovem, e ela não tinha habilidades comerciais para servirem como 
sustento para a família, após a morte de seu marido. Com poucas opções, ela foi trabalhar 
em um canteiro de obras, ganhando o suficiente para cada dia. 

E então, alguns meses depois, o isolamento por Covid-19 começou e os canteiros de 
obras foram fechados. “Eu não tinha nenhuma outra fonte de ganhos para alimentar, 
nutrir, fornecer educação escolar, e cuidado para minhas filhas”, explica Pema. Ela queria 
desesperadamente algo diferente para suas filhas. “Eu tenho que ajudá-las a trilharem 
seus caminhos”, diz ela.

O Centro Nazareno de desenvolvimento de crianças para meninas, era uma enorme 
ajuda depois da morte de seu pai. Lá, elas receberam aconselhamento, exames de saúde, 
refeições e apoio educacional. Durante o isolamento, o centro tornou-se vital para Pema e 
suas filhas mais uma vez. Quando ela não era capaz de fornecer comida, a família recebeu 
alimentos básicos do centro. E quando o proprietário da casa alugada por elas, solicitou o 
pagamento do aluguel, que Pema não tinha, o centro ajudou a família a manter sua casa.

Histórias do Nepal

Saiba mais em ncm.org/holisticchilddevelopment

Mais de 11.000 crianças são 
amparadas por programas de 

desenvolvimento infantil.

Programas em 60 países cuidam do 
espírito, mente e saúde das crianças.

Quase todos os centros foram 
adaptados para continuar servindo 

durante a pandemia

253 Centros Nazarenos de 
Desenvolvimento da Criança, 
criam espaços seguros para 

as crianças crescerem.

Cuidados holísticos para crianças no Nepal impacta toda a comunidade.
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