
 menighets............   
misjonsprosjekt i Brasil

Du kan gjøre en 
forskjell i Brasil!



Hvorfor arbeider vi i Brasil? 
Favelaene i Brasil er store og belas-
tede områder. Her bor barn og unge 
i miljøer som er preget av arbeids-
løshet, brutte relasjoner, rusmisbruk, 
vold og overgrep. Misjonsalliansen 

jobber bredt med barns rettigheter 
og oppvekstsvilkår. Kirken har en vik-
tig rolle i samfunnet, og Misjonsallian-
sen utfordrer kirkene til å leve ut sitt 
diakonale kall i disse slumområdene.  

Sammen skaper vi forandring
Arbeidet i Brasil utføres i samarbeid med ulike lokale kirker og kirkenettverk. 
I tillegg jobber vi sammen med engasjerte enkeltmennesker og grupper eller 
menigheter i Norge. Samarbeidet bidrar til at sårbare mennesker i Brasil får 
nye muligheter. 

Som giver er du med på å gjøre en forskjell!



VI FREMELSKER VERDIGHET I EN 
URETTFERDIG VERDEN

 menighet....................  støtter Misjonsalliansens prosjekter i Brasil. 
Dette er prosjekter innenfor områder som:

Barne- og ungdomsarbeid 
Barn i favelaene lever i utsatte nabo-
lag med mye rusmidler, narkotikasalg 
og kriminalitet. De trenger beskyttel-
se, omsorg, trygge fritidstilbud, gode 
rollemodeller og næringsrik mat. 
Fritidsaktiviteter innen kunst, kultur, 
språk og sport gir barna et trygt sted 
å være, samtidig som de får omsorg 
og oppfølging som utvikler dem og 
bidrar til at flere fullfører skolen. Et 
viktig mål er å redusere antall ung-
domsgraviditeter. Barn og unge får 
undervisning i helse og ernæring, og 
de lærer om hvordan de kan skape 
lokale nettverk og sammen forsvare 
sine rettigheter. Et overordnet mål er 
å styrke båndene mellom skolen, fami-

lien og de større fellesskapene barn 
og unge er en del av. 

Styrking av lokale kirker 
Lokale kirker, pastorer og ledere moti-
veres til å utvikle en diakonal praksis 
hvor de som kirke spiller en større 
rolle i sitt nærmiljø; en kirke som tar 
tak i utfordringene i nærmiljøet, bryr 
seg om miljøspørsmål, kjemper for 
barn og unges rettigheter, og som 
skaper håp og muligheter. Gjennom 
utvikling av pastor- og menighets-
nettverk oppmuntres kirkene til å 
jobbe sammen for å fremme rett-
ferdighet og styrke rettighetene til 
mennesker som lever under vanskeli-
ge forhold i favelaene. 

Vi tror at det er en iboende kraft 
hos mennesker til å ville det 
gode, løfte hverandre opp fra 
det som holder oss nede. Noen 
ganger klarer vi det selv, andre 
ganger må vi ha hjelp til det.

Les mer om arbeidet på misjonsalliansen.no/Brasil 
Der finner du også filmer og reportasjer fra prosjektene i Brasil.

https://misjonsalliansen.no/Brasil
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På jorda som i himmelen

♡ På www.misjonsalliansen.no kan du bli fadder eller fastgiver. Du kan 
også ringe 22 94 26 00 for å registrere deg. Som fadder eller fastgiver 
får du regelmessig informasjon om det viktige arbeidet du støtter.

 menighet...................  støtter Misjonsalliansens 
prosjekter i Brasil.

Du kan gi din støtte til menighetens misjonsprosjekt på Vipps: 

Vipps XXXXXX

Du kan gi fast ved å opprette fast trekk 
til kontonummer XXXX XX XXXXX

https://www.misjonsalliansen.no/



