
Informasjon fra Brasil

I storbyen betyr nærhet og nestekjærlighet ekstra mye.

Å være kirke i urbane områder, slik som Curitiba, er en stor utfordring. Kirken handler om relasjoner, å komme nærmere 
hverandre og Jesus, samtidig som vi ser forandring i menneskers liv. Det er nettopp dette som skaper utfordringer for 
kristne i Curitiba, og lignende storbyer.

Den urbane kulturen verdsetter individualisme. Brasilianerne i disse områdene ønsker å være mer anonyme, og fokuset 
havner i større grad på seg selv og sitt liv framfor nabofellesskapet. Budet om å elske sin neste blir vanskelig å følge.
Men gjennom evangeliet blir mennesker forandret. Flere skjønner at de er kalt til å være kirke i hverdagslivet og der de 
ferdes, for å tjene andre. De lever i kontrast til den individualistiske kulturen, og engasjerer seg i sosiale prosjekter for de 
mest sårbare i samfunnet. 

Prosjektene Dorcas og Casa Redentor har vært et lyspunkt for flere som lever i sterk fattigdom. Helsepersonell, psyko-
loger og arbeidstrening og musikkundervisning står her sentralt i å gjøre hverdagen litt lettere. Vi gleder oss hele tiden 
over nye deltakere i prosjektene som opplever mer verdighet, og vi håper flere engasjerer seg i prosjekter med mål om å 
forbedre folks liv. 

Det er det det vil si å være kirke!
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FORSLAG TIL FORBØNN FOR BRASIL

Herre, vi takker og ber deg for kirkene og alle som tror på deg  i Brasil. Vi ber spesielt for den lutherske kirken i Brasil 
og for fornyelsesbevegelsen Movimento Encontrão. Vi ber om at du må lede og velsigne arbeidet med å fornye 
kirken og plante menigheter.
Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar

Takk, kjære Jesus, for prosjektene Dorcas og Casa Redentor  i Curitiba. Takk for at mennesker får merke din omsorg og 
kjærlighet gjennom disse prosjektene. Hjelp også oss i vår menighet til å se hvordan vi kan være tilstede som kirke i men-
neskers hverdag.
Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar

Så ber vi for Hald-studentene som er kommet til Norge fra Brasil dette året, og for de fire norske jentene som har vært i 
Brasil. Takk for alt det fine utvekslingsprogrammene på Hald Internasjonale Skole bringer med seg. Vi ber for disse åtte 
ungdommene og for livene deres videre, og vi ber for det kommende skoleåret på Hald.
Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar. Amen

Hva gjør NMS i Brasil?

NMS samarbeider med fornyelsesbevegelsen Movi-
mento Encontrão (ME) i den lutherske kirken i 
Brasil (IECLB). 

Vårt hovedfokus er å bidra i arbeidet med å fornye 
kirken og plante nye menigheter. Vi støtter utdan-
ning av misjonærer ved det teologiske fakultetet 
FATEV i Curitiba i Sør-Brasil. Et lærested der 
teori og praksis går hånd i hånd. Sammen med FA-
TEV og misjonsorganisasjonen Missão Zero (MZ) 
bidrar vi til ledertrening og oppfølging av unge 
ledere med tanke på fremtidig tjeneste i kirken. 

Vi bidrar til oppstart av nye menigheter og felles-
skap sammen med MZ. 
Vi samarbeider også om utsendelse av misjonærer 
fra Brasil til Europa.
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Dette året har det vært fire 

studenter fra Brasil på 

Hald Internasjonale Skole i Mandal. 

De har vært utplassert i Oslo og 

i Trondheim, og er nå tilbake på Hald 

for å avslutte skoleåret. 

Fire norske Haldstudenter har vært 

utplassert i Brasil.




