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PROJETO: Blessed Hands (Mãos Abençoadas) 

INÍCIO DO PROJETO: 2014 

COORDENAÇÃO: missionários Edna Carmona, Roberto Carmona, Maria Edna Bibiano 

MOTIVAÇÃO: Uma jovem contou aos missionários que o mais novo de seus 6 filhos, 
com apenas 9 meses de idade, havia chorado a noite toda por ainda não ter se 
acostumado a ir dormir sem ter comido nada durante o dia. Ela disse que naquela idade 
o menino ainda não conseguia dormir esperando que no dia seguinte tivesse algo para 
comer, prática comum aos demais membros da família. A média salarial no país não é 
suficiente para alimentar as famílias. Muitas vezes elas têm apenas uma alimentação 
por dia, e sem a qualidade necessária para o desenvolvimento nutricional. Nas escolas, 
a comida servida não garante aos alunos proteínas e nutrientes básicos. 

OBJETIVOS E REALIZAÇÕES:  

 Treinar pessoas para trazer retorno financeiro à família usado habilidades 
quaisquer em produção de algum bem de consumo (colares de miçangas, bolsas 
de pano...). 

 Diversificar as áreas do projeto, que têm como base o artesanato, para alavancar 
as ações nas comunidades carentes. 

 Capacitação de irmãs das igrejas para serem condutoras do programa e, assim, 
permitir o avanço com as aulas para outras comunidades. 

 Alunas já foram premiadas em feiras, eventos regionais e nacionais, ganhando 
valores em dinheiro, o que estimula o desejo por parte de outras pessoas a 
estudarem no projeto. 

METAS PARA 2020: 

 Implantar a organização em grupos de trabalho, como cooperativas, para darem 
maior suporte à produção e melhorar o retorno financeiro.  

 Registrar o programa como Ação Social no governo, pois facilitará a obtenção de 
recursos junto a instituições filantrópicas e até mesmo a programas sociais do 
governo. 

 Levantar líderes em todo o país pela convenção batista, que conta hoje com 20 
igrejas, somando um total de 700 membros. 

 
 


