
 

 
 
BOTSUANA | ÁFRICA 
 
PROJETO: Hope Academy Center (Centro Acadêmico Esperança) 

INÍCIO DO PROJETO: 2010 

COORDENAÇÃO: Roberto Carmona e Logan Phillimon 

 

MOTIVAÇÃO: Para atender à realidade da região de Sebina, em que crianças e 
adolescentes apresentam um alto índice de evasão escolar e ficam pelas ruas sujeitos 
a drogas e álcool, o missionário Pr. Girlan Silva, que naquele período trabalhava em 
Botsuana, iniciou um programa esportivo. O Centro Acadêmico Esperança oferece um 
espaço de treinamento de futebol para uma média de 70 crianças e adolescentes por 
ano, a fim de dar a elas a esperança de um futuro melhor. 

 

OBJETIVOS E REALIZAÇÕES: 

 Treinar e preparar crianças e adolescentes através do esporte, baseado em 
princípios cristãos, para se envolverem com atividades que somem valores às 
suas comunidades. 

 Muitos têm se rendido a Jesus e têm vindo servir na igreja local. 

 O jovem Logan Phillimon, da igreja local, foi preparado para trabalhar conosco 
como obreiro autóctone e posteriormente foi ordenado ao ministério pastoral. Ele 
tem feito um trabalho excelente na condução do programa.  

 Um espaço aberto em meio à comunidade foi cedido ao programa. Apesar de 
não atender todas as necessidades, é ali que acontecem os treinos e preparação 
para campeonatos. Em 2019, os atletas foram campeões na liga de futebol 
nacional. 
 

METAS PARA 2020: 

 Registrar o programa na liga nacional de esportes, uma vez que os atletas têm 
sido reconhecidos em sua qualidade. 

 Abrir um novo grupo na capital do país com a intenção de fazer ali a base do 
programa, para assim alcançar todas as vilas do país. 

 Obter apoio financeiro estável para comprar equipamentos e alugar um espaço 
adequado para treinos e capacitação de novos líderes para seguirem com o 
programa em suas vilas. Atualmente, o programa não recebe apoio financeiro 
para obtenção de equipamento, lanche e transporte. Logan faz contatos, a fim de 
obter algum apoio. Com isso, eles não têm tido verbas até mesmo para comprar 
bolas e chuteiras. 

 


