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Prezada Família MPC, Amigos e 
Parceiros Ministeriais,

Como você pode ter certeza de que está usando 
adequadamente os talentos com os quais o 
Senhor o abençoou quando as coisas não estão 
claras? Quando o seu principal meio de comunicação 
agora é um programa chamado Zoom ou equivalente, como você se 
mantém conectado aos jovens com quem deseja se conectar e mostrar o 
amor de Jesus no século 21, tudo isso em um constante estado de mudança 
e bloqueio? Essas foram as perguntas que nossa família Youth for Christ 
International (Mocidade para Cristo Internacional) enfrentou continuamente 
em 2020. Nossa equipe respondeu ao chamado se esforçando para viver 
Mateus 14: 22-23, mantendo nossos olhos focados em Jesus. Continuamos 
com o desdobramento do nosso plano estratégico, adequamos o que 
foi possível e permanecemos firmes onde foi necessário. A situação 
mudou, mas a missão continua a mesma: chegar aos jovens, em todos 
os lugares, em nome de Jesus, dando-lhes a oportunidade de aceitá-lo 
como seu Salvador. Depois do que pode ser descrito como um dos anos 
mais desafiadores que muitos já experimentaram, celebramos nosso 76º 
aniversário compartilhando a luz de Cristo. Lamentamos por aqueles que 
perdemos, mas celebramos sua jornada para o céu. Para nós, que ainda 
estamos na terra, o trabalho não acabou, somos chamados a continuar com 
a nossa missão, a nossa vocação. Por meio deste relatório anual, por favor, 
junte-se a mim para refletir sobre algumas das coisas que aconteceram em 
2020 dentro da Mocidade para Cristo ao redor do mundo. Você verá que, 
embora nada tenha sido como estávamos habituados, o impacto causado 
por nossos parceiros ministeriais, conselhos de diretores, funcionários e 
voluntários foi real e transformador.

O ministério digital tornou-se necessário e eficaz em nível global. Nossa 
eficácia em alcançar os jovens por meio de várias plataformas de mídia 
social, canais do YouTube e podcasts cresceu significativamente.

Reuniões e conexões virtuais agora são comuns. Elas jamais substituirão a 
interação pessoal que se consegue com a presença física, mas foram uma 
ponte necessária para garantir a comunicação e que as necessidades dos 
diferentes membros de nossa família fossem atendidas. Na verdade, um dos 
destaques do nosso ano ministerial foi a primeira conferência anual MORE, 
um evento de dois dias transmitido ao vivo que atingiu vários milhares de 
pessoas em 20 fusos horários e foi realizado ao vivo em 5 idiomas! No início 
da pandemia e à medida que a pressão financeira aumentava em muitos 
programas, foi decidido criar o Fundo COVID-19 para os mais necessitados.

De nosso diretor

MOCIDADE PARA CRISTO INTERNACIONAL
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Graças à generosidade de nossos parceiros de ministério, fomos capazes de 
ajudar muitos programas locais e nacionais a se manterem funcionando. Ainda 
mais impressionante foi o apoio entre as nações, esta versão em tempo real do 
Salmo 133: 1 consolidou ainda mais a ideia de “Uma MPC” e o Pilar da Unidade, 
conforme descrito em nosso plano estratégico global.

A Fundação para as Nações continuou a financiar com sucesso oportunidades 
de ministério baseadas em projetos e foi capaz de apoiar 57 projetos, investindo 
US $ 1.267.489.

Como as viagens eram quase inexistentes, grandes projetos administrativos, 
que estavam em segundo plano e exigiam tempo e recursos, foram executados 
e prepararam a MPC International para o crescimento nos próximos anos.

A oração, nossa melhor e mais acessível ferramenta de comunicação, 
que nunca fica offline devido a problemas de dados ou sobrecarga, foi 
continuamente adotada pela família MPCI. O Desperta Débora passou a fazer 
parte do Movimento Internacional e, enquanto você lê isto, há milhares de 
mães em todo o mundo orando pelos jovens e adolescentes do planeta.

Agradecemos a todos que nos apoiaram, oraram por nós, fizeram parceria 
conosco, se ofereceram ou trabalharam conosco no ano passado. Embora 
tenha sido um ano de incertezas e falta de clareza para o nosso mundo, nossa 
clareza estava Nele, e somente Nele.

Ao ler este relatório, você verá que há muitas equipes na família MPCI que 
servem de acordo com seus dons. Há quem cuide de nossos Diretores 
Nacionais, de nossa equipe e de nossos missionários, aqueles que servem 
nos bastidores digitalmente e agora estão na vanguarda dos tempos, aqueles 
que enviam novos missionários para o campo ... e depois existem dezenas de 
milhares que trabalham diretamente no ministério de jovens e adolescentes. 
Coletivamente, temos cerca de 50.000 obreiros e voluntários em todo o mundo. 
Por favor, ore por eles, reconhecendo que esta é apenas uma pequena parte 
do que Deus está fazendo em seu Reino.

Obrigado e que Deus nos abençoe!

Dave Brereton
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Visão, abordagem estratégica  
e valores essenciais

Como parte do Corpo de Cristo, ver que cada jovem, em cada 
grupo de pessoas, em cada nação, tenha a oportunidade 
de tomar uma decisão informada de ser um seguidor de 
Jesus Cristo e de fazer parte de uma igreja local.

ABORDAGEM ESTRATÉGICA

A Mocidade para Cristo  alcança os jovens de todo o mundo, 
trabalhando em conjunto com a igreja local e outros parceiros 
com ideias semelhantes para formar seguidores de Jesus 
para toda a vida, caracterizados por estilo de vida piedoso 
e devoção à Palavra de Deus. Deus e oração, ousadia na 
evangelização e compromisso com a participação social.

• Liderança nacional

 Devemos nos destacar nessas áreas com uma 
mentalidade diversificada, inclusiva e qualificada. 
Prestação de contas e transparência, junto com o 
treinamento e desenvolvimento de nossos obreiros e 
voluntários, nos dão a melhor oportunidade para que os 
diferentes programas cresçam e se fortaleçam em cada 
nação. Liderança jovem e mulheres em iniciativas de 
liderança continuam a dar frutos em nossa organização. 

• Financiamento 

 Dependemos de uma combinação de missionários 
angariando apoio pessoal e financiamento de projetos e 
contribuições para o fundo geral para continuar o trabalho 
de alcançar TODOS os jovens. Somos gratos por depender 
de Jeová Jireh, “Deus que Provê”, e somos abençoados 
com nossa infraestrutura que permite que 86% das 
contribuições recebidas vão diretamente para o campo.

VISÃO

MOCIDADE PARA CRISTO INTERNACIONAL
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• Estratégia Global de Mídia Digital

 Alcançar os jovens onde eles estão, sempre foi uma marca registrada 
da MPC e, com a tecnologia de hoje, estamos em uma corrida digital 
para cuidar dos jovens.

 Nós nos esforçamos para nos mantermos atualizados e na vanguarda 
da tecnologia, desenvolvendo ferramentas e recursos para 
compartilhar a mensagem de Jesus em muitas plataformas diferentes. 

• Unidade

 Continuamos a construir o Reino de Deus em unidade como “Uma 
MPC.” Componentes vitais e unificadores, como a oração, bem como 
a adoração e a celebração, continuam sendo as pedras angulares do 
nosso movimento. As alianças estratégicas expressam nossa unidade 
com o resto do corpo de Cristo e impedem “a mão de dizer ao pé: 
não preciso de você”. Visamos uma cultura na qual realmente nos 
preocupamos com o bem-estar de nossa equipe e voluntários a nível 
físico, mental, espiritual e emocional.

VALORES FUNDAMENTAIS

Evangelismo 
e Discipulado

Igreja

Escrituras Pessoas

Oração

Integridade

Mobilização
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POPULAÇÃO JUVENIL NO MUNDO  1.1 B
IL

H
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S

                JOVENS EM 
ACOMPANHAMENTO E DISCIPULADO 

JOVENS IMPACTADOS PELO MINISTÉRIO DE 
MÍDIA DIGITAL

                    JOVENS IMPACTADOS PELO 
MINISTÉRIO DIRETO

36,897

4,275,310

1,275,251

Conectando
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POPULAÇÃO JUVENIL NO MUNDO  1.1 B
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JOVENS QUE RESPONDERAM POSITIVAMENTE À 

MENSAGEM DO EVANGELHO

IGREJAS ASSOCIADAS PELO 
MUNDO

79,739

15,681

Conectando



Somos muito gratos a Deus por 
todas as coisas incríveis que Ele fez 
por nós em 2020, apesar de uma 
pandemia. Tivemos as reuniões 
da nossa Equipe de Liderança na 
África em Botsuana em fevereiro. 
Depois dessa reunião, a MPC África 
mudou rapidamente e tornou-se 
virtual, através do Zoom. Nunca 
pensamos em nossos sonhos 
mais ousados que poderíamos ter 

nos tornado um continente por meio do Zoom, especialmente devido aos 
desafios de infraestrutura e dados em toda a África. Somos muito gratos 
por essas reuniões que nos deram a oportunidade de conectar, encorajar, 
orar uns pelos outros e ouvir testemunhos de como alguns de nós estavam 
respondendo à quarentena em nossas nações.

Finalizamos nosso Plano Estratégico de 3 anos, lançamos nossas 
Iniciativas de Desenvolvimento de Liderança Juvenil e Formação Espiritual, 
trabalhamos em vários projetos administrativos e desenvolvemos o projeto 
“África para a África” (que busca encorajar as nações a apoiarem umas às 
outras de todas as maneiras possíveis) e renovamos nossa Declaração 
de Visão para o continente. Foram realizadas sessões de treinamento, 
muitos encontros regionais e os jovens se divertiram muito online. Alguns 
membros de nossa equipe e nossas famílias foram infectados com Covid-
19,  a maioria se recuperou, enquanto, infelizmente, alguns sucumbiram à 
doença.

Foi muito impressionante e uma grande alegria ver todos os ministérios 
virtuais criativos que foram iniciados. Conseguimos realizar muito mais 
do que planejamos. Com os fundos Covid da MPCI disponibilizados para 
as nações, muitas delas permaneceram servindo, o que as ajudou a 
continuar fazendo algum ministério para jovens, enquanto centenas de 
obreiros e suas famílias recebiam alimentos e suprimentos, bem como 
outras mercadorias, por vários meses. As nações também começaram a 
encontrar maneiras criativas de autofinanciar o seu trabalho, participando 
de programas agrícolas que, ao mesmo tempo, ofereciam a oportunidade 
de compartilhar Cristo com os jovens e discipulá-los. A criatividade da 
equipe e dos voluntários foi posta à prova; o coração de muitos foi tocado e 
a unidade foi forjada à medida que crescia a  colaboração; um coração de 
compaixão se desenvolveu e vidas foram transformadas para a eternidade.

Que ótimo ano 2020 acabou sendo, certamente, uma bênção disfarçada!
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Hilary Lewis-Nicol
Diretor de área

Susan Masuka
Representante 

de área

África

MOCIDADE PARA CRISTO INTERNACIONAL



NIGÉRIA  Durante o “lock-down”, lançamos 
o “Projeto Ensinar Nigéria” para oferecer aos 
alunos do ensino médio a oportunidade de 
ter aulas de matérias básicas gratuitamente, 
em suas comunidades. Mãos capacitadas 
foram mobilizadas, voluntários foram 
contratados para ensinar e a Mocidade Para Cristo forneceu suprimentos, 
como lousas, giz / pincel atômico, livros didáticos, máscaras, desinfetante, 
sabonete, etc. O que começou com apenas 13 alunos se expandiu para mais 
de 1.500 alunos, em 27 comunidades e com mais de 130 voluntários no final 
de setembro.

RUANDA, GANA, ANGOLA  
E ETIÓPIA  
Muitas pessoas perderam suas 
fontes de renda devido à pandemia. A 
Mocidade Para Cristo pôde oferecer 
alimentos, suprimentos de higiene e 
outros produtos básicos para muitas 
famílias carentes. Esta foi uma 
oportunidade de mostrar o amor de 
Deus à tantas pessoas e o evangelho 
foi pregado por meio desses atos de 
generosidade.

QUÊNIA   Temos treinado alunos em habilidades digitais (como alfabetização 
em informática, design gráfico, web design e mídia digital), ao mesmo tempo 
em que fazemos treinamento de discipulado com eles. Planos estão sendo 
feitos para redesenhar o treinamento para ficar totalmente online, devido às 
restrições da Covid. 

O “Desafio de Leitura da Bíblia” é 
a nossa forma de promover o uso 
da Bíblia e iniciar uma cultura de 
leitura das escrituras. A equipe 
de mídia organizou discussões 
práticas por meio do Zoom, em 
inglês e suaíli, para ajudar os jovens 
a lidar com questões atuais.
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“Fui apresentado ao mundo do ocultismo 
aos 13 anos e lutei durante anos para 
superá-lo. Pela graça do Senhor, entrei 
para a equipe de teatro da MPC Kibera. 
Enquanto fazia parte, tive um encontro 
com o Senhor Jesus Cristo. Agora faço 
parte de um programa de discipulado e 
louvo a Deus pela enorme transformação 
em minha vida.” —Marion

“Não vou à igreja há mais 
de quatro meses. Se não 
fosse pela comunhão 
diária online e os 
ensinamentos de nossos 
líderes, minha fé teria 
congelado e entrado em 
quarentena espiritual. 
Sou grato ao MPC pela 

oportunidade de conhecer centenas de 
jovens e líderes de todo o país. Minha 
igreja ainda está em quarentena, mas 
meu líder central me encorajou a entrar 
para uma igreja comunitária perto de 
minha casa. ”  —Isaac*

Pontos de Conexão
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2020 foi um grande ano para conhecer 
mais a Deus e, portanto, torná-lo ainda mais 
conhecido.

Conhecer a Deus ...

Quando tivemos que fazer uma pausa, 
avaliar nossa situação única e tomar decisões 
cruciais, nossas equipes locais reservaram um 
tempo para estar com o Senhor e cuidar uns 
dos outros “... confiando em Deus do fundo do 
coração, sem tentar resolver tudo por conta 
própria, ouvindo a voz de Deus em tudo, 

sabendo que, sempre, é Ele quem nos mantém no caminho certo ”. Pr. 5-6.

Sua voz foi rápida e honrou as incontáveis reuniões de oração corporativa, 
estudo das escrituras e reflexão, as muitas horas gastas cuidando uns dos 
outros por meio de cursos de saúde mental, escuta ativa e atos práticos 
de amor incorporados em pacotes de ajuda para os mais necessitados. 
Ao abraçarmos juntos esta temporada tão única, descobrimos Deus de 
maneiras totalmente novas e a nossa paixão e visão foram renovadas e 
fortalecidas.

Torná-lo conhecido...

À medida que a Área aprofundava seu relacionamento com Deus, o 
cuidado dos membros da família local / nacional era uma prioridade, a 
criatividade e resiliência que caracterizam nossa família MPC se destacaram 
brilhantemente: para alguns significou fortalecer o ministério online que eles 
já estavam desenvolvendo, para outros, adaptar os diferentes conteúdos 
e iniciativas a ambientes virtuais. Do discipulado para gamers online no 
Brasil, passando pelo nosso programa de imersão nas escolas (Escola da 
Vida) em formato virtual na Bolívia, um concerto gospel na véspera de ano 
novo na Jamaica e fogueiras virtuais no âmbito do nosso ministério ao ar 
livre na Guatemala, Deus nos deu a oportunidade de chegar até lugares, 
adolescentes e jovens como nunca antes em nossa história. Em muitos 
lugares, sentimos falta da interação face a face com adolescentes e jovens, 
mas desta vez foi, de certa forma, uma revelação para todos nós. Como um 
ministério chamado a “estar ao compasso dos tempos ...”, precisávamos 
reconhecer que em muitos de nossos países nossa presença online era 
quase nula. Durante uma de nossas reuniões regionais, Luis Cesari (Diretor 
Nacional da MPC no Uruguai), nos ajudou a lembrar que, neste momento, 
ser um ministério juvenil e não ter uma presença online clara e estratégica 
é contraditório. 2020 marcou o início de uma aventura ministerial online que 
veio para ficar …

Graças a Deus pelo seu propósito fiel em todos os momentos!

Mayra Alejandra Cano 
Diretora de Área

Américas

MOCIDADE PARA CRISTO INTERNACIONAL



Stories & Updates

ESTADOS UNIDOS  Para saber mais sobre o impacto de Deus na MPC 
Estados Unidos, visite: yfcbethestory.org. Seja oferecendo comida gratuita 
ou pacotes de transporte, serviços de aconselhamento e mentoria ou se 
envolvendo com esportes eletrônicos, a MPC Estados Unidos continua 
acompanhando os jovens e causando um grande impacto em suas 
comunidades.

CANADÁ Nossa unidade em Highlands 
desenvolveu a “BrainBox” para combater 
problemas de saúde mental e o aumento 
do suicídio de jovens que se tornaram 
mais vulneráveis durante a quarentena. 
Uma caixinha cheia de mensagens 
divertidas e significativas que já fizeram a 
diferença em muitas vidas. 

PORTO RICO abrimos uma sede ministerial e 
acampamento em Aguadilla. Isso permitirá um 
alcance maior, muitos mais encontros, iniciativas 
e a capacidade de continuar ministrando a muitos 
jovens como Lydia, que ao participar de nossos 
programas semanais se sentiu reconhecida, 
valorizada e ouvida pela primeira vez. Lydia 
entregou sua vida ao Senhor, declarando que 
finalmente é LIVRE!

BOLÍVIA  abraçamos a virtualidade, criamos comunidades online autênticas 
e fiéis às transmissões ao vivo realizadas. Nossa equipe local de La Paz 
fez uma viagem missionária de curta duração que abençoou muito uma 
comunidade rural - as necessidades básicas foram atendidas e também a 
necessidade de se aproximar da mensagem transformadora de Jesus Cristo.  

BRASIL Durante 2020, nos adaptamos ao formato digital na maior parte do 
ano. Lançamos a iniciativa Escola da Vida ONLINE com ótimos resultados. 
Também expandimos o impacto do nosso programa para jogadores 
online—Cross+Play. Tivemos contato direto, realizando processos de 
acompanhamento com mais de 400 adolescentes por meio do campeonato 
online que organizamos e mais de 5.000 pessoas (pelo menos) participaram 
dos eventos ao vivo que oferecemos. Atingimos a marca de 600.000 
visualizações em nosso canal de jogos online!

Equipe MPC Porto Rico

BrainBox gerou grande interesse, 
mesmo além dos círculos da MPC. 
Para obter mais informações sobre a 
BrainBox, visite: www.mybrainbox.ca
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A área da Ásia-Pacífico é ENORME, 
a densidade populacional e o amplo 
alcance geográfico a tornam uma das 
áreas mais difíceis de servir. No entanto, 
a oportunidade de alcançar os jovens 
é ainda maior. A MPC está presente 
em mais de 25 nações e ministério da 
MPC na Área continua crescendo e se 
desenvolvendo em muitas e variadas 
expressões ao longo dos anos e com o 
COVID forçando muitos a permanecer 

online e explorar o mundo digital, as expressões ministeriais continuam 
a evoluir. Métodos novos e inovadores estão sempre sendo explorados 
para encontrarmos maneiras de alcançar os jovens e compartilhar as boas 
novas de Jesus Cristo. Mesmo com uma quarentena global, a intolerância 
religiosa e a hostilidade continuam a crescer contra a proclamação de 
Cristo, mas nossas nações continuam a encontrar maneiras de superar 
esses obstáculos. Zoom, YouTube, concursos criativos em mídia digital, 
seja como for. A engenhosidade de nossas nações na área foi evidente. 
Uma oportunidade única de ajudar a atender às necessidades básicas 
de muitos, serviu como uma oportunidade de compartilhar nossa fé, do 
contrário, não teria sido possível. Através de pacotes de alimentos para 
ajuda humanitária COVID até estudos bíblicos online, muitos vieram a 
Cristo e por isso somos extremamente gratos ao nosso Senhor!

As nações da Ásia-Pacífico foram grandemente encorajadas pela 
preocupação generosa e genuína e pelo apoio de amigos nos Estados 
Unidos e Canadá durante os primeiros meses da paralisação da pandemia 
global. Em Mianmar, Indonésia e Filipinas, foram distribuídos

pacotes de cuidados para famílias de alunos com problemas financeiros 
e residentes de suas comunidades. Continuaremos nos conectando com 
as comunidades e construindo relacionamentos, sempre seguindo o 
exemplo de Jesus.

.
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Sasha Kim
Diretor de área
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AUSTRÁLIA Uma das ferramentas que desenvolvemos são os 
cartões HOPE. Esses “cartões de visita” simples incluem a palavra 
esperança e um código QR que leva ao nosso site Descubra a 
Esperança, onde compartilhamos a mensagem do Evangelho e vários 
testemunhos pessoais daqueles que encontraram esperança em Jesus. 
 
Durante vários eventos 
e iniciativas na Austrália, 
mais de 10.000 cartões 
Hope foram entregues 
entre novembro e março. 
Recebemos cerca de 700 
visitas no nosso site por mês.

TAILÂNDIA Na Tailândia, 
tanto o ministério pessoal 
quanto o digital eram 
possíveis. O alcance digital 
tornou-se não apenas um 
substituto para nossos 
ministérios, mas um 
complemento para tudo 
o que fazíamos antes. As 
escolas na Tailândia e nas 
nações vizinhas começaram 
a reabrir (algumas de forma 

limitada e restrita). No entanto, continuamos a realizar reuniões ou atividades 
online com funcionários e jovens que já se habituaram ao ambiente online.

O SINGAPUR  coordenou várias atividades e jogos online para acompanhar 
sua conexão presencial mais tradicional com os alunos.

AS NAÇÕES ONDE O CRISTIANISMO É PERSEGUIDO (NAÇÕES SENSÍVEIS 
/ RESTRITAS) foram muito afetadas durante o ano. Graças às doações 
da Fundação para as Nações e do fundo COVID da MPCI, muitos dos 
ministérios nessas nações serviram sendo as mãos e os pés de Jesus, 
atendendo às necessidades básicas e continuando a espalhar as Boas 
Novas do Evangelho.

Pontos de Conexão

“Todos nós somos ‘um trabalho em 
andamento’, todos precisamos de um 

pouco de ESPERANÇA.” 
— Pat Steele - Diretor do Movimento 

ESPERANÇA da MPC, 

(foto en la página 12)
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We are so very thankful to God for all the awesome things He did for us 
in 2020. We had our Africa Leadership Team meetings in Botswana (for 
the very 1st time) in February 2020. It was the last opportunity we had as 
a team to see and pray for the then National Director, George Steinbach, 
who was down with melanoma. He later passed on in March. May he 
continue to see all the creative virtual ministries that were initiated. We 
were able to accomplish a lot more than we had planned for. With the 
YFCI Covid funds that was made available to the nations, many of our 
nations were kept afloat; helping them to still do some ministry to the 
young people and hundreds of staff and their families receiving food and 
covid supplies and essential commodities for several months. Nations 
also started finding creative ways to self-support their work by engaging 
in agricultural programmes which at the same time provided the 
opportunity to share Christ with or disciple young people. The creativity 
of staff and volunteers was stretched; the hearts of many moved and 
unity across the divides forged as more collaboration was seen; a heart 
of compassion developed and lives transformed for eternity.

What a year 2020 turned out to be….no doubt, a blessing in disguise!

Hilary Lewis-Nicol
Area Director

Africa

Trabalhamos em 37 países em 
nossa área EMENA. Algumas 
nações já têm 75 anos de história, 
outras estão apenas começando. 
Novas oportunidades surgiram 
ao longo do ano para alcançar 
os jovens digitalmente. Temos 
exemplos inspiradores da 
Irlanda, Reino Unido, Líbano e 
muitos outros países da região. 
Na Europa Central, Romênia e 
Hungria tivemos a possibilidade 

de comprar grandes acampamentos. Tivemos ótimas oportunidades 
de nos encontrar e nos inspirar por meio das reuniões digitais que 
organizamos. Como área, tínhamos cinco objetivos principais em 2020 em 
torno do tema CONSTRUINDO O REINO:

 

A oração é a base do nosso trabalho. Colaboramos com o Desperta Débora; 
a visão é em todos os lugares orarmos pelos adolescentes. O livro “Faith, 
Prayer & Teenagers” agora está traduzido para o russo, inglês, holandês, 
armênio, ucraniano, bangladeshiano e francês. Na Europa Oriental, 
iniciamos programas-piloto de Missão Empresarial - Business as Mission 
/ BMA. Por meio desses projetos do BAM, queremos criar empregos 
para jovens e gerar renda para a Mocidade Para Cristo em seu próprio 
país e nos aproximar um pouco mais da sustentabilidade local. Em 2020, 
iniciamos reuniões online para todos os nossos Diretores / Coordenadores 
Nacionais e sua equipe principal, já que reuniões presenciais não eram 
uma opção. Compartilhamos histórias, testemunhos e boas experiências 
sobre como chegar aos jovens por meio da mídia digital. Tem sido ótimo 
ver como a maioria das nações fez um rápido ajuste e já está alcançando 
os jovens online e por meio da mídia digital, também organizamos um 
webinar sobre como tornar nossas apresentações digitais mais interativas.

Começamos o ministério em uma nova nação sensível / restrita no 
Oriente Médio. Na região dos Balcãs, iniciamos o trabalho na Macedônia 
do Norte com um novo Coordenador Nacional. Durante 2021, estaremos 
explorando a possibilidade de iniciar o trabalho na Noruega e na Áustria.
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EMENA

Edward de Kam
Diretor de área

Timea Reichert
Representante 

de área

EUROPA, MÉDIO ORIENTE, NORTE DA ÁFRICA

1. Construir uma área e uma equipe de oração fortes

2. Construir pontes   3. Construir sustentabilidade, 

4. Construir unidade - “UMA MPC”  5. Construir MPC em novas nações

MOCIDADE PARA CRISTO INTERNACIONAL



…impacted by direct ministry

…impacted by media ministry

…who responded to the Gospel 

…in follow-up and discipleship

 2020 ANNUAL REPORT  |  AFRICA YOUTH FOR CHRIST INTERNATIONAL

9

YOUNG PEOPLE

Pontos de Conexão
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IRLANDA Ao longo do ano, acompanhamos mais de 200 
jovens no curso Alpha. Durante a pandemia, os jovens tiveram 
a oportunidade de refletir sobre questões específicas relativas 
à vida e à fé. A pandemia colocou-nos o desafio de “ir mais 
longe com menos”, deu-nos um ponto de referência para o 
caminho que temos pela frente. Seguimos o exemplo de Cristo, que falou 
às massas, mas também se dedicou aos seus discípulos, apostando numa 
relação íntima e próxima.  

ESLOVÁQUIA Estendemos o CampFest de um final de semana para um 
mês inteiro, criando um espaço seguro, já que 6.000 pessoas não teriam 
se reunido para o tradicional evento. Concertos, conferências, debates, 
entrevistas, orações, atividades ao ar livre ... tudo isso ao longo de um mês. 
Correu muito bem e provavelmente alcançamos mais pessoas do que em 
um fim de semana normal do CampFest.

INGLATERRA Há alguns anos, propusemo-nos a oferecer um espaço online 
seguro para os jovens, que fosse além de apenas mais um conteúdo ou uma 
pressão social adicional. Como resultado, desenvolvemos um programa de 
evangelismo digital e lançamos um canal no YouTube chamado “Intro Outro” 
com conteúdo curto, envolvente e relevante que reflete autenticidade e 
desafia a natureza superficial do resto da esfera online em que as crianças 
se encontram. Criamos uma grande expectativa com o lançamento de 
novos episódios, um dos quais atingiu 500 visualizações em sua primeira 
hora no ar! Nosso episódio “24 coisas para fazer sozinho” foi compartilhado 
pela polícia britânica. “Como lidar com a ansiedade” rapidamente se tornou 
nosso episódio mais assistido, sendo especialmente relevante durante a 
incerteza que vem com as quarentenas.

LÍBANO Após a explosão do porto, pudemos consertar as casas de 100 
famílias cujos jovens acompanhamos. Também reparamos o Centro 
Juvenil MPC Manara, a carpintaria profissional e nossa sede, bem como 
as casas de oito funcionários que foram danificados durante a explosão. 
Começamos a distribuir vale-refeição para 200 famílias mensalmente e 
ajudá-las a superar a pandemia, também visitamos famílias, passamos 
tempo com elas, ouvimos e apenas mostramos amor por elas. Nosso 
conselheiro realizou alguns encontros  no Manara Center sobre como lidar 
com traumas e cura. Deus está trabalhando, mesmo através de tudo o que 
o Líbano tem vivido.
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Compromisso Global

A Equipe de Engajamento Global, liderada por Bill 
Housley, atende ao movimento internacional Mocidade 
para Cristo por meio da administração, mobilização, 
treinamento e envio de cidadãos norte-americanos 
que servem nacionalmente nos diferentes países 
onde a MPC está presente. Aqui estão algumas das 
histórias da equipe que faz parte do Departamento de 
Engajamento Global da MPCI. Cada um desistiu de sua 
casa e família para servir ao Senhor nas partes mais 
remotas do mundo: 

Uma grande parte dos missionários da MPC levam o evangelho a 
lugares onde outros não iriam, esses lugares são perigosos. Chamamos 
essas nações de “sensíveis” porque, se for a público, suas vidas podem 
correr perigo. Eles não têm medo. Eles só querem estar onde o Senhor 
os chama. Querem chegar a “todos os jovens”, respondendo com 
generosidade à missão para a qual o nosso Deus nos convida.

Bill Housley

Quando adolescente, Sarah 
começou seu discipulado 

sendo acompanhada por um 
missionário da MPC. Agora, Sarah 

trabalha como staff há sete 
anos e se prepara para sua nova 

aventura na Costa Rica.

Quando Daniel e Laura 
chegaram a Porto Rico, 
ninguém os recebeu em 
sua nova casa ministerial. 
Sem ministério local, sem 
conselho, sem voluntários, 
nada. A MPC nunca teve 
uma presença ministerial 
nesta ilha caribenha até 
o desembarque deles. 
Três anos depois, eles 

estabeleceram um 
conselho, um ministério 
contínuo para jovens e 

abriram um acampamento 
/ sede local.

Há quarenta anos, Mark e 
Stephanie partiram para a 

Espanha. Como professor do 
seminário, Mark foi mentor de 
quase todos os trabalhadores 

jovens em toda a Espanha. 

MOCIDADE PARA CRISTO INTERNACIONAL
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Scott 
dirige sem 
medo pelo 
campo de 
refugiados 
do Líbano, 
onde joga 

futebol com 
um grupo de 
adolescentes 

que vivem 
em tendas.

David não é fluente em Romeno, 
mas os adolescentes procuram ele 
e sua esposa porque veem neles o 
amor de Cristo, acessível a todos.

Laurie 
resgatou 

incontáveis 
bebês por 

meio do centro 
de gravidez 
que criou na 

África do Sul.

BOTSWANA

BRASIL

COSTA RICA

CHIPRE

FRANÇA

GÂMBIA

ALEMANHA

HAITI

IRLANDA

ITÁLIA

QUÊNIA

LÍBANO

PUERTO RICO

ÁFRICA DO SUL 

ESPANHA

SUÍÇA

TAILÂNDIA

ESTADOS UNIDOS

E MÚLTIPLAS 
NAÇÕES SENSÍVEIS

Resumo
Número de missionários: 67

Número de missionários incorporados este ano: 8
Número de países que os missionários servem: 23
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No início do ano tudo parecia muito normal. Após as férias, as reuniões 
com jovens em comunidades ao redor do mundo foram retomadas 
e planos foram feitos para o restante do ano acadêmico, a fim de 
demonstrar e comunicar o evangelho. Em março, todos os planos foram 
cancelados e a equipe e os voluntários começaram a procurar maneiras 

criativas de se envolver com os 
jovens.

Discipulado, estudo bíblico em 
vídeo e encontros virtuais de todos 
os tipos tornaram-se o novo normal.

No final da primavera, ficou claro que 
as comunidades que atendemos 
estavam passando por grandes 
mudanças e novas abordagens 
eram necessárias para atender às 
necessidades de adolescentes e 
famílias em quarentena em todo o 
mundo.

Decidimos produzir uma série de 
vídeos para estimular a discussão com adolescentes e pais sobre alguns 
dos impactos emocionais da pandemia.

Produzimos uma série de seis vídeos para adolescentes que foram 
apresentados durante uma discussão ao vivo. Tópicos incluídos::

Adolescentes nos Emirados Árabes Unidos 
preparando embalagens de alimentos 
para pessoas necessitadas

• SOLIDÃO

• DISCIPLINA

• O MEDO E O FUTURO

• EMPATÍA

• PACIÊNCIA E PERSEVERANÇA

• ALEGRIA E SERVIÇO

MOCIDADE PARA CRISTO INTERNACIONAL



RELATÓRIO ANUAL 2020  |  YOUTHCOMPASS

19

Outra série em quatro partes para pais foi produzida e apresentada, 
acompanhando famílias que viviam grandes mudanças e incertezas.

Obreiros e voluntários continuaram a mostrar sua criatividade por meio de 
noites de jogos, noites de pinturas virtuais, projetos de serviço local e outras 
maneiras de envolver os jovens que estavam imersos na escola online e 
sentiram saudades dos amigos.

Embora desafiadores, os eventos do ano nos inspiraram a buscar novas 
maneiras de acompanhar mais jovens com o evangelho. Certamente 
incorporaremos tudo o que aprendemos em nossos programas futuros.

.

“Podemos fazer nossos planos, mas o Senhor 
determina nossos passos.”  

—Provérbios 16:9

Projeto serviço: limpeza do deserto perto de Abu Dhabi

Os grupos em Kuala Lumpur continuam a se encontrar de 
forma híbrida, (quando possível), para ficarem conectados 
uns com os outros
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Pessoalmente ou 
virtualmente ...

Fisicamente distante

Lado a lado ...

Satisfazendo as 
necessidades básicas,

Reunindo-se para 
descobrir Jesus,

A missão da MPC 
continua!

MOCIDADE PARA CRISTO INTERNACIONAL
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Ministério de Campo
O coração e o propósito do Ministério de Campo da MPCI é servir e 
compartilhar os recursos disponíveis com as áreas, regiões e nações onde 
a MPC está presente. Liderada por Chris Kozacek, esta equipe é formada 
por áreas de serviço especializadas para ajudar nossa família MPC ao redor 
do mundo na missão de alcançar mais jovens para Cristo. Junto com a 
Equipe de Alcance Digital, Oração Global, Treinamento Global, Coaching 
e Cuidado Pastoral para nossos missionários e Diretores Nacionais, toda 
a Equipe de Ministério de Campo trabalha para apoiar, cuidar e auxiliar 
nossos maravilhosos e esforçados obreiros de ministério globalmente. 
Kelly Hoeting (Diretora de Operações - Ministério de Campo) apóia 
as nações em todos os assuntos relacionados a documentos, coleta 
informações valiosas sobre os programas locais da MPC, apóia Chris 
e as equipes que fazem parte do Ministério de Campo, facilita reuniões 
de oração constantes com a equipe de Cuidado Pastoral, onde todos os 
missionários que são parte da equipe de Compromisso Global da MPCI são 
acompanhados em oração. 

EQUIPE DE ALCANCE DIGITAL

A equipe de alcance digital, liderada 
por Martin Ainsworth, atende à família 
MPC ajudando as nações a compartilhar 
sua história e a mensagem de Jesus 
por meio da mídia digital. Trabalhando 
em aliança com as diferentes áreas e 
nações, a equipe de alcance digita(EAD) 
treina e assessora as equipes nacionais 
ou regionais em boas práticas de vídeo, áudio, fotografia e mídia digital 
para alcançar jovens constantemente conectados a seus telefones e 
outros dispositivos e estrategicamente contar o que Deus está fazendo 
no ministério e, assim, mobilizar mais voluntários, membros da equipe e 
parceiros de ministério. Durante 2020, o EAD se concentrou em ajudar 
algumas nações e o escritório internacional em transmissões online, 
a conferência Global MORE, campanhas de mobilização de recursos,  
treinamentos virtuais, criação de conteúdo para plataformas digitais e o 
aplicativo evangelístico DASK (Dare to Ask). A Conferência MORE reuniu 
virtualmente o movimento global da MPC para fortalecer a unidade, inspirar 
e encorajar obreiros e voluntários da MPC no mundo todo. O impacto 
do aplicativo DASK, destinado a adolescentes que têm dúvidas sobre 
a fé cristã, se espalhou conforme mais países foram ensinados a usar o 
aplicativo e novos adolescentes foram incentivados a fazer perguntas. 

MOCIDADE PARA CRISTO INTERNACIONAL
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EQUIPE DE ORAÇÃO GLOBAL

A Equipe de Oração Global serve a família MPC modelando, 
treinando e compartilhando recursos com todos aqueles que buscam 
desenvolver uma cultura de oração em intercessão, cuidando de 
obreiros, voluntários e evangelismo de jovens. Facilitando um dia 
mensal de jejum e oração pelos jovens do mundo, orando para que 
eles conheçam Jesus, intercedendo constantemente por todos os 
membros da família MPC, recebendo pedidos diários e semanais e 
disponibilizando vídeos e recursos online, esta equipe constantemente 
nos coloca de joelhos diante do trono da graça. E, além disso, como esta 
equipe facilita treinamentos e conferências para equipar e compartilhar 
recursos com as nações da MPC, temos o privilégio de ver o resultado 
de todas as iniciativas compartilhadas e a oração constante. Estarmos 
unidos na oração nos permite caminhar pelas ruas, visitar os centros 
juvenis e estar presentes nas diversas iniciativas e atividades por meio 
das quais nossas equipes locais acompanham jovens e adolescentes, 
oram e compartilham o evangelho com todos os que estão receptivos. 
Ver o trabalho de Deus nos corações e mentes de milhares e milhares 
de pessoas é algo verdadeiramente transformador. Lyndal Walker, 
nossa nova Diretora Internacional de Oração e autora do devocional 
“Intimidade, Intercessão e Crescimento”, foi nomeada no final do ano.

EQUIPE DE TREINAMENTO GLOBAL

A Equipe de Treinamento Global, liderada por Mike 
Manna, atende à família MPC coordenando uma 
equipe de Facilitadores de Treinamento de Área 
que colaboram juntos na entrega de recursos de 
treinamento globalmente. Esta equipe recomenda 
e desenvolve as melhores práticas e recursos 
de formação para Directores Nacionais, obreiros 
e voluntários que apoiam a visão, o enfoque 
estratégico e os valores fundamentais da MPC nas diferentes nações 
onde estamos presentes. Essa equipe trabalha para fornecer um 
treinamento prático, mas também profundo e significativo. Em alguns 
casos, as ferramentas e o treinamento oferecidos por esta equipe 
podem ser os únicos a que algumas de nossas incríveis equipes locais 
têm acesso. Durante 2020, a Equipe de Treinamento Global colaborou 
na abertura de novas oportunidades de aprendizagem online durante 
a quarentena causada pela pandemia.
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EQUIPE DE COACHING

Nossa equipe de coaching, liderada por Chris Harding, serve a família MPC 
caminhando ao lado de nossos líderes, ajudando-os a descobrir a agenda de 
Deus para sua vida e ministério e então cooperar com o Espírito Santo para 
fazer com que os sonhos, objetivos e ações identificados se tornem realidade. 
Nosso Ministério de Coaching é vital ao colocar a visão, conhecimento e 
treinamento em ação dentro do ministério. 

EQUIPE DE CUIDADO PASTORAL (PARA DIRETORES NACIONAIS)

A Equipe de Cuidado Pastoral, liderada por Graham Barker, atende à família 
MPC oferecendo atendimento integral para nossos Diretores Nacionais e suas 
famílias. Nossos Capelães estão disponíveis para acompanhar e fornecer 
apoio espiritual e emocional aos Diretores Nacionais e suas equipes dentro da 
região designada, procurando garantir que nossos líderes estejam preparados 
para enfrentar as tensões e desafios que surgem na vida ministerial. Muitos 
líderes deixam o ministério por causa de esgotamento, conflito com colegas 
de trabalho, lutas e tensões familiares, fadiga geral e solidão. Tendo isso 
em mente, nossos capelães se esforçam para manter conexões saudáveis 
com nossos líderes (e suas famílias), com todos aqueles a quem eles têm o 
privilégio de servir e ministrar, fornecendo cuidado espiritual e prático. No final 
do ano, Graham Barker passou o bastão da liderança da equipe de cuidado 
pastoral para John Selph. 

EQUIPE DE  CUIDADOS PASTORAIS  
(PARA MISSIONÁRIOS E OBREIROS DA MPCI)

A Equipe de Cuidado Pastoral serve os missionários da equipe de compromisso 
global e a equipe da MPCI fornecendo apoio, oração e orientação especializada. 
Os capelães são designados a grupos específicos e passam tempo de 
qualidade com os diferentes missionários, fortalecem o relacionamento 
por vários meios eletrônicos e se esforçam para visitar o missionário e sua 
família em seu local de residência internacional. Esta equipe desempenha um 
papel muito importante em garantir que a MPC tenha missionários saudáveis 
servindo de forma saudável em diferentes partes do mundo. Visto que 
muitos missionários podem sentir exaustão e solidão em seu local de serviço 
internacional, a Equipe de Cuidado Pastoral se deleita em prover cuidado 
espiritual e prático para eles. A Equipe de Cuidado Pastoral é atualmente 
composta por: Pam Fulton - servindo mulheres solteiras em missão; Jessica 
Nutting - servindo crianças / adolescentes de pais missionários; Bill & Mary 
Springston - servindo missionários na África, Norte da África e Oriente Médio; 
John & Karen Selph - servindo missionários nas Américas; Art & Beckie Melli 
- servindo missionários na Europa; e Ron e Ruth Berger, que dirigem a Casa 
Manoah e cuidam de toda a Equipe de Cuidado Pastoral

MOCIDADE PARA CRISTO INTERNACIONAL



Dave Brereton- Diretor Internacional, 
Canadá

Jozef Gabor- Austria

Alfons Hildebrandt- Presidente do Comitê 
de Governança, Alemanha

Nthenya Macharia- Vice-presidenta do 
Conselho, Quênia

Abraham Mantey- Presidente do Comitê de 
Auditoria, Gana

Neil O’Boyle- Grã-Bretanha

Daniel Peal- Porto Rico

Peter- Nação sensível

Howard Stevenson- Presidente do 
Conselho, Estados Unidos

Koekoes van As- Secretária do Conselho, 
África do Sul

CONSELHO DIRETOR MPC INTERNATIONAL

EQUIPE DE LIDERANÇA MUNDIAL MPC INTERNATIONAL

EQUIPE DO CENTRO DE SERVIÇO INTERNACIONAL

John Bastian- Diretor Financeiro,  Estados 
Unidos

Bryan Blomker- Financial Development,  
Estados Unidos

Dave Brereton- Diretor Internacional, 
Canadá

Mayra Alejandra Cano- Diretora de Área, 
Américas- Colômbia

Edward de Kam- Diretor de Área, EMENA-
Holanda

Sasha Kim- Diretor de Área, Ásia-Pacífico- 
Quirguistão

Chris Kozacek- Ministério de Campo,  
Estados Unidos

Hilary Lewis-Nicol- Diretor de Área, África- 
Gana

Susan Masuka- Representante de Área, 
África- Zimbábue

Michael McCarthy- Comunicãção,  Estados 
Unidos

Timea Reichert- Representante de Área, 
EMENA- Alemanha

Thomas Speckhardt- Comunidades de 
Estudantes Internacionais,  Estados 
Unidos

Peggy Zeman- Administração, Estados 
Unidos

John Bastian- Finanças

Royal Benjamin- Desenvolvimento

Bryan Blomker - Desenvolvimento Financeiro

Dave Brereton- Diretor Internacional

John Courtney- Desenvolvimento

Sumi Flanagan- Eventos e Projetos Especiais

Emily Gumowski - Contabilidade

Kelly Hoeting- Ministérios de campo

Bill Housley - Compromisso Global 

Chris Kozacek- Ministérios de campo e 
cuidado pastoral

Kyler Kregel- Coordenador de Operações

Michael McCarthy - Marketing e 
Comunicações

Andrea Miedema- Recursos Humanos

Howie Miller - Relações com Parceiros 
Ministeriais

Irina Moreno- Contabilidade

Scott Rosene- Site e mídia social

Steven Schultheis- Comunicações e 
Tecnologia

Rose Stupansky - Compromisso Global

Ray Wills - Relações com Parceiros 
Ministeriais e Tecnologia

Peggy Zeman - Escritório do Diretor 
Internacional
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Finanças 2020

Receita orçada para todos os programas nacionais  
da MPC no mundo: $151,650,913

Despesas orçadas  ppara todos os programas nacionais  
da MPC no mundo: $138,292,763

*Estados Financieiros auditados disponíveis mediante solicitação.

CONTRIBUA COM A MOCIDADE PARA CRISTO INTERNATIONAL

Sua contribuição é vital para o avanço do Reino de Deus. Você pode contribuir 
enviando um cheque para Mocidade para Cristo; PO Box 4555, Englewood, CO 80155.

Se você preferir fazer sua contribuição por cartão de crédito ou por EFT / cheque 
eletrônico, visite www.yfci.org/donate.

Também recebemos contribuições em ações, outros investimentos, e somos 
treinados para auxiliá-lo no processo de planejamento sucessório. Para obter mais 
informações ou assistência, entre em contato com Bryan Blomker, nosso Diretor de 
Desenvolvimento Financeiro - bryan.blomker@yfci.org.

PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020  
  2020 2019  
RENDA  

Contribuições $ 13,319,613 $ 11,593,255

Outras receitas  67,546  56,179

 

Total $ 13,387,159 $ 11,649,434

DESPESAS  

Serviços de programas  
internacionais $ 9,241,113 $ 8,304,959

Serviço e Apoio do  
Ministério Internacional  878,602  844,756

Mobilização de Recursos  540,476  551,511

Total $ 10,660,191 $ 9,701,226

Mudanças nos ativos líquidos $ 2,726,968 $ 1,948,208

MOCIDADE PARA CRISTO INTERNACIONAL
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NOTAS:           



ESCRITÓRIO INTERNACIONAL: Denver, Colorado, EUA

WWW.YFCI.ORG

ESCRITÓRIO DA ÁFRICA:  Accra, Ghana

ESCRITÓRIO DAS AMÉRICAS:  Bogotá, Colômbia

ESCRITÓRIO DA ÁSIA-PACÍFICO:  Bishkek, Quirguistão

ESCRITÓRIO DA EMENA: Driebergen, Holanda

MOCIDADE PARA CRISTO
INTERNACIONAL


