


“Foi um ano como nenhum outro. Nosso mundo não 
experimentou tanta confusão, turbulência e mudanças incessantes 
na história recente. Este ano ficará marcado por séculos!” Esse 
foi o sentimento geral no primeiro ano da COVID-19… e 
depois veio 2021. O ano passado trouxe ainda mais confusão, 
turbulência e mudança. As restrições variavam de mês para mês e 
de nação para nação. O planejamento foi feito com um asterisco 
em muitos casos, e somente no final do ano ministerial nossas 
equipes de liderança puderam se abraçar pessoalmente.

Nessa lacuna saltou nossa equipe da Mocidade para Cristo em 
todo o mundo. Nós reimaginamos como o ministério poderia 
ser, e então o fizemos. Pegamos o que aprendemos em 2020 
e o construímos para criar novas maneiras de nos conectarmos 
com os jovens. Não desistimos da mensagem de esperança, da 
mensagem da salvação eterna, da mensagem de Jesus Cristo. 2021 
foi o ano de reinventar a Mocidade para Cristo Internacional.

Estamos agora posicionados mais fortemente, com mais maneiras de alcançar mais 
jovens do que nunca. Muitos esforços online que começaram por necessidade em 
2020 foram refinados e expandidos em 2021. Agora temos ministérios de mídia 
social online como o do Líbano, onde os jovens são “conhecidos online, discipulados 
offline”. A equipe cria mídia envolvente que os jovens assistem e interagem. Os 
jovens são então convidados a fazer parte de futuros vídeos, alcançando ainda 
mais jovens em seu país e criando novas oportunidades de compartilhar as boas 
novas. Temos ministério em uma nação sensível na Ásia Central, onde escolas, 
empresas e governos locais estão buscando ajuda da Mocidade para Cristo porque 
veem a esperança e as vidas transformadas – e eles querem o mesmo – então a 
Mocidade para Cristo está adicionando novos obreiros e criando novos programas 
para preencher essa lacuna.

Reinventar significa mais do que apenas criar algo novo para o futuro; é também 
adaptar o que já existe. Sabemos que os jovens anseiam por consistência, portanto, 
uma alta prioridade tem sido repensar como um ministério existente funciona para 
manter essa consistência para os jovens durante a pandemia. Spring Break sempre 
pareceu um projeto de viagem de curto prazo para o ministério YouthCompass na 
Europa. Mas as férias de primavera de 2021 na Suíça coincidiram com os requisitos 
que limitavam quantas pessoas de diferentes famílias poderiam estar no mesmo 
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lugar ao mesmo tempo. Assim, a equipe da Mocidade para Cristo reinventou! Em 
vez de uma grande viagem, eles criaram projetos menores do tamanho de um dia 
que poderiam ser feitos ao longo da semana em grupos menores. As reuniões 
de Mocidade para Cristo envolvem muita energia, música alta e jogos malucos, 
muitos dos quais não se traduzem bem em uma chamada de Zoom. Então, na 
Alemanha, a equipe do Mocidade para Cristo deixou sacolas de guloseimas nas 
casas de seus jovens para que ainda pudesse haver os jogos malucos mesmo 
durante as videoconferências online!

Um slogan de longa data da Mocidade para Cristo é “ao compasso dos tempos, mas 
ancorada na Rocha”; como um movimento global, se não estivermos avançando, 
estamos ficando para trás. Portanto, reinventar também pode significar recuperar 
o atraso. No Brasil, a equipe agora tem um ministério de videogame online. Eles 
vão aonde os jovens estão – jogos online – criando formas de se conectar e 
interagir. Outras nações da Mocidade para Cristo veem seu exemplo e criam 
suas próprias versões. Nossa equipe da Mocidade para Cristo Internacional 
está criando uma nova plataforma de treinamento online. Nada supera estar 
pessoalmente, mas ao mesmo tempo, nada supera poder aprender juntos. E 
assim, com uma plataforma de treinamento online, estamos vendo obreiros 
de todas as quatro áreas (Ásia-Pacífico, África, EMENA, Américas) se unindo e 
aprendendo juntos. Coisas como essas não substituem as reuniões presenciais, 
mas são uma nova maneira de incluir ainda mais obreiros e voluntários do que 
jamais poderíamos antes. E assim, juntos, com métodos reinventados, mas tudo 
pela graça de Deus, alcançamos milhares de jovens em todo o mundo com a 
mensagem transformadora de Jesus Cristo em 2021.

Porque Ele vive

Dave Brereton
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VISÃO

Cada jovem/adolescente, em cada grupo de pessoas, 

emcada país/cidade, terá a oportunidade de ser um 

seguidor de Jesus Cristo.

FOCO ESTRATÉGICO

A MPC trabalha em conjunto com igrejas locais e outros 

parceiros de visão, alcançando jovens em todos os 

lugares, para se tornarem seguidores de Jesus por toda a 

vida, marcados por um estilo de vida santo, com devoção 

pela Palavra de Deus e oração, ousadia na evangelização 

e compromisso com o envolvimento social.

• Liderança Nacional

 Devemos nos destacar nessas áreas com uma 
mentalidade diversificada, inclusiva e qualificada. 
Responsabilidade e transparência, juntamente com 
treinamento e desenvolvimento, nos dão a melhor 
chance para que esses programas cresçam em cada 
nação. Programas de jovens líderes e mulheres na 
liderança continuam a dar muitos frutos para nossa 
organização. 
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VALORES BÁSICOS

• Financiamento 

 Contamos com uma combinação de missionários levantando apoio pessoal, 
financiamento de projetos e doações para o fundo geral para continuar o 
trabalho de alcançar TODOS os jovens. Somos gratos por nossa dependência 
de Jeová Jireh, “Deus que provê”, e somos abençoados com nossa infraestrutura, 
permitindo que 86% do financiamento recebido vá diretamente para o campo. 

• Estratégia global de mídia social 

 Alcançar os jovens onde eles estão sempre foi uma marca registrada da 
Mocidade para Cristo, e com a tecnologia de hoje estamos nos apropriando 
do mundo digital para chamar a atenção dos jovens. Nós nos esforçamos 
para permanecer 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 como Uma MPC. A oração é um unificador, 
assim como a adoração e a celebração, e continuam sendo as pedras angulares 
do nosso movimento. As parcerias expressam nossa unidade com o resto do 
corpo e evitam “a mão dizendo ao pé: ‘Não preciso de você’”. Visualizamos 
uma cultura em que realmente nos importamos com o desempenho de nossa 
equipe e voluntários nos níveis físico, mental, espiritual e emocional.

•  Evangelismo & Discipulado

•  Escrituras

•  Oração

•  Igreja

•  Pessoas

•  Integridade
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*POPULAÇÃO MUNDIAL JOVEM: 1.1 BILHÃO

5,322,810 Jovens impactados pelo 
ministério de mídias

A Mocidade para Cristo está em 112 países

100,915 Jovens que 
responderam ao Evangelho

12,096 Igrejas 
Parceiras ao redor do 

mundo

977,420 Jovens impactados 
pelo ministério direto

43,242  Jovens 
acompanhados e 

discipulados 
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Deus sem dúvida trouxe Sua bênção ao continente africano. Ele nos 
deu novas ideias e equipe para que possamos continuar reinventando 
como alcançaremos a juventude do nosso continente. Nós nunca 
desistiremos da juventude da África, então Sua ajuda e orientação 
continuam nos lembrando que estamos seguindo Seu chamado.

Enquanto a pandemia continuava a causar problemas em todo o 
continente, estávamos preparados. Continuamos muitas das novas 
iniciativas que começamos em 2020 e até vimos algumas nações 
adicionarem novas iniciativas ou adaptarem as de outras nações 
africanas. Esta foi uma ótima maneira de ver as nações trabalharem 
juntas: compartilhando ideias e fornecendo treinamento umas às 
outras para que ministérios bem-sucedidos possam ser implantados 
em mais países.

Nossa Equipe de Liderança na África também continuou a se reunir 
online, com a bênção de Deus para manter nossas conexões de 
internet ainda mais estáveis do que antes. Passamos muito tempo 
em oração uns com os outros, sabendo que é através da oração que 
Deus move montanhas.

À medida que 2021 avançava, vimos muitas restrições do COVID diminuir ou ser 
removidas, e a Mocidade para Cristo na África estava pronta para se encontrar 
novamente pessoalmente com nossos jovens! Mesmo assim, vimos programas 
reimaginando sua forma de funcionar. Onde costumávamos nos reunir em grandes 
grupos dentro de casa, agora em algumas nações nos encontramos fora e em outras 
nações nos reunimos em grupos menores. Um programa que o Botswana executa nas 
escolas locais é um exemplo disso. Antes da pandemia, eles executavam um programa 
para uma escola inteira ou para algumas séries da escola, com mais de 500 alunos 
amontoados em uma sala. Era um programa popular e eficaz. Agora, depois que muitas 
restrições do COVID foram reduzidas, eles reinventaram o programa de modo que a 
equipe alternasse entre três ou quatro salas de aula ao mesmo tempo e compartilhasse 
com os alunos dessa maneira. Eles comentam que essa nova forma de apresentar o 
programa permite uma conexão muito maior com os alunos e muito mais interação.

Louvamos a Deus pela maneira como Ele está nos ajudando a repensar o ministério na 
África e por Ele trazer novos e maiores frutos.

8

Y O U T H  F O R  C H R I S T  I N T E R N A T I O N A L
africa

HILARY LEWIS-NICOL
Diretor de Área

SUSAN MASUKA
Representante da Área
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SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
Danielle, 13 anos, vive com uma ferida crônica. É causada por uma infecção 
comum em São Tomé e Príncipe que deixa muitas pessoas doentes para 
o resto da vida. Ela foi alcançada pelo programa “Sarando Feridos”, onde 
expressamos o amor e o cuidado de Deus por ela e sua família. Danielle 
estava fora da escola por causa do ferimento; após nosso tratamento e 
ajuda, ela melhorou o suficiente para poder voltar à escola. Nesse ponto, 
nós a apresentamos a outro programa, Melhor Amigo, acontecendo em seu 
bairro. Melhor Amigo nos ajuda a crescer e nutrir a fé de jovens como Dan-
ielle e gerar relacionamentos com outras pessoas que também decidiram 
recentemente por Cristo.
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MAURÍCIO
Às vezes, o ministério de 
jovens parece um pouco 
diferente! Nossa equipe 
se juntou a voluntários na 
preparação de barreiras 
flutuantes para impedir o 
derramamento de óleo de 
chegar à costa após o nau-
frágio de um navio petroleiro. Isso é algo que nunca imaginaríamos fazer, 
mas fazer parte da proteção do nosso país é certamente uma forma de aju-
dar nossos jovens a ver que também existe um Deus que quer protegê-los.

UGANDA
Nicholas perdeu ambos os pais quando era jovem e foi criado por sua avó. 
Em sua curta vida, experimentou depressão, solidão e carência, o que o 
levou a tentar soluções que o mundo oferece, como álcool e drogas. Aceitar 
a Cristo como um adolescente transformou sua vida de álcool e drogas para 
andar com Cristo. Alguns anos depois, ele ingressou no programa Jovem 
Líder. Está ajudando-o a crescer em seu relacionamento com Deus, crescer 
em sua vida de oração, descobrir o amor imutável de Deus por ele e crescer 
em suas habilidades de liderança. Esta é a sua vida, reinventada.



O ano de 2021 começou com grandes expectativas. Depois de 
um ano cheio de interações online, nossa oração e desejo era 
poder nos ver novamente, poder atender nossos adolescentes 
e jovens cara a cara! No entanto, nosso espírito resiliente foi 
posto à prova; em muitas de nossas nações, conceitos como 
reprogramar, reinventar e mudar o formato de divulgação 
do ministério e reuniões de equipe eram tão constantes à 
medida que as restrições do COVID-19 continuavam a mudar. 
Um foco na oração corporativa e no estudo e reflexão das 
Escrituras e no cuidado holístico oferecido às nossas equipes e 

beneficiários locais em toda a Área foi, mais uma vez, uma prioridade. Deus nos 
ajudou, com certeza, a praticar paciência, flexibilidade e criatividade, e nossa visão 
e missão continuaram a ser realizadas com alegria e confiança tanto virtualmente 
quanto presencialmente!

Mocidade para Cristo alcança adolescentes e jovens em todos os lugares e 
não importa como!

Nossos programas nos dão a oportunidade de alimentar os jovens, vesti-los e 
cuidar deles da melhor maneira possível, quando necessário. Mais importante, 
podemos apresentá-los ao nosso Senhor Jesus através de nossas ações e nosso 
exemplo. Somos gratos pelo trabalho que Deus nos permite fazer. Trabalhamos 
duro para ser continuamente mais eficazes na comunicação das necessidades 
com as quais trabalhamos todos os dias, tentando encontrar uma maneira de 
convidar mais irmãos e irmãs para as trincheiras e mostrar a eles o poder que 
nossa fé coletiva tem quando agimos exatamente como Jesus fez. É a presença 
atenta de Jesus em nós e através de nós que fará a diferença!

Nossa equipe das Américas está crescendo!

Como um Escritório de Área, estamos comprometidos em preencher a Equipe 
de Liderança da Área das Américas com líderes apaixonados, saudáveis, bem 
cuidados e exemplares em cargos novos e existentes. Durante 2021 e com 
muita alegria, recebemos dois novos diretores regionais. Deborah Munir, do 
Brasil, agora está atuando como Diretora Regional para nossa Região Latam Sul. 
Eliane Cohen, também do Brasil, está atuando como Diretora Regional para a 
Região das Nações de Língua Portuguesa. Esta é uma região totalmente nova, 

americas

MAYRA ALEJANDRA CANO
Diretor de Área
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reimaginando como é aproveitar o poder unificador de um idioma falado por 
várias nações em todo o mundo.

Deborah e Eliane são um ótimo complemento para uma Equipe de Área que 
atende fielmente 23 nações em cinco regiões diversas, multiculturais e multilíngues 
nas Américas. Continuaremos servindo e amando a Deus, adolescentes, jovens 
e equipes locais para que cada jovem em nossa área tenha a oportunidade de 
seguir a Cristo e fazer parte de uma comunidade de fé local!
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ECUADOR
Jesus é amado e servido pelo nosso pro-
grama de Taekwondo no Equador. Vindo 
de uma educação difícil, Jesús vê a equi-
pe de Taekwondo como sua verdadeira 
família, confiando neles de maneiras que 
ele não pode confiar em sua família. “O 
Taekwondo é tudo o que tenho para 
prosperar e seguir em frente na vida”, compartilhou Jesús. Quando ele 
fugiu de casa, foi para a Mocidade para Cristo que ele foi. A necessidade 
de prestar cuidados integrais a este menino e à sua família elevou a nossa 
equipe a outro patamar e, juntamente com profissionais de diferentes 
áreas, vamos ajudá-lo a reimaginar o que o seu futuro lhe reserva.

MÉXICO
“Agora é a hora de semear! A colheita virá.” Os es-
portes, especialmente o futebol, são um grande at-
rativo para a juventude mexicana. Mas quando o 
jogo acontece em um campo de terra e pedras, as 
bolas não duram muito. Entre na “Academia Vida”, 
uma empresa fundada por Mocidade para Cristo no 
México para fabricar bolas de futebol que podem 
sobreviver ao solo duro! Eles também estão encon-
trando terreno fértil no coração desses jovens, com a 

oportunidade de sentar e compartilhar o evangelho com os jogadores e 
equipes que vêm para seus treinamentos e jogos.



A Área Ásia-Pacífico passou por muitos inícios e paradas em 
2021. Estando presentes em mais de 25 nações, mantivemos 
uma iniciativa-chave, para melhor servir os milhões de jovens 
em nossa Área: separamos a Área em subáreas e fornecemos 
liderança dedicada. Por meio desse modelo, conseguimos 
avançar rapidamente e reinventar o ministério em nossas 
nações sensíveis, bem como em nossos países mais abertos. 
O evangelismo digital decolou graças ao trabalho realizado 
em 2020, e as reuniões presenciais continuaram sempre que 
possível. Relacionamentos autênticos centrados em Cristo 

foram desenvolvidos. Os esforços de socorro de ser Jesus para muitos continuaram 
enquanto nossas nações passavam por guerras civis, desastres naturais e outras 
tragédias. A Fundação para as Nações serviu como uma opção de financiamento 
para novos programas para alcançar todos os jovens. O ministério do futebol se 
expandiu, assim como o programa HOPE. A cada restrição, a equipe se inclinava 
mais para apoiar os jovens de suas nações. Estou muito orgulhoso do trabalho 
que fazem e da resiliência que demonstraram. Por favor, continue orando por 
força e sabedoria enquanto nossa equipe navega pelas melhores maneiras de 
ministrar àqueles que não sabem o quão incrível nosso Senhor Jesus é.

ásia-pacífico

SASHA KIM
Diretor de Área
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NAÇÃO SENSÍVEL
Em nossa reunião de planejamento es-
tratégico do ministério, Nathan compar-
tilhou com entusiasmo os planos que 
estava construindo para servir os jovens 
por meio do esporte. Ele tinha ouvido 
falar de um ministério de futebol em uma 
nação vizinha e sabia que funcionaria em 
nosso país também. Mas então, no dia seguinte, ele foi convocado à força 
para o exército e enviado para proteger a fronteira. Isso está acontecendo o 
tempo todo em nossa nação, e perdemos muitos jovens para os combates. 
Quando soubemos que Nathan havia sido levado, começamos a orar por 
ele e tentamos consolá-lo, mas ele disse: “Provavelmente é a vontade de 
Deus que eu vá para o exército para que eu possa trazer esperança a esses 
jovens soldados que estão todos os dias na fronteira”.
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AUSTRÁLIA
“Eu conhecia sobre o Senhor, mas não O conhecia”, afirma Michelle so-
bre sua criação em uma família cristã nominal. “Paramos de ir à igreja 
na maioria dos domingos e continuamos vivendo nossas vidas ignorando 
Deus.” Mas Deus estava atraindo Michelle de volta para Si.

“No ano passado, eu estava lutando para superar toda a situação do 
COVID-19. Uma noite, enquanto eu estava sentado no meu quarto me 
sentindo deprimida, miserável e com raiva de mim mesma, meus olhos 
se fixaram em uma velha Bíblia – eu olhei para ela pensando ‘Sério?’ Mas 
no fundo de mim eu pensei, ‘O que eu tenho a perder?’ Eventualmente, 
estar trancado em casa parecia mais estar trancado no meu quarto com 
a palavra de Deus.”

Deus transformou o coração e a mente de Michelle ao longo das semanas 
e meses que se seguiram e foi nessa época que ela encontrou Mocidade 
para Cristo na internet e a alcançou. Um missionário da Mocidade para 
Cristo iniciou uma jornada de discipulado com Michelle, conectou-a a um 
grupo de oração online com outros jovens cristãos e, à medida que as 
restrições de bloqueio diminuíram, ajudou a batizá-la.

“O impacto de entregar minha vida a Cristo abriu portas que eu nunca 
pensei que fossem possíveis. Eu nunca vi Jesus como o ponto focal da 
minha vida, mas agora tudo é para Ele porque Ele é o Caminho, a Verdade 
e a Vida. Recentemente, batizei minha irmãzinha e estou querendo faz-
er muito mais em minha 
família e em minha nação.”



O ano passado foi um ano de grandes novidades na Área 
EMENA de Mocidade para Cristo. Na Romênia, a Mocidade 
para Cristo conseguiu comprar uma grande acomodação, 
chamada Poarta Oilor, que os ajudará a repensar como 
trabalham com os jovens ciganos. Na Armênia, a equipe 
recebeu uma grande doação, permitindo-lhes fazer grandes 
coisas com os refugiados*. Estamos iniciando a Mocidade 
para Cristo no país da Áustria, reimaginando como poderia 
ser o trabalho com jovens lá. Em uma das nações sensíveis 
do Oriente Médio, dois novos centros juvenis foram abertos. 
Tínhamos orado por 90 jovens, mas eles já estão perto de ver 
400 jovens visitando os centros! Até o treinamento de nossa 
equipe para a Área está sendo repensado de novas maneiras: 
o programa Train the Trainer realizou o curso totalmente 
online em 2021 e totalmente em árabe. As melhores práticas 
para Evangelismo Digital e Negócios como Missão estão sendo 
coletadas e compartilhadas para que mais nações e obreiros 
possam reinventar a forma do ministério em suas nações.

No entanto, mesmo com todas as boas notícias, ainda há muita 
solidão e isolamento na juventude em nossa área, devido em 

grande parte às restrições em constante mudança em torno da pandemia do 
COVID-19. Esses jovens precisam ouvir as Boas Novas de Jesus e estamos felizes 
por podermos usar 2021 para aprender uns com os outros, reinventar nossos 
programas de ministério e nos preparar para alcançar ainda mais jovens para 
Cristo na Área EMENA nos meses e anos vir.

emena (Europa, Oriente Médio, Norte da África)

EDWARD DE KAM
Diretor de Área

TIMEA REICHERT
Representante da área
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*A situação dos refugiados na 
Armênia em 2021 foi uma questão 
muito diferente da atual situação 
dos refugiados em 2022 devido à 
guerra na Ucrânia. Muitas nações 
da Mocidade para Cristo ao redor 
da Ucrânia estão agora envolvidas 
em ajudar os refugiados ucranianos 
a encontrar comida, abrigo e a paz 
de Deus.

Y O U T H  F O R  C H R I S T  I N T E R N A T I O N A L
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IRLANDA
Quando as escolas reabriram, a Mo-
cidade para Cristo estava lá e pronta! 
Eles estavam animados por voltarem ao 
ministério presencial trabalhando com jo-
vens, e ainda mais animados por estarem 
de volta às escolas. Três escolas locais pediram à equipe para retornar e 
aconselhar seus alunos. Isso se parecia principalmente com experiências 
de pequenos grupos durante ou depois da escola. O que é mais surpreen-
dente é o nível de envolvimento dos rapazes mais jovens. Geralmente 
eles estão mais interessados em seus sapatos do que na discussão, mas 
no ano passado, depois de entrar e sair do confinamento por mais de um 
ano, os jovens foram o grupo mais engajado.

NAÇÃO SENSÍVEL
A equipe desta nação sensível levou 12 voluntários para uma nova parte 
de seu país, onde organizaram um programa para cerca de 100 jovens 
em uma igreja católica. Os jovens presentes vieram de igrejas católicas, 
ortodoxas e evangélicas. Em um país com tantas divisões, foi especial ver 
os cristãos se unindo para um programa compartilhado. Três padres até 
participaram. O tema era: “Ainda há esperança?” Depois, um padre per-
guntou se eles voltariam mais vezes. Parece que uma nova porta se abriu 
para iniciar um novo trabalho junto com as igrejas do sul do país.

NORTE DA ÁFRICA
Para permanecer nessas nações de maioria muçulmana, é preciso ter uma 
razão aceitável para os governos locais, uma Identidade Profissional. Para 
nossas equipes Business as Mission (BAM), essas identidades podem variar 
de professor de idiomas a agente de viagens e gerente de uma loja de es-
quina. Uma vez estabelecido como local, isso os libera para construir rela-
cionamentos com seus colegas de trabalho, seus vizinhos e, sim, os jovens 
da comunidade. No ano passado, nossas equipes BAM tiveram tempo 
para recuar e avaliar todo o processo. Eles criaram materiais e processos 
para treinar e ajudar futuras equipes. Atualmente, as equipes BAM vêm 
de fora do norte da África. Ao reinventar o processo de treinamento, um 
objetivo geral é que as futuras equipes venham do norte da África para 
alcançar o norte da África!



310 milhões de pessoas vivem fora do país de seu passaporte. Trabalhadores 
migrantes, imigrantes, refugiados, expatriados corporativos e outros representam 
um grupo de pessoas transculturais dentro das nações. Adicione uma pandemia 
global e muitas pessoas se viram reimaginando como seria mudar de país de 
passaporte para outra nação, seja por escolha (como para trabalhar) ou não 
por escolha (como refugiados). 40 milhões dessas pessoas são jovens com 
menos de 20 anos. Isso representa uma grande oportunidade para demonstrar 
e comunicar o evangelho de uma forma culturalmente relevante. Mocidade para 
Cristo Internacional tem programas e modelos de ministério específicos para 
essa “terceira cultura” e em 2021, assim como em cada Área, a equipe fez o 
possível para garantir que ninguém fosse esquecido.

O Ministério da Comunidade Internacional procura construir comunidade 
entre os jovens da Terceira Cultura e Interculturais (TCKs/CCKs). Os obreiros 
são treinados para trabalhar em muitas culturas, criando oportunidades para 
demonstrar e comunicar o evangelho aos jovens, a maioria dos quais vive fora de 
seus países de origem. Este ano tivemos três áreas principais de foco:

Embora as restrições da pandemia limitassem algumas atividades, líderes e alunos 
continuaram a se reunir o máximo possível, encontrando maneiras criativas 
de servir suas comunidades e incentivar uns aos outros. Os recursos foram 
traduzidos para outros idiomas e seminários para pais, educadores e profissionais 
de jovens foram realizados em três continentes. Novas oportunidades de 
ministério comunitário foram exploradas em Santa Cruz, Bolívia, em Roma, Itália, 
bem como em Nairobi, Quênia. Esperamos continuar a expandir o ministério 
para cumprirmos a visão da Mocidade para Cristo de alcançar CADA jovem em 
cada grupo de pessoa.

Thomas Speckhardt,
Diretor, Ministério da Comunidade Internacional
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Engajamento de Adolescentes 
eventos da comunidade local, projetos de serviço local

Educação/Treinamento 
ajudando nossas comunidades a entender como apoiar TCKs/CCKs

Desenvolvimento da comunidade 
crescentes novas oportunidades para o ministério internacional



Migrantes da Comunidade  INTERNACIONAL, IMIGRANTES, EXPATRIADOS

310 MILHÕES de pessoas vivem fora de seus países de 
passaporte. Trabalhadores migrantes, imigrantes, refugiados, expatriados 
corporativos e outros representam um grupo de pessoas transculturais 
dentro das nações.

SE TODOS OS 

310 MILHÕES 

FOSSEM 

REUNIDOS, 

CRIARIA A  

5ª MAIOR 
NAÇÃO DO 

MUNDO!

• Abu Dabi
• Al Ain
• Chipre

• Dubai
• Düsseldorf
• Frankfurt

• Genebra
• Kuala Lumpur
• Líbano

Construindo Comunidade
Os programas da Comunidade Internacional da Mocidade para Cristo 

envolvem crianças da terceira cultura (TCKs) e crianças interculturais (CCKs) 

com o Evangelho, seja um refugiado, trabalhador migrante ou filho/filha de um 

expatriado.

Alguns locais de ministérios transculturais em Mocidade para Cristo:

40 MILHÕES 
DE MIGRANTES 

COM MENOS DE 

20 ANOS

17

5 a
MAIOR

Isto apresenta uma grande oportunidade para demonstrar e 
comunicar o Evangelho de uma forma culturalmente relevante 

para os jovens que vivem fora de sua cultura de passaporte.
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Estes são alguns dos 71 cidadãos norte-americanos que servem aos ministérios mundiais 
da Mocidade para Cristo em 48 localidades globais.

A Equipe de Global Engagement, liderada por Bill Housley, serve ao movimento 
internacional da Mocidade para Cristo por meio da administração, recrutamento, 
treinamento e envio de cidadãos dos Estados Unidos para servir internacionalmente.
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• 28 nações 
comemoraram 0-10 
anos de Mocidade 

para Cristo em 2021 
(incluindo uma nova 

nação!)

• A idade média 
de todas as nações 
da Mocidade para 

Cristo é de  
29 anos

• 20 nações 
comemoraram  

50 anos ou mais
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conquistas

Rally do Estádio de Chicago, 1944

Viagem para Europa, da esquerda para a direita, 

Charles Templeton, Billy Graham, Stratton Shufelt, 

Torrey Johnson, 1946

Liderança da Mocidade para Cristo, Chipre em 1971

Rali ao ar livre em Nairobi no Convo 1990



O coração e o propósito do Ministério de Campo é servir e fornecer recursos ao 
movimento global Mocidade para Cristo em sua missão de alcançar jovens para 
Jesus. A equipe é liderada por Chris Kozacek com Kelly Hoeting como Gerente 
de Operações. Juntos, eles lideram essas equipes especializadas: Jovens Líderes, 
Mídia Digital, Oração, Treinamento e Coaching e Cuidados do Membro.

Por meio da colaboração com as Áreas, aproveitamos 2021 para reinventar o 
Chartering, nosso processo anual de relatório global. Revisamos as perguntas 
de Membresia e as informações coletadas, além de criar um novo sistema para 
coletar e exibir as informações de forma impactante e informativa. Colocaremos 
o novo sistema on-line em 2022 e estamos empolgados em ouvir a resposta do 
campo.

Desejando envolver mais pessoas em oração por Mocidade para Cristo e 
querendo saturar nosso ministério em oração, organizamos um evento de 
oração 24 horas por dia, 7 dias por semana, no qual a família global de Mocidade 
para Cristo orou pelo ministério e pelos jovens que precisam ouvir o evangelho. 
Além disso, o Saturate Prayer App, uma plataforma e recurso para compartilhar 
pedidos de oração com a família global Mocidade para Cristo, foi lançado, 
ajudando-nos a cobrir mais ministérios com oração ao longo do ano.

MÍDIA DIGITAL

A Equipe de Mídia Digital, liderada por Martin Ainsworth, serve ao 
campo ajudando nações a compartilhar suas histórias e evangelizar 
poderosamente por meio da mídia digital. Trabalhando com a 
Área e a nação individual, a Equipe de Campo Digital treina e 
orienta equipes nacionais e regionais em excelentes práticas de 

vídeo, áudio, foto e mídia social para alcançar jovens em seus celulares e outros 
dispositivos, e contar estrategicamente seu ministério e história evangelística para 
jovens, obreiros e doadores.

TREINAMENTO GLOBAL

A Equipe de Treinamento Global, liderada por Mike Manna, atua em campo 
coordenando uma equipe de Diretores de Treinamento de Área que colaboram 
juntos na entrega de treinamento vital em todo o mundo. Esta equipe recomenda 
e desenvolve as melhores práticas e recursos de treinamento para Diretores 
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Ministério de campo



Nacionais, Diretores Regionais, obreiros e voluntários. Os treinamentos apoiam 
a visão, o foco estratégico e os valores centrais da Mocidade para Cristo. 
Nosso Ministério de Coaching serve o campo ao lado da equipe e liderança da 
Mocidade para Cristo para ajudá-los a descobrir a agenda de Deus para sua vida 
e ministério ... e depois cooperar com o Espírito Santo para ver sonhos, objetivos 
e ações se tornarem realidade.

ORAÇÃO GLOBAL

A Equipe Global de Oração, liderada por Lyndal Walker, serve 
ao campo modelando, treinando e fornecendo recursos às nações 
da Mocidade para Cristo que buscam desenvolver sua cultura 
de oração e intercessão, cuidado com a equipe e evangelismo. 
Desde liderar um foco global mensal em oração e jejum para que os jovens do 
mundo conheçam Jesus, até pedidos de oração semanais e pensamentos sobre 
a promoção de uma cultura nacional de oração, vídeos e recursos online, esta 
equipe está constantemente nos levando a cair de joelhos diante do trono!

JOVENS LÍDERES

Nossa equipe de jovens líderes, liderada por Brandon Johnson, deseja ver a 
próxima geração de líderes treinada e causando impacto em suas nações. Por 
meio da colaboração da Área, nosso programa de Jovens Líderes está se unindo 
para criar oportunidades e recursos de treinamento e orientação culturalmente 
relevantes.

CUIDADO DO MEMBRO

A Equipe de Cuidado do Membro acompanha e fornece apoio espiritual e 
emocional para ajudar a equipe a suportar o estresse e os desafios que ocorrem 
na vida do ministério. Muitos obreiros do ministério deixam o campo devido 
ao esgotamento, conflito com colegas de trabalho, lutas e tensões familiares, 
fadiga geral e solidão. Nossos prestadores de cuidados procuram conectar e 
fornecer cuidados integrais para aqueles a quem atendem. John Selph lidera a 
equipe que cuida dos Diretores Nacionais, e Chris Kozacek lidera a equipe que 
cuida da equipe da Youth for Christ International e dos missionários do Global 
Engagement.
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finanças de 2021

22

Receita orçada para todos os programas nacionais da MPC  
em todo o mundo: $158,329,864

Despesas orçadas para todos os programas nacionais da MPC  
em todo o mundo: $136,607,333

*Demonstrações financeiras auditadas disponíveis mediante solicitação.

FAÇA UMA DOAÇÃO PARA A MOCIDADE PARA CRISTO INTERNACIONAL
Sua doação ajuda Mocidade para Cristo a fazer coisas maiores para o Reino dos Céus. Você 
pode fazer uma doação por cheque e enviá-la pelo correio para Youth for Christ International; 
Caixa Postal 4555, Englewood, CO 80155.

Se preferir fazer sua doação por cartão de crédito ou por EFT/e-check, você pode acessar o 
site www.yfci.org/donate.

Também podemos aceitar doações de investimentos ou auxiliá-lo no planejamento de seu 
legado. Para obter mais informações ou assistência, entre em contato com nosso Diretor de 
Desenvolvimento, Bryan Blomker, em bryan.blomker@yfci.org.

Y O U T H  F O R  C H R I S T  I N T E R N A T I O N A L

PARA O EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
  
  2021 2020  
RENDA   

Contribuições $ 12,975,591 $ 13,319,613
Outros rendimentos  43,920  67,546
 
Total $ 13,019,511 $ 13,387,159

DESPESAS   
Serviços de programas  
internacionais $ 9,607,883 $ 9,241,113
Serviço de campo internacional  
e suporte  1,005,241  878,602
Captação de fundos  574,438  540,476

Total $ 11,187,562 $ 10,660,191

Mudança nos ativos líquidos $ 1,831,949 $ 2,726,968
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Dave Brereton Diretor Internacional, 
Canadá

Jozef Gabor Áustria

Alfons Hildebrandt Presidente do 
Comitê de Governança, Alemanha

Nthenya Macharia Vice-Presidente do 
Conselho, Quênia

Abraham Mantey Presidente do 
Comitê de Auditoria, Gana

Daniel Peal Porto Rico

Peter nação sensível

Bram Rebergen Holanda

Howard Stevenson Presidente do 
Conselho, EUA

Koekoes van Como Secretária, África 
do Sul

CONSELHO DIRETOR

EQUIPE DE LIDERANÇA MUNDIAL

EQUIPE DO ESCRITÓRIO

John Bastian CFO, EUA

Bryan Blomker Desenvolvimento, EUA

Dave Brereton Diretor Internacional, 
Canadá

Mayra Alejandra Cano Diretora da 
Área Américas, Colômbia

Edward de Kam Diretor de Área 
EMENA, Holanda

Sasha Kim Diretor da Área Ásia-
Pacífico, Quirguistão

Chris Kozacek Ministério de Campo, 
EUA

Hilary Lewis-Nicol Diretor da Área 
África, Gana

Susan Masuka Representante da Área 
África, Zimbábue

Michael McCarthy Comunicação, EUA

Timea Reichert EMENA 
Representante de Área, Alemanha

Thomas Speckhardt Comunidades 
Internacionais de Jovens, EUA

John Bastian Finanças

Royal Benjamin Desenvolvimento

Bryan Blomker Desenvolvimento

Dave Brereton Diretor Internacional

John Courtney Desenvolvimento 

Sumi Flanagan Eventos e Projetos 
Especiais

Emily Gumowski Contabilidade

Kelly Hoeting Ministérios de Campo 

Bill Housley Global Engagement 

Chris Kozacek Ministérios de Campo e 
Cuidado do Membro

Kyler Kregel Coordenador de 
Operações 

Michael McCarthy Marketing e 
Comunicações

Andrea Miedema Recursos Humanos

Howie Miller Relações com Doadores

Irina Moreno Contabilidade

Scott Rosene Site e mídia social

Steven Schultheis Comunicações e 
Tecnologia

Rose Stupansky Recursos Humanos

Ray Wills Relações com Doadores e 
Tecnologia

Peggy Zeman Escritório do Diretor 
Internacional
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Equipe e liderança



ESCRITÓRIO INTERNACIONAL: Denver, Colorado, EUA

WWW.YFCI.ORG

ESCRITÓRIO NA ÁFRICA: Acra, Gana

ESCRITÓRIO DAS AMÉRICAS: Bogotá, Colômbia

ESCRITÓRIO ÁSIA-PACÍFICO: Bishkek, Quirguistão

ESCRITÓRIO EMENA: Driebergen, Holanda


