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Palavra da coordenação geral do PEPE Internacional
O tema da mobilização missionária da Junta de Missões Mundiais para 2020 foi “Transforme o
mundo com a alegria de Jesus”.
Em meio a um cenário de lutas e incertezas muito nos alegramos pelos feitos de Deus intervindo
nas situações e enviando a provisão para o sustento da Sua obra
na terra.
No mês de Março de 2020,
o mundo foi surpreendido com o
coronavírus que se espalhou e se
espalha rapidamente para vários
lugares por meio de várias pessoas
contagiadas e afetadas pela COVID-19. Governantes dos diferentes
países realizaram ações preventivas, de combate e de enfrentamento à pandemia, ordenando
medidas de restrições como o isolamento social, a fim de diminuir a
circulação das pessoas e do vírus.

O PEPE, nos 31 países de atuação, seguiu as orientações dos
governos locais e suspendeu suas
atividades presenciais para a proteção das crianças e suas famílias.
Entretanto, não cessamos os trabalhos, nos adaptando à nova realidade. À medida que os governos
autorizaram a retomada das atividades, as unidades de cada país
começaram a se preparar para
atender os requisitos de biossegurança. Este tem sido um grande
desafio, pois a maioria das igrejas
mantenedoras de PEPE estão em
contextos de pobreza, necessitando de ajuda para cumprir com
as exigências.
Com a dedicação de todos
os que cooperam com o PEPE a
nível local, com as orações e apoio
dos adotantes e parceiros desta obra, pudemos superar inúme-

ros obstáculos continuando a levar
esperança ao coração da criança, sua família e sua comunidade.
Neste novo ano que se inicia,
com fé podemos afirmar: Viva o
poder de transformar!
Terezinha Candieiro
Coordenadora Geral
do PEPE Internacional
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PEPE Internacional
Nossa missão:

Nossos valores:

zz Ensino de qualidade: valorizamos o
ensino de qualidade que possibilite
à criança uma continuidade de seus
Viabilizar o atendimento às crianestudos alcançando uma formação
Os valores que darão sustentação
ças do PEPE propiciando um preparo
adequada.
à missão e à visão são:
educacional que estimule seu desenvolzz Respeito à criança: valorizamos a zz Trabalho em equipe: valorizamos o
vimento holístico.
trabalho em equipe para que todos
criança como ser humano em decompartilhem suas habilidades, exsenvolvimento, sujeito de direitos,
periências e conhecimentos para
Nosso foco:
criada à imagem e semelhança de
um melhor resultado coletivo.
Deus, de igual valor a um adulto.
Desenvolvimento
criança

integral

zz Proteção à criança: valorizamos a zz Fé bíblica: valorizamos e praticamos
da
a fé bíblica demonstrando o amor
proteção à criança contra qualquer
de Deus em palavras e ações às
forma de violência, abuso e explocrianças e famílias das comunidades.
ração.

Nossa visão:

zz Cuidado integral: valorizamos o cuidado da criança considerando todas as dimensões: física, emocional,
Contribuir para o acesso à edupsicológica, espiritual e social.
cação infantil de crianças em idade
pré-escolar em comunidades de alta
vulnerabilidade social de modo a reduzir
a defasagem em seu desenvolvimento
integral e levá-las a conhecer o amor
de Jesus.
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Impacto 2020
Crianças beneficiadas:.....................................18.359
Missionários-educadores: ...................................1333
Coordenadores:..............................................................90
Países:..........................................................................................31
Unidades (projetos nas comunidades).... 679
Estados/províncias dos países:......................... 225
Famílias visitadas:.....................................................18.354
Número de decisões por Cristo................13.466
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Organizações parceiras:

PEPE ÁSIA
Na Ásia o PEPE está em
atuação em 02 países, com 4
unidades, 86 crianças, 6 missionários-educadores e 2 coordenadores nacionais.

PEPE NA ÁFRICA

PEPE NAS AMÉRICAS
Nas Américas o PEPE está
em atuação em 15 países, com 441
unidades, 9714 crianças matriculadas, 750 missionários-educadores
e 63 coordenadores (nacionais e
de área).

Na África o PEPE está em
atuação em 14 países, com 234
unidades, 8559 crianças matriculadas, 577 missionários-educadores e 25 coordenadores
(nacionais e de área).

DADOS QUANTITATIVOS – 3o Quadrimestre de 2020

País

Unidades

Crianças
Beneficiadas

M.E.

Coord.
Nacional

Coord.
de Área

Líderes de
Igrejas
Treinados

Fam.
Visitadas

Decisões por Cristo
registradas:
Crianças

Decisões por Cristo
registradas
Adultos

África do Sul
Angola
Argentina
Benin
Bolívia
Cabo Verde
Chile
Colômbia
El Salvador
Equador
Gâmbia
Guatemala
Guiné Bissau
Guiné Conacri
Haiti
Honduras
Índia
Mali
México
Moçambique
Nicarágua
Panamá
Paraguai
Peru
República Dominicana
São Tomé e Príncipe
Senegal
Serra Leoa
Timor Leste
Togo
Venezuela

6
63
22
0
6
5
29
83
23
16
1
19
16
1
0
6
1
5
7
99
17
2
56
65
8
6
20
11
3
2
82

50
2000
450
0
92
178
1390
1660
434
154
15
455
352
50
0
135
17
144
86
4339
476
81
2106
681
184
250
782
362
69
37
1330

10
106
40
0
8
26
98
83
43
40
1
26
32
3
0
8
2
12
21
286
49
5
92
70
26
22
46
29
4
4
141

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
1
0
3
0
4
6
5
3
0
3
2
0
0
0
0
0
1
4
2
0
4
2
3
0
2
1
0
0
11

0
13
160
0
18
0
540
3
217
108
0
0
0
3
0
15
0
2
153
63
0
0
405
11
56
10
0
4
0
5
496

0
43
82
0
162
36
1400
72
349
307
0
364
72
0
0
167
2
50
195
34
139
8
1133
279
332
95
0
221
128
38
1223

0
20
75
0
9
30
740
57
8
221
0
235
3
0
0
36
0
0
5
23
75
4
1294
106
29
46
0
28
22
0
690

0
15
60
0
3
2
110
35
20
182
0
44
0
0
0
15
0
0
10
26
40
8
641
48
22
33
0
9
2
0
800

TOTAL: 31

679

18.359

1.333

30

60

2.282

6.931

3.756

2.125
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ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020:
Educação Infantil
PEPE SEMIPRESENCIAL
No início do ano de 2020 todas as unidades de PEPE começaram
suas atividades e se prepararam para receber as crianças matriculadas.
No mês de Março, em meio à pandemia, as atividades foram suspensas. No decorrer do ano, aos poucos, as unidades foram retomando as
atividades de acordo com a autorização dos governos de cada país de
atuação.
Américas
Em alguns países como por exemplo, Paraguai, Nicarágua e Equador,
o PEPE funcionou de forma semipresencial. De forma gradual e alternada as crianças foram retornando ao PEPE. Aquelas que não retornaram
fizeram as atividades em casa.
África
Na maioria dos países os governantes não autorizaram a retomada
das atividades no nível pré-escolar. Durante o letivo 2020 somente três
países retornaram com o PEPE: Togo, Angola e São Tomé e Príncipe.
Nos meses de isolamento os missionários-educadores continuaram
a fazer contato online, ou por celular para apoio espiritual às crianças e
suas famílias e envio de algumas tarefas. Toda a equipe do PEPE esteve
em contato frequente para oração, orientações e reuniões de trabalho.
Relatório Anual 2020 - 11

Sul da Ásia
No Timor Leste, segundo orientação do governo, as atividades com as
crianças reiniciaram no dia 22 de Junho.
Foram tomados os cuidados sanitários
básicos, porém as unidades tiveram dificuldade de conseguir o termômetro.
Todos estão usando máscaras.
Na Índia a única unidade iniciada
em Março ainda está com suas atividades presenciais suspensas por sérias
restrições do governo. Os missionários-educadores e coordenador local continuam em treinamento online e aproveitam o tempo para orar, preparar os
planos de atividades para quando for
autorizado o retorno. Tem havido sucessivos lockdowns.

12 -Relatório Anual 2020

Relatório Anual 2020 - 13

PEPE EM CASA
Em todas as unidades os missionários-educadores foram orientados a
buscar formas de manter o contato com
as crianças e verificar as possibilidades
de continuarem os trabalhos à distância. Em vários países, especialmente das
Américas e os possíveis na África, realizamos o PEPE EM CASA, com atividades
online ou enviando as tarefas aos lares
das crianças.
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PEPE-VAI VIRTUAL
Como no período não foi possível fazer visitas pessoais
às crianças e suas famílias, tivemos que nos adaptar e fazer
um grande esforço para manter os contatos de maneira
virtual, seja por internet, por celular ou outro meio tecnológico. Em vários países os pastores das igrejas mantenedoras
de PEPE enviaram mensagens por celular para as famílias e
oraram com elas. Isto causou bastante impacto e aproximação à igreja. Ore pela continuidade dessa visitação virtual e
os frutos desse trabalho.
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EXPANSÃO PARA
NOVOS CAMPOS
No mês de Março/20 foi aberta
a primeira unidade de PEPE na Índia,
sudeste asiático, com 17 crianças matriculadas. Outras duas igrejas demonstraram interesse pelo projeto, e agendaram o treinamento de mais 9 líderes.
Porém, com a suspensão das atividades
devido à pandemia, a data do treinamento foi postergada.
Nas Américas houve abertura de
novas unidades em El Salvador, México, Argentina, Paraguai e Venezuela. Na
África, foram abertas novas unidades
em Angola, Moçambique, Senegal.
Quanto a novos campos, foram
feitos contato com Trinidad Tobago,
Belize, Costa Rica, Cuba, Burkina Faso,
Chade. Estamos na fase de realização
de diagnóstico para o levantamento
das principais informações sobre esses
países.
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Programas complementares
POPE: Programa de Odontologia e
Prevenção Educativa
Enquanto as unidades funcionaram presencialmente o Programa de Odontologia Preventiva e Educativa (POPE) também funcionou,
como um projeto complementar da unidade. O
objetivo do POPE é levar a criança a entender
a importância do cuidado com a saúde bucal,
por meio de atividades e prática de higiene e
com distribuição de kits de escovação dental. As
crianças do PEPE têm melhorado muito em sua
saúde bucal.
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NUTRIÇÃO E SAÚDE
Foram iniciados projetos-pilotos de nutrição e saúde no Oeste da
África, em Guiné-Bissau, Cabo Verde
e Senegal. Iniciou-se a avaliação do
estado nutricional das crianças em
diferentes contextos e até o momento se constatou que a maioria tem má
nutrição severa e moderada. Como
forma de intervenção foram realizadas ações educativas por meio de
cursos de formação básica em saúde para os missionários-educadores.
Além disso, por meio de parcerias foi
feita a doação de multivitaminas e
alimentos. Muito nos alegramos com
a iniciativa de implementação dos
projetos-pilotos no oeste africano
que beneficiou mais de 500 crianças
das unidades de PEPE.
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PROGRAMA
HÁ FOME NO MUNDO
A JMM, ciente da situação de severa desnutrição que acomete milhares
de pessoas na Venezuela, implementou
o programa HÁ FOME NO MUNDO. O
objetivo é de contribuir para a segurança alimentar das crianças e famílias
do PEPE Venezuela. Uma das formas de
intervenção utilizada foi a produção
e distribuição da Farinha Enriquecida,
cuja abreviação é “FE”.
Inicialmente foram atendidas 23
unidades do PEPE das cidades de Acarigua e Araure, perfazendo um total de
495 crianças. Além disso foram enviadas ofertas para a compra de insumos,
sementes de milho, gergelim, espinafre
para a produção da referida farinha.
Deus tem abençoado sobremaneira a implementação deste programa
em parceria com nossos irmãos venezuelanos servindo de forma voluntária
e comprometida. No final do ano já
pudemos constatar o impacto de melhoria na saúde de muitas crianças.
20 -Relatório Anual 2020
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Ajudas emergenciais
MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA
Em meio a pandemia em todos os
países o PEPE zelou pelo cumprimento das medidas de biossegurança para
a proteção das crianças. Mesmo nos
contextos mais necessitados as crianças receberam kits de higiene e máscaras. Foi compartilhado ainda nosso
protocolo para a retomada das atividades nas unidades.
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DOAÇÕES DE ITENS BÁSICOS
Na maioria das unidades de PEPE
a preocupação maior foi com o bem-estar das crianças. Foi um tempo de
muita preocupação, pois com a suspensão das atividades presenciais muitas
crianças ficaram sem receber a merenda ou refeição no PEPE. Foi necessária uma grande mobilização na busca
de parceiros e doadores ofertantes da
provisão de alimentos e lanches para as
crianças. Muito nos alegramos, pois em
todos os países as crianças receberam
ajuda alimentar em forma de refeições
distribuídas pelas igrejas ou na entrega
de alimentos e cestas básicas. Louvamos a Deus por Sua provisão e oramos
pela continuidade e segurança alimentar para todas as crianças.
Relatório Anual 2020 - 23

Proteção à criança
AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO
E MOBILIZAÇÃO
As unidades de PEPE trabalharam na
promoção, defesa de direitos e proteção às
crianças.
Nas Américas destacamos o Paraguai,
cujos coordenadores e missionários-educadores foram capacitados sobre a prevenção
de abuso de crianças em tempos de pandemia. No Peru se realizou uma campanha
pelos direitos da criança em que as crianças
das unidades de PEPE e seus pais expuseram
cartazes alusivos à temática na comunidade.
Na Venezuela foram feitas postagens, nas
redes sociais, de cartazes publicitários sobre
os direitos e cuidados de proteção à criança.
Na África, em Moçambique, foram realizados encontros de formação de missionários-educadores sobre direitos e proteção
da criança com enfoque nos lares, em parceria com o governo e a organização “Terra
dos Homens”.
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Capacitação de colaboradores
CUIDANDO DE QUEM CUIDA
No PEPE há uma grande equipe
composta de mais de 1400 missionários-educadores (das igrejas locais) e coordenadores. Deus promoveu um lindo
movimento de oração em nosso meio.
Foi estabelecido o dia mensal de oração do PEPE Internacional com reuniões

de oração em sala virtual por região. As
reuniões aconteceram por grupos linguísticos (português, espanhol, inglês e
francês) para compartilhar os desafios
e orar. Foi um tempo precioso de pastoreio e visitação de Deus.
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CAPACITAÇÕES ON-LINE
Em alguns países das Américas, principalmente na
Argentina, Honduras, El Salvador, Bolívia, Chile as coordenadoras nacionais realizaram capacitações on-line com os
missionários-educadores. Foi a primeira capacitação à dis-

tância. Impulsionados pela necessidade e limitações presenciais do momento, os coordenadores procuraram mobilizar
recursos e condições para a sua viabilização.
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I CONGRESSO GLOBAL
DO PEPE NETWORK
“Grandes coisas fez o Senhor
por nós pelas quais estamos alegres”
(Salmo 126.3).
“_ Algo que muito me impactou
no Congresso foi quando um grupo de
irmãos da África estavam louvando ao
Senhor em outro idioma. Apesar de não
entender o que eles estavam cantando
se podia sentir a glória de Deus em minha casa. Sinto a convicção de que o
trabalho que o PEPE internacional está
fazendo é algo de Deus. Olhando para
todo esse trabalho me sinto muito mais
comprometida a continuar com nossos
PEPEs. Deus os abençoe!”
Este foi o depoimento emocionado de uma das missionárias-educadoras de uma das unidades do PEPE após
a realização do I Congresso Global do
PEPE nos dias 20 e 21 de novembro/20.
Este foi um Congresso 100% digital que
representou um enorme desafio para
toda a rede do PEPE e da Junta de
Missões Mundiais.
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No Congresso tivemos um tempo de celebração, um culto onde
compartilhamos sobre nossa história,
sobre o cuidado daqueles que cuidam
das crianças, sobre educação profissional em tempos de pandemia e pós
pandemia e uma mensagem para
nos fortalecer em nossa missão e vocação. Além desse tempo, também
tivemos a realização de oficinas com
temas relevantes para o ministério e a
capacitação dos participantes, a saber: captação de recursos e sustentabilidade, educação inclusiva, novas
perspectivas curriculares e proteção
à criança.
Tivemos a participação de mais
de 1400 pessoas inscritas, de 33 países
e mais de 100 voluntários envolvidos
que serviram nas áreas de produção
e revisão de textos, tradução, edição
de vídeos, site, suporte técnico nas
salas de zoom, etc.
Realmente grandes coisas fez
o Senhor por nós, por isso estamos
alegres!
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Produção de materiais pedagógicos
NOVOS MANUAIS E MATERIAIS
Em 2020 toda a equipe executiva
esteve envolvida na produção de manuais e materiais pedagógicos do PEPE.
Os novos manuais concluídos foram os
seguintes:
zz Manual de Diretrizes e orientações
sobre currículo, programa e plano de
ensino, em português.
zz Cartilha do PEPE-VAI
zz Caderno de atividades para as
crianças do PEPE, para futura postagem no site.
zz Planilhas com o programa de ensino
e recursos didáticos (PPTs) para os
cursos de formação inicial e continuada de missionários-educadores.
zz A nível dos países em El Salvador foram criados devocionais para crianças, chamado de PEPE DEVO KIDS.
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PEPE nas redes sociais
ATUALIZAÇÃO
DO SITE E INTRANET
Foi construído o novo layout do
site e atualizadas todas as informações.
Foi criado o acesso do colaborador do
PEPE, (tipo de rede interna para comunicação de missionários-educadores
e coordenadores), onde serão postados trabalhos relacionados à atividades
para as crianças, canções, manuais,
planos de ensino com propostas de capacitação. Entendemos que este será
um recurso muito útil para toda a equipe: www.pepe-network.org.

TURMA DO PEPITO E O NOVO
PERSONAGEM
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Frutos que impactam
FORMATURA DAS CRIANÇAS
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Perspectivas futuras
NOVA EDIÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO: 2021-2023
O planejamento estratégico é uma ação muito importante no direcionamento e alcance dos objetivos propostos pelo ministério do Programa de Educação Pré-escolar (PEPE). A primeira edição formal do plano estratégico
do programa foi para o período de 2017 a 2020. Em 2020
demos continuidade preparando a segunda edição para
o período de 2021 a 2023.
Esta nova edição do plano estratégico do PEPE Internacional tem como principais objetivos:
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► Estabelecer uma visão definida até 2023, considerando
as decisões estratégicas de anos anteriores.
► Ter um foco que una toda a equipe.
► Gerar crescimento sustentável para o futuro.
O resultado desejado é consolidar o crescimento
obtido nos últimos 10 anos e fortalecer os fundamentos
para que o PEPE continue a crescer de forma integral e
cause impacto na sociedade.

Planejamento Estratégico
Comparativo de Missionários-Educadores entre 2011 a 2020

Planejamento Estratégico
Comparativo de Crianças Beneficiadas entre 2011 a 2020
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Nossos objetivos estratégicos para o novo período são:
Objetivos de avanço:
zz Expandir o PEPE
zz Promover o desenvolvimento comunitário
zz Fortalecer a visão missional
zz Advocacy em Proteção à criança
Objetivos de estrutura:
zz Atuar com excelência operacional
zz Estabelecer parcerias e alianças
zz Implementar um programa de capacitação
Dessa forma, esperamos que o PEPE de fato se torne
cada vez mais relevante nos diferentes contextos, como
uma organização global e de referência no desenvolvimento integral da criança.
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Membros do Conselho e Comitês do PEPE (Março/2020)
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