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socorro para 
aqueles que 

ninguém vê.

Relief foR those
nobody sees.
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Quando iniciamos nossas 
atividades, tínhamos 
um claro propósito de 
socorrer as crianças mais 
vulneráveis nas nações e não 
imaginávamos encontrar 
ambientes tão desafiadores. 
Não esperávamos que 
nossos modelos de atuação 
se desenvolveriam para uma 
perspectiva de longo prazo, 
valorizando cada criança, 
cada história e vibrando com 
cada conquista. 
O ano de 2014 foi especial, 

principalmente porque 
consolidamos nossa forma 
de atuação, envolvendo as 
famílias das crianças mais 
vulneráveis, quando possível, 
desenvolvendo parcerias e 
iniciando investimentos para 
um melhor posicionamento 
internacional.
Com o objetivo de ampliar 
e melhor divulgar nossas 
iniciativas, mudamos 
nossa Prestação de 
Contas Simplificada para 
Relatório Anual Simplificado. 

Dessa forma, oferecemos 
informações mais claras, 
demonstrando mais uma vez 
respeito aos nossos doadores, 
parceiros, voluntários e 
fidelidade aos nossos valores. 
Temos ainda muitos sonhos 
e continuamos avançando 
em virtude do favor de Deus, 
da Sua compaixão em nós e 
da participação de pessoas 
que acreditam e se envolvem 
conosco. Convidamos vocês 
a permanecer e a ingressarem 
em novos desafios.

When we started our activities we
had a clear purpose of helping the
most vulnerable children in the
nations and we did not imagine 
finding such challenging environment. 
We did not expect that our role 
models would develop for a long-term
perspective, valuing each child, each
story and vibrating with each 
achievement. The year 2014 

was special, mainly because we 
consolidated our form of action, 
involving the families of the most 
vulnerable children, when possible, 
developing partnership and initiating 
investment for a better international 
positioning. In order to expand 
and better disclose our efforts, we 
changed our Simplified Accountability 
Report for Simplified Annual Report. 

Thus, we offer more once again, 
respect for our donors, partners, 
volunteers and fidelity to our values. 
We still have many dreams and 
continue to advance because of
God´s favor, His compassion in us 
and the participation of people who 
believe and engage themselves with 
us. We invite you to stay and to join in 
new challenges.

... continuamos 
avançando em 

viRtude do favoR 
de deus, da sua 

compaixão em nós e 
da paRticipação de 

pessoas. 

Leonardo PauLino Luz 

CArtA do presidente

... We keep AdvAnCing due to god’s fAvor, His 
CompAssion in us And due to people’s pArtiCipAtion

The president’s letter



8 relatório anual . do ano de 2014  - anual report . year 2014

missão

visão

valoRes

Socorrer crianças em situação de alta 
vulnerabilidade nas nações.

mission > Help CHildren in HigH vulnerAble situAtion in tHe nAtions.

vision > trAnsform tHe future of neW generAtions.

vAlues > CompAssion, exCellenCe And trAnspArenCY.

Transformar o futuro das novas gerações. 

Compaixão, excelência e Transparência. 
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no ano de 2014 estivemos envolvidos 
colaborando, planejando ou executando 
operações no Haiti, Camboja, Brasil e 
Moçambique.

o Haiti é a nação mais pobre do 
hemisfério ocidental. a pobreza atinge 
80% da população que vive com menos 
de 2 dólares por dia (MinuSTHa, 2014). 
a realidade da maioria das crianças 
do país requer operações de socorro 
imediatas em diversas frentes, mas 
principalmente no que concerne ao 
combate à desnutrição, providências 
para moradia e apoio às situações de 
orfandade. 

o Camboja possui uma população 
jovem. Por diversas razões históricas, 
culturais e espirituais, o país possui 
um dos maiores índices de venda de 
crianças e adolescentes do mundo, 
especialmente para a exploração 
sexual. esta realidade requer operações 

de socorro imediatas de resgate, 
cuidado e educação. 

o Brasil, apesar do desenvolvimento 
econômico dos últimos anos, possui 
ainda em muitos lugares, como no 
norte, nordeste e nas grandes cidades, 
muitas crianças vulneráveis que 
demandam operações de socorro 
imediatas. Muitas crianças no país 
precisam de uma nutrição mais 
adequada e de uma educação que 
garanta um melhor futuro. 

Moçambique é uma das nações 
mais pobres do mundo. em todo país 
existem muitas crianças sofrendo 
imensamente, especialmente por 
desnutrição. São necessárias 
operações de socorro que combatam 
a primeiramente a desnutrição 
e que desenvolvam a educação , 
proporcionando-lhes um futuro melhor. 

In 2014, we were involved collaborating, planning or performing
operation in Haiti, Cambodia, Brazil and Mozambique.
Haiti is the poorest nation in the Western Hemisphere. Poverty
affects 80% of the population living on less than $2 a day
(MINUSTHA, 2014). Most children’s reality in the country
requires immediate help operations on several fronts, but
especially with regard to combating malnutrition, arrangement
for housing and support for orphanage situation.
Cambodia has a young population. Because of several 
historical, cultural and spiritual reasons, the country has one of
the highest rates of children and teenagers sales in the world. 
The especially for sexual exploitation. This reality requires an

immediate operation of rescue, care and education.
Brazil, in spite of its economic development in recent years,
still has in many places, as in the north, northeast and major
cities, many vulnerable children requiring immediate relief
operations. Many children in the country need a more
adequate nutrition and education to ensure a better future.
Mozambique is one of the poorest nations of the world. In
every country there are many children suffering immensely,
especially of malnutrition. Relief operations to combat
malnutrition are necessary to develop education, providing
them with a better future.

cenÁRios
pobReza atinge 
80% do mundo

pobreza

SCENARY . Poverty reaches 80% of the world

poverty
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a nations Help, novo posicionamento da operação Philippos, 
é uma instituição cristã sem fins lucrativos que planeja e 
executa operações de socorro e alívio para crianças em 
situação de alta vulnerabilidade.

a entidade desenvolve, de forma autônoma ou em parceria 
com outras instituições, programas destinados ao combate 
da fome e da exploração sexual infantil, bem como voltados 
para o abrigo de crianças que não possuem moradia e ao 
cuidado e encaminhamento de órfãos, firmado nas seguintes 
ações: libertar, acolher e nutrir. 

Para o cumprirmos nossa visão, além das ações de socorro 
emergencial e resgate, a organização também desenvolve 
modelos de médio e longo prazo que buscam a transformação 
do futuro envolvendo a família das crianças da seguinte 
forma:

role model
The Nations Help, new positioning of
Philippos Operation, is a non-profit Christian
institution that plans and executes rescue
operations of help and relief for children in
high vulnerability.
The organization develops, independently
or in partnership with other institutions,
programs to combat hunger and infant sexual
exploitation, as well as facing the shelter
of children who do not have housing and
the care and forwarding of orphans, signed
with the following actions: to free, welcome
and nurture. To fulfill our vision, in addition
to emergency relief and rescue actions, the
organization also develops medium and long
term models that seek the transformation of
the future involving the children’s family in the
following way:

ModeLo
de aTuaÇÃo

1

2

3

4

5

Implantação, em um primeiro momento, de um programa 
de nutrição com alimentos especiais de combate à 
desnutrição para as crianças e alimentos secos (básicos ) 
para as suas famílias. 

Indenficação das crianças mais vulneráveis pela análise 
realizada por profissionais de saúde e/ou visitas in loco, 
para que essas ingressem no programa de combate à 
desnutrição. 

Implantação do programa de moradia para as crianças e 
suas famílias que não possui um local para viverem.

Disponibilização de treinamento bíblico e de 
desenvolvimento social para as crianças e suas famílias. 

Desenvolvimento de programas que tornem a família 
autossustentável, como o microcrédito, dentre outros. 

1 - Identification of the most vulnerable
children by the analyses made by the health
professionals and / or local visits to
these children so that they join the fight
against malnutrition program.
2 - Implementation, at first, of a nutrition
program with special food to combat
malnutrition for children and dried food
(basic) for their families.
3 - Implementation of the housing program for
children and their families who do not have a
place to live.
4 - Availability of Bible training and social
development for children and their families.
5 - Development of programs that make
self-sustaining family as microcredit, among
others.
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Balanço social é um conjunto 
de informações demonstrando 
atividades de uma entidade privada 
com a sociedade que a ela está 
diretamente relacionada, com 
objetivo de divulgar sua gestão 
econômico-social, e sobre o seu 
relacionamento com a comunidade, 
apresentando o resultado de sua 
responsabilidade social.

Social audit is a set of information 
demonstrating activities of a private entity 
with the society which it is directly related, in 
order to disseminate its economic and social 
management, and about its relationship with 
the community, presenting results of its social 
responsibility.

base de
cÁlculo

Rl
receita liquida

Revenues (RL)

Ro
resultado operacional

Operating Income (RO)

fpb
folha de pagamento bruta

Gross Payroll (FPB)

Base de
cálculo R$ 273.099,02 

R$ 220.549,00

R$ 38.155,82 

R$ 14.394,20 

Indicadores Sociais Interno

Total- Indicadores Sociais Internos

valor (mil R$)

 212,50 

 5.725,80 

 967,00 

 25,00 

 -  

 -  

 1.127,68 

 700,00 

 3.520,33 

 -  

12.278,31

% sobre RL

0,10

2,60

0,44

0,01

0,00

0,00

0,51

0,32

1,60

0,00

5,57

% sobre FPB

1,48

39,78

6,72

0,17

0,00

0,00

7,83

4,86

24,46

0,00

85,3

   Alimentação

   Encargos Sociais

   Bolsa Estágio

   Segurança e saude do Trabalho

   Educação

   Cultura

   Capacitação e desenvolvimento Pessoal

   Ministérios

   Despesa com Juros/ Multa e Financeira

   Doaçoes

Food

      Social Charges

      Scholarship internship    

Safety and Labor Health

      Education

      Culture

      Staff training and development

      Ministries

      Interest Expense / Fine and Financial

      Donations

USD 30.00

USD 2155.64

USD 364.05

USD 9.41

USD 424.55

USD 263.53

USD 1325.33

balanço
social
soCiAl report . YeAr 2014

CAlCulAtion bAsis

Calculation basis USD 102815.68

USD 83031.77

USD 14364.81

USD 5419.09

Calculation basis

Totally Internal Social Indicators USD 4622.51
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 Indicadores Sociais Externo
Operação Camboja

Subtotal

valor (mil R$)

 5.459,62 

 -  

 -  

 1.917,00 

 -  

 1.903,54 

USD 2055,43

USD 721,71

USD 716.64

9.280,16

% sobre RO % sobre RL

14,31

0,00

0,00

5,02

0,00

4,99

2,48

0,00

0,00

0,87

0,00

0,86

24,32 4,21

   Educação

   Combate a fome

   Saúde e saneamento

   Obreiros Nativos

   Segurança Familiar e Moradia

   Treinamentos

Education

      Fighting hunger

      Health and sanitation

      Native workers

      Family Safety and Housing

      Training

Subtotal USD 3493,77

External social indicators . operation Cambodia
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 Indicadores Sociais Externos
Arte que Salva

Subtotal

valor (mil R$)

 -  

 3.644,19 

 8.978,40 

 -  

10.349,42

 22.972,01 

% sobre RO % sobre RL

0,00

9,55

23,53

0,00

27,12

0,00

1,65

4,07

0,00

4,69

60,21 10,42

   Educação

   Combate a fome

   Saúde e saneamento

   Esporte

   Crianças em Situação de Risco

Education

      Fighting hunger

      Health and sanitation

      Sport

      Children at Risk

Subtotal USD 8648,45

External Social Indicators . Art That Saves

USD 1371.96

USD 3380.17

USD 3896,39



Aos olhos do 
Pai...
The Father’s eyes ...

.. You are a masterpiece that He planned, With
His own hands He painted. The color of your 
skin, your hair He drew ...

... você é uma obra 
prima que Ele planejou
Com suas próprias 
mãos pintou.
A cor de sua pele, 
os seus cabelos 
desenhou...
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 Indicadores Sociais Externos
Haiti

Subtotal

valor (mil R$)

 1.976,40 

19.030,54 

 3.388,13 

11.743,91 

 3.535,60 

 3.617,08 

 1.058,96 

15.122,92 

 2.253,04 

 61.726,58 

% sobre RO % sobre RL

5,18

49,88

8,88

30,78

9,27

9,48

2,78

39,63

5,90

0,90

8,63

1,54

5,32

1,60

1,64

0,48

6,86

1,02

161,78 27,99

   Educação

   Combate a fome

   Saúde e saneamento

   Treinamentos

   Segurança Familiar e Moradia

   Programa de Adoção

   Obreiro Brasileiro

   Obreiros Nativos

   Vestuario/ Calçados/ Material Higiene

Education

      Fighting hunger

      Health and sanitation

      Training

      Family Safety and Housing

      Adoption Program

      Brazilian worker

      Native workers

      Clothing, Shoes & Hygiene Supplies

Subtotal USD 23.238.68

External Social Indicators . Haiti

Indicadores Sociais Externos
Brasil

Subtotal

valor (mil R$)

 300,00 

 6.060,89 

 -  

 600,00 

 78,03 

 147,90 

 7.186,82 

% sobre RO % sobre RL

0,79

0,00

0,00

1,57

0,20

0,39

0,14

0,00

0,00

0,27

0,04

0,07

18,84 3,26

   Obreiro Brasileiro

   Combate a fome

   Saúde e saneamento

   Nations Help

   Treinamento

   Doação

   Brazilian worker

      Fighting hunger

      Health and sanitation

      Nations Help

      Training

      Donation

Subtotal USD 2705,68

External Social Indicators . Brazil

valor (mil R$) % sobre RO % sobre RLTotal . Indicadores 
Sociais Externos

 101.165,57 265,14 45,87
Total External 

Social Indicators

valor (mil R$) % sobre RO % sobre RL

   Investimentos relacionados
ao meio ambiente

   Outros
Investments related to the environment

      other

Indicadores
Ambientais

Environmental 
Indicators

Indicadores Corpo Funcional

1

0

1

1

1

0

0

2

1

   Nº de empregados ao final do periodo

   Nº de empregados terceirizados

   Nº de estagiarios

   Nº de empregados acima 45 anos

   Nº de mulheres empregadas

   Nº de negros empregados

   Nº de pessoas com deficiencia ou
necessidades especiais

   Nº Obreiros Nativos

   Nº Obreiros Brasil

Number of employees at end of the period

      Number of outsourced employees

      Number of trainees

         Number of employees 45 plus

      Number of employed women

      Number of black employees

    Number of people with disability or special needs      

Number Natives Workers

      No. Brazil Workers

Workforce Indicators
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USD 744.07

USD 7164.57

USD 1275.56

USD 4421.32

USD 1331.07

USD 1361.75

USD 398.67

USD 5693.44

USD 848.22

USD 112.94

USD 2281.79

USD 225.89

USD 29,38

USD 55,68
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Os projetos sociais 
desenvolvidos pela Nattions 

Help foram definidos pelo 
propósito de socorrer 

crianças em situação de alta 
vulnerabilidade nas nações.

 Informações 
Relevantes quanto a 

finalidade social

Número de crianças atendidas
Number of served children

relevAnt informAtion As for tHe soCiAl purpose
The social projects developed by Help Nations

were defined for the purpose of helping children
in high vulnerability situation in the nations.

Arte que Salva

204

Haiti

380

Operação Camboja

4

Distribuição do valor adicionado

Valor adicionado total distribuído

valor (mil R$)

11.700,58 

 3.520,33 

101.165,57 

 5.725,80 

 38.155,82 

 160.268,10 

% 

7,30%

2,20%

63,12%

3,57%

23,81%

100%

    Colaboradores 

    Despesas Juros 

    Assistência Social, Educacional, Saúde e Moradia

    Governo

    Resultado do Exercício

Contributors

        Interest expenses

        Social Welfare, Education, Health and Housing

        Government

        Net Income

Added value total distributed USD 60337.36

Distribution of added value

1- Definição:

O Balanço Social é um conjunto de informações 
demostrando atividades de uma entidade privada 
com a sociedade que a ela está diretamente 
relacionada, com o objetivo de divulgar sua gestão 
econômico social e sobre seu relacionamento com 
a comunidade, apresentando o resultado de sua  
responsabilidade social. 
Este Balanço Social foi elaborado conforme instruções do 
Instituto IBASE. 

2- A Nations Help:

A Nations Help é uma organização cristã sem 
fins lucrativos que planeja e executa operações 
de socorro e alívio para crianças em situação de 
alta vulnerabilidade nas nações. Com sede em 
Belo Horizonte, a entidade desenvolve, de forma 
autônoma ou em parceria com outras instituições, 
programas destinados ao combate da fome e da 
exploração infantil, ao abrigo de crianças que não  
possuem moradia e ao cuidado de órfãos.  

3-  Base de Cálculo:

São numeros que irão compor a base para cálculo 
dos índices a serem analisados, são eles:
* A Receita Liquida , que é definida pela Receita 
Bruta após a dedução dos impostos sobre a receita, 
devoluções e descontos.
* A Folha de Pagamento Bruta é onde encontra o 
somatório de remunerações, 13º salario, FGTS, 
INSS e PIS.

4-  Indicadores Sociais Internos:

* Alimentação: são gastos com lanche e refeições 
relacionados a empregados
* Encargos Sociais: são despesas com tributos 
relacionados a folha de pagamento aos 
empregados
* Bolsa Estágio: despesa com estágiário
* Segurança do Trabalho: refere-se a despesa com 
medicina no trabalho, neste caso atestado medico 
admissional.
* Capacitação e Desenvolvimento Pessoal: recursos 
investidos em treinamentos e cursos 
* Ministérios: valores pagos a missionários no 
Brasil
* Despesa com Juros: Juros de mora incorridos no 
período. 

5-  Indicadores Sociais Externos 
Operação Camboja:

* São custeios na educação de crianças local.
A Nations Help tem a visão de atuar no combate 
da prática de agenciamento de venda de crianças 
especialmente para a exploração sexual.

6-  Indicadores Sociais Externos Arte 
que Salva:

* São custeios na alimentação de crianças, 
implantação de uma rede de água potável e custeio 
com despesas de vestuário, material escolar e 
higiene para as crianças. No caso do sistema 
de água da escola Iinsitiute Mixte Regard Divin, 
localizada em Porto Príncipe, Haiti, o mesmo ainda 
está em execução aguardando a colocação dos 
filtros pela Organização americana Healing Water 
International. 

7-  Indicadores Sociais Externos Haiti:

* São custeios em socorro de longo prazo a 
crianças vulneráveis e suas famílias, além de ações 
de socorro em parceria com a organização New 
Life 4 Kids, que resgatam crianças  da morte. São 
despesas com custeio em alimentação, saúde, 
moradia, vestuário, calçados e higiene.

8-  Indicadores Sociais Externos 
Operação Brasil:

* São custeios de apoio a organizações de terceiro 
setor em socorro a crianças vulneráveis . O Valor 
de R$ 6060,00 foi arrecadado pelo projeto Arte 
que Salva. 

NOTAS EXPLICATIVAS AO 
BALANÇO SOCIAL 

Terezinha Nazario da Cruz 
 CRC/MG 46104/O8

R. Guajajaras, 880 - sala 1204 - Centro 
Belo Horizonte-MG

(**31) 3271-2686   
terezinha@eloah.com.br

USD 4405.01

USD 1325.33

USD  38086,58

USD 2155,64

USD 14364.14
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1 Definition:

The Social Report is a set of information demonstrating activities of a private entity with the society that it is directly related,
in order to promote its social economic management and about its relationship with the community, with the result of their
social responsibility.
This Social Report has been prepared as it was instructed by the Institute IBASE.

2- Nations Help:

The Nations Help is a Christian nonprofit organization that plans and executes help operations and support for children in 
highly vulnerable situation in the nations. Headquartered in Belo Horizonte, the entity develops, independently or in partnership 
wi th other institutions, programs to combat hunger and child exploitation, under children who lack housing and care of 
orphans.

3 Basis:

They are numbers that will make up the basis for calculation of indexes to be analyzed, they are:
* The net revenue, which is defined by gross income after deduction of taxes on income, returns and discounts.
* Gross Payroll is home to the remuneration sum, 13th salary, FGTS, PIS and INSS. 

4- Internal Social Indicators:

* Food: are spent on snacks and meals related to employees
* Social charges: taxes are expenses related to payroll employees 
* Exchange Stage: expense intern
* Work Safety: refers to spending on medicine at work, in this case medical certificate admission.
* Empowerment and personal development: funds invested in training and courses 
* Ministries amounts paid as missionaries in Brazil
* Interest expense: Interest on late payments incurred in the period. 

5- External Social Indicators Operation Cambodia:
* They are costing the local children’s education. The Help Nations has the vision to act to combat the practice of brokering the 
sale of children especially for sexual exploitation. 

6 External Social Indicators Art That Saves:

* They are costing the feeding of children, implementation of a network of drinking water and funding with clothing
expenses, school supplies and hygiene for children. In the case of school water system Iinsitiute Mixte Regard Divin, it is
still running awaiting the placement of the filters by the American Organization Healing Water International.

7 External Social Indicators Haiti:

* They are costing in long-term assistance to vulnerable children and their families, as well as relief effort in partnership
with the New Life 4 Kids organization, which rescues children from death. Are costing expenses on food, health, shelter,
clothing, shoes and hygiene.

8 External Social Indicators Operation Brazil:

* They are costing supporting organizations of the third sector in relief to vulnerable children.

terezinha nazario da Cruz.
CrC/mg 46104/o8
guajajaras street, 880 - room 1204  - downtown 
belo Horizonte-mg
(** 31) 3271-2686 
terezinha@eloah.com.br

notes to tHe soCiAl
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NúmerO De famílIaS aT-
eNDIDaS NO PrOgrama 
famílIaS  

18

pRincipais
indicadoRes 

NúmerO De CrIaNçaS 
e aDOleSCeNTeS 
beNefICIaDaS NO 

PrOgrama eDuCaCIONal 

4

NúmerO De CrIaNçaS 
beNefICIaDaS PelO 

CeCOre em ParCerIa COm 
O arTe Que Salva COm 

alImeNTaçãO e eDuCaçãO 
90

NúmerO De famílIaS 
remOvIDaS DaS TeNDaS 
Para CaSa

4

NúmerO De CrIaNçaS 
aTeNDIDaS NO PrOgrama 
eDuCaCIONal 

20

NúmerO De CrIaNçaS 
Que SerãO beNefICIaDaS 

COm água POTável NO 
PrOgrama eDuCaCIONal 
COm SISTema De água em 

ParCerIa COm arTe Que 
Salva e HealINg WaTer 

INTerNaTIONal Na eSCOla 
INSITuTe mIxTe regarD 

DIvIN (em exeCuçãO)
380

QuaNTIDaDe De alImeNTOS 
DISTrIbuíDOS NO PrOgrama 
famílIaS 
416 kg De alImeNTaçãO 
eSPeCIal Para COmbaTe Da 
DeSNuTrIçãO
1200 kg De arrOz
338 kg de feIjão.

CAMBOJA
SEAN REAP 

MOÇAMBIQUE 
NAMPULA 

NúmerO De CrIaNçaS 
alTameNTe vulNeráveIS 

aTeNDIDaS NO PrOgrama 
INTegral NeW lIfe 4 KIDS 

CuSTaDaS Pela NaTIONS 
HelP

2

 NúmerO De CrIaNçaS 
beNefICIaDaS COm 

alImeNTaçãO Na embaIxaDa 
DO alTíSSImO em ParCerIa 

COm O arTe Que Salva

34

 NúmerO De CrIaNçaS 
beNefICIaDaS COm 

alImeNTaçãO em ParCerIa 
COm O arTe Que Salva 

80

BRASIL
CONTAgEM

BRASIL
MARAnhãO

NúmerO De CrIaNçaS 
beNefICIaDaS NO 
PrOgrama famílIaS

57

hAITI
PORTO PRíNCIPE 

LEADING INDICATORS
Haiti - Port au Prince - Number of children
benefiting families in the program - 57
Haiti - Port au Prince - Number of families served in
the family program - 18
Haiti - Port au Prince - Number of households
removed from tents to houses - 4
Haiti - Port au Prince - Quantity of food distributed in the
program families - 416 kg special power to combat
malnutrition, 1200 kg of rice and 338 kg of beans.
Haiti - Port au Prince - Number of children enrolled in
the educational program - 20
Haiti - Port au Prince - Number of children who will benefit
from drinking water in the educational program of water
system in partnership with Art That Saves Water

International and Healing in the School Insitute
Mixte Regard Divin (running) - 380
Haiti - Port au Prince - Number of highly
vulnerable children attending the full program New
Life 4 Kids custadas Nations for Help - 2
CAMBODIA - Sean Reap - Number of children and
adolescents benefit from the educational program - 4
MOZAMBIQUE - Nampula - Number of children
benefiting from the CECORE in partnership with the Art
That Saves with food and education - 90
BRAZIL - Count - Number of children benefiting from
the power of the Most High Embassy in partnership
with the Art That Saves - 34
BRAZIL - Maranhão - Number of children benefit
from food in partnership with the Art That Saves - 80

Main Indicators
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Aime é uma criança de 5 anos que 
encontramos em maio de 2014 em sua 
escola Mixte Regard Divin. Ela ingressou 
em nosso programa de socorro, por ter sido  
diagnosticada com risco de desnutrição, após 
uma análise de uma profissional de saúde. 
Detectado o risco de desnutrição, decidimos 
visitar sua moradia. Ao entrarmos dentro do 
acampamento, ela veio correndo sorrindo 
imensamente, alegre em nos receber. Uma 

experiência que jamais esqueceremos. 
Descobrimos que Aime e a sua família 
moravam em uma tenda, montada com 
madeira, ferro e lona, de aproximadamente 
15 m2. Sua estrutura familiar é formada 
por uma mãe que perdeu o marido e que 
precisa todos os dias lutar muito para suprir 
necessidades básicas, como água e alimento. 
Quando a questionamos sobre quais seriam 
seus principais desafios, ela nos respondeu 
que era alimento e um local mais digno para 
morar. Após ingressar em nosso programa 
de socorro, Aime começou a receber uma 
alimentação especial para combater a 
desnutrição e sua família alimentação seca 
(básica). Conseguimos também alugar um 

local mais digno para essa família. 
O resultado? Um renovo para todos. Segundo 
o líder haitiano que acompanha a menina, 
não somente ela ama a escola, mas é mais 
feliz, melhorou seu desempenho escolar e 
consegue dormir melhor. Atualmente, sua mãe 
está recebendo treinamento bíblico e no futuro 
precisamos avançar no desenvolvimento 
de programas para que a família se torne 
autossustentável. Um programa de longo 
prazo, que transformará o futuro das 
novas gerações e do Haiti. Agradecemos 
a todos que têm participado conosco em 
nossos programas. Que possamos juntos 
transformar a vida de crianças e famílias nas 
nações mais vulneráveis da terra. 

HistóRia Haiti

aime 

Leonardo Paulino Luz
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A história das crianças Louminan é 
impressionante. Conhecemos os dois 
irmãos após a análise nutricional de todas 
as crianças da escola Institute Mixte 
Regard Divin em Porto Prinicipe ter sido 
realizada por uma profissional da saúde. 
Ambos os irmãos, Snaica e Wildans foram 
diagnosticados com risco de desnutrição 
e ingressaram em nossos programas.
Decidimos visitar o local onde os 
dois irmãos moravam. Ficamos 
impressionados com o nível de sacrifício 
que essas crianças eram submetidas 
para conseguirem estudar. Moravam em 
uma tenda precária, num bairro distante 
na periferia de Porto Príncipe, marcado 
por montanhas íngremes e muito vento, 
chamado Titany. Precisavam levantar às 

4 horas da manhã, caminhar uma boa 
distancia pelas montanhas até a rodovia 
e conseguir transporte para chegarem 
na escola às 8 horas. Muitas vezes, essa 
trajetória era realizada com sede e fome, 
mas determinados em avançar.
Após ingressarem no programa as crianças 
começaram a receber alimentação 
enriquecida para combater a desnutrição. 
Decidimos remover toda família para o 
mesmo bairro da escola, onde alugamos 
uma casa. A história das crianças e suas 
famílias está sendo transformada.
Já na casa nova, a mãe compartilhou: 
“Tínhamos duas grandes dificuldades: 
a grande distância para as crianças 
chegarem à escola e conseguirmos um 
lugar para dormir e viver com as crianças. 

Nós nunca tivemos dinheiro para conseguir 
uma casa. As crianças estavam sofrendo 
muito sem um lugar para dormir e devido a 
jornada para chegarem a escola. Não foi 
fácil promover qualquer tipo de felicidade 
para minhas 5 crianças nos últimos 2 
anos. Meu marido e eu temos lutado para 
sobreviver e não fomos capazes de fazer 
coisas significativas para agradar nossa 
família. Agora as crianças estão em um 
lugar próximo da escola e elas podem ir 
a escola rapidamente e com isso, ter 
mais tempo para estudar, descansar 
e condições de dormir. É realmente 
grandioso as crianças verem isso. Devido 
a essa ajuda, queremos agradecer em 
primeiro lugar a Deus por nos permitir 
sairmos da dificuldade diária em que nos 

encontrávamos. Estamos nos sentindo 
felizes por estarmos na nova casa. Também 
temos visto que existem pessoas com 
corações dispostos a suportar aqueles 
que estão sofrendo, dispostos a amar, 
transformando vidas. Minhas crianças 
entenderam que Deus enviou pessoas 
para nos ajudar e aprenderam mais sobre 
Deus. Elas estão tendo experiências com 
Jesus. Só temos a agradecer.”
Atualmente os pais da família Louminan 
estão recebendo treinamento bíblico. Entre 
os desafios futuros que temos é gerar ações 
que tornem a família autossustentável 
socialmente.

Leonardo Paulino Luz

HistóRia Haiti

família louminan 
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HistóRia camboja

sokia (codnome)  

Sokia (nome fictício) é uma criança extremamente 
paciente, carinhosa e meiga hoje. A história dela, assim 
como da sua irmã, retrata a realidade de muitas meninas 
do Camboja hoje.
Sokia morava aos 5 anos aproximadamente em um 
vilarejo pobre, próximo da cidade de Sean Reap, uma 
das principais cidades turísticas do país. Sua mãe queria 
doá-la ou vendê-la para alguém. Uma prática que expõe 
a criança ao risco de tráfico muito comum no país, onde 
os pais, se não têm condições, “passam as crianças 
para frente, querendo ganhar algo com isso”. Sua irmã 
mais velha já havia sido resgatada de um Karaokê muito 
machucada, um local popularmente conhecido por ser na 
realidade um bordel.
Após receber muito carinho e o amor de Deus pelo projeto 
que apoiamos, sua transformação foi imediata. Não 
somente passou a ser uma pessoa mais sincera, como 
começou a sonhar e influenciar as outras meninas do 
projeto, saindo da zona de risco, de ser vendida, usada e 
abusada e até de ter a sua vida profundamente machucada 
e ceifada. Hoje já fazem 6 anos aproximadamente que ela 
foi retirada do risco.
Ama estudar e deseja no futuro ser professora, uma 
profissão chave para a mudança do Camboja, um 
país que teve, não somente grande parte de toda sua 
população assassinada, mas seus principais intelectuais 
e todo seu sistema educacional destruído nos anos 70 
durante o Khmer Vermelho. No ano de 2014 participamos 
custeando a educação dessa criança. Entendemos que 
uma das principais estratégias para a transformação 
da história desses pequenos é manifestar a compaixão 
de Deus e investir na educação. São histórias que nos 
transformam e nos impulsionam a transformar a vida de 
crianças e famílias nas nações.

36 reLaTório anuaL . do ano de 2014  MANAGEMENT REPORT . THE YEAR 2014

Leonardo Paulino Luz
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mAJor CAses

History Haiti - Aime

Aime is a 5 year old we found in May 2014 at his school Mixte Regard Divin. She joined our relief
program, having been diagnosed at risk of malnutrition, after an analysis of a health care professional.
After having detected the risk of malnutrition, we decided to visit their homes. As we entered the camp,
she came running with a broad smile, glad to receive us. An experience we will never forget.
We found that Aime and his family lived in a tent, assembled with wood, iron and canvas, approximately
15 m2. His family structure is formed by a mother who lost her husband and needs everyday struggle to
find basic needs such as water and food. When questioned about his main challenge would be, he said
it was food and a more decent place to live. After joining to our rescue program, Aime began to receive
a special power to combat malnutrition and his family dry food (basic). We also managed to rent a more
worthy place for this family.
The result? A branch for everyone. According to the Haitian leader accompanying the girl, she loves
not only the school, but is happier, improved school performance and can sleep better. Currently, her
mother is receiving Bible training and in the future we need to advance the development programs for
the family to become self-sustaining, a long-term program that will transform the future of new
generations and Haiti. We thank all who have participated with us in our programs. We can together
transform the lives of children and families in the most vulnerable nations of the earth.

History - Haiti - Family Louminan

The history of children Louminan is impressive. We know the two brothers after the nutritional analysis
of all schoolchildren Institute Mixte Regard Divin in Porto Prinicipe have been carried out by a health
professional. Both brothers, Snaica and Wildans were diagnosed at risk of malnutrition and enrolled in
our programs.
We decided to visit the place where the brothers lived. We were impressed with the level of sacrifice that
these children were subjected to succeed study. They lived in a precarious tent in a distant neighborhood 
on the outskirts of Port au Prince, marked by steep hills and windy, called Titany. They had to get up at
4 am, walking a good distance through the mountains to the highway and get transportation to arrive
at school at 8 o’clock. Often, this course was held thirsty and hungry, but determined in advance.
After entering the program the children began to receive enriched food to fight malnutrition. We decided
to remove the whole family to the same school district, where we rented a house. The history of children
and their families is being transformed.
In the new house, the mother shared: “We had two major difficulties: a great distance to get to school
children and we get a place to sleep and live with the children. We have never had money to get a
house. The children were suffering greatly without a place to sleep and due to the journey to reach
school. It was not easy to promote any kind of happiness for my five children in the last two years. My
husband and I have struggled to survive and we were unable to do meaningful things to please our
family. Now the children are in a place near the school and they can go to school quickly and therefore
have more time to study, rest and sleeping conditions. It’s really great the kids to see that. Because of
this help, we want to thank first of all to God for allowing us to get out of the daily trouble we were in.
We feel happy to be in the new house. We have also seen that there are people with hearts willing to
support those who are suffering, willing to love, transform lives. My children understood that God sent
people to help us and learn more about God. They are having experience with Jesus. We just have to
thank. “
Currently parents of Louminan family are receiving Bible training. Among the future challenges we have
is to generate actions that make the family socially self-sustained.

History - Cambodia - Sokia (codename)

Sokia (not her real name) is an extremely patient, loving and sweet child today. Her story, as well as
her sister’s, portrays the reality of many girls in Cambodia today.
Sokia lived, when she was about 5 years old, in a poor village, near the town of Sean Reap, a major
tourist city. Her mother wanted to donate her or sell her to someone else. A practice that exposes
children to the risk of very common trafficking in the country, where parents, if they have conditions,
“pass the children forward, wanting to earn something with it.” Her older sister had been rescued very
bruised from a Karaoke, one popularly known location for being, in fact, a brothel.
After receiving much love and God’s love for the project we support, her transformation was immediate.
She not only became a more sincere person, as she began to dream and influence other project girls,
leaving the risk zone, to be sold, used and abused and even has her life deeply bruised and reaped.
Today there have been approximately six years that she has been removed from the risk.
She loves studying and wants to be a teacher in the future, a key profession for the Cambodian change, a
country that had not only most of all its people murdered, but its main intellectuals and all its educational
system destroyed in the 70s during the Khmer Rouge . In 2014 we participated paying for that child’s
education. We understand that one of the main strategies for transforming the history of these little 
children is manifesting God’s compassion and to invest in education. These are stories that make us and 
drive us to transform the lives of children and families in the nations.

www.nationshelp.org
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