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Yksi elämä kerrallaan
Miljoonat lapset Brasiliassa kasvavat ja kehittyvät ympäristöissä, joissa aikuisetkaan eivät selviä ilman
henkisiä traumoja. Huumerikollisuus varjostaa slummien lasten ja
nuorten elämää päivittäin. Jo pienenä monet heistä tietävät, miltä tuntuu menettää joku hyvin läheinen.
Jatkuva väkivalta, köyhyys ja parempien vaihtoehtojen puuttuminen
ajavat monet nuoret rikollisuuteen.
Pohjois- ja Koillis-Brasilia ovat maan
köyhintä aluetta, ja niiden suurimmissa kaupungeissa on satoja slummeja. Köyhien tilanteeseen ei puutu-

ta valtion taholta. Ongelmat kasvavat
ja haavat syvenevät.
Haluamme olla viemässä toivon ja
rakkauden valoa slummien pimeille
kujille sekä jatkaa täällä kotimaassa
lasten ja nuorten tavoittamista. Haluamme tässä Patmoksen koulu- ja
nuorisotyössä sekä Brasiliassa että
Suomessa olla luomassa lapsille ja
nuorille toisenlaisia tulevaisuuden
näkymiä sekä tukea perheitä, jotta
koti olisi lapsille turvallinen paikka kasvaa. Myös heille, jotka jo ovat
Brasiliassa rikollisuuden, väkivallan

ja prostituution kierteessä, haluamme tarjota mahdollisuutta muutokseen. Suomessa koulukiusaaminen,
yksinäisyys ja mielenterveysongelmat sekä päihdekäyttäytymien ovat
edelleen ajankohtaisia. Uskomme,
että Jeesuksen rakkaus voi muuttaa
kokonaisia yhteisöjä molemmilla
puolilla Atlanttia. Yksi elämä kerrallaan.
Voit tukea Annin ja Benen työtä Brasiliassa tämän raportin
tilisiirrolla tai heidän oman
uutiskirjeensä kautta.

RAKASTETAAN LAPSIA JA NUORIA NIIN BRASILIASSA KUIN SUOMESSAKIN.
TYÖN LAAJENTUESSA TARVITSEMME TUKEASI JA RUKOUKSIASI. AUTATHAN!
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Koulu- ja nuorisotyö
Brasiliassa
Anni ja Bene Rodrigues aloittivat nyt
syksyllä 2019 Patmoksen koulu- ja
nuorisotyön Brasiliassa. Ulkomailla
tapahtuvaa koulu- ja nuorisotyötä on
vuosien varrella tehty jo Ruotsissa, Virossa, Venäjällä, Albaniassa ja Brasiliassa. Kun Bene oli kolme vuotta töissä Patmoksen koulu- ja nuorisotyössä
vuosina 2011-2014, niin jo silloin työtä tehtiin myös Brasiliassa. Vierailtiin
vankiloissa, tehtiin useita TV-ohjelmia ja radioraportteja sekä kohdattiin
nuoria slummeissa ja evankelioitiin
esim. jalkapallon MM-kisoissa.
Yhteistyö paikallisten seurakuntien
kanssa on keskeinen perusta työlle.
Nuoret tarvitsevat seurakuntayhteyttä ja tukiverkostoa kasvaakseen uskossa. Koulutyö Fortalezan kouluissa
pitää sisällään ennaltaehkäisevää valistustyötä, itsetunnon vahvistamista,
päihdevalistusta ja kutsujen jakamista
seurakuntien nuorteniltoihin. Kouluissa voi vapaasti julistaa evankeliumia,
joten seurakuntien innostaminen koulutyöhön on merkittävä askel. Myös
vankilatyötä jatketaan, mitä on tehty
jo kahdessa eri nuorisovankilassa aikaisemmin. Mahdollisuuksien mukaan

järjestetään myös erilaisia kursseja
slummien nuorille, jotta he pääsisivät
kiinni opiskeluun ja työntekoon.
Bene on itse kasvanut Fortalezan
slummeissa ja on ammatiltaan puuseppä ja Anni sosionomi (AMK)-diakoni-lähetyssihteeri ja he ovat
suorittaneet Missionuorten opetus
lapseuskoulun, jonka käytännönhar
joittelujakso tapahtui Tanskassa ja
Israelissa. Tyttäreni Anni on koko
ikänsä ollut mukana tässä koulu- ja
nuorisotyössämme monella tavalla.
Tämä on unelmien ja haaveiden toteutumista, kun uusi sukupolvi laajentaa näkyä lapsista ja nuorista sekä
ottaa vastaa viestikapulan vieden sen
Brasiliaan asti. On suuri etuoikeus
kulkea rinnalla ja tukena sekä samalla
jatkaa oman näyn toteuttamista täällä
Suomessa.
Porissa Evankelistapäivillä 13.14.8. minulla oli päätöstilaisuudessa
puheenvuoro aiheesta ”Ole rohkea”.
Bene puhui myös päätöstilaisuudessa. Porin helluntaiseurakunnan
pastori Tommi Törnroos yhdessä
koko Evankelistapäivien osallistujien
kanssa siunasivat Bene Rodriguesin

Brasilian evankelistaksi. Anni ja Bene
olivat myös Taivas kuulee – rukousohjelmassa TV7:ssa ma 26.8. kanssani
rukoilemassa, jossa siunasimme heidät isolla joukolla Brasilian työhön.
OVET OVAT AUKI
Suunnitelmat etenevät nyt nopeasti
Brasiliassa. Verkostoituminen seurakuntien kanssa on jo alkanut sekä
ensimmäisiä kouluvierailuja slummikouluihin suunnitellaan. Ensimmäisenä on tarkoitus vierailla Bene omassa koulussa. Siellä on edelleen myös
samoja opettajia, jotka Beneä opettivat. Bene on kuullut, että koulun taso
on laskenut hänen omista kouluajoistaan. Rukoillaan, että koulu- ja nuorisotyömme voisi myös auttaa koulua
käytännön tarpeissakin. Ehkä voisimme olla lahjoittamassa koulutarvikkeita slummikouluihin. Aika näyttää,
miten Jumala johdattaa. Uskon, että
olemme suurten asioiden edessä. Kiitos, että olet mukana.
Betesda Serrinhan seurakunnan
pastori Zé, joka tuntee Annin ja Benen
jo entuudestaan, oli heti innoissaan
kuullessaan alkavasta Patmoksen
koulu- ja nuorisotyöstä Fortalezassa.
Pastori Zé sanoi, että seurakunnan
ovet ovat auki ja kaikki tilat käytettävissä. Yhteistyö on siis nyt alkanut
tämän seurakunnan kanssa.
Bene käy syksyn aikana eri kouluilla tapaamassa opettajia, jotta pääsemme suunnittelemaan kouluvierailuja slummien alueille. Slummeja
on miljoonakaupunki Fortalezan ympärillä yli 500, joten tarve Patmoksen
koulu- ja nuorisotyöllemme on valtava. Etenemme askel askeleelta Jumalan suuressa suunnitelmassa.

Come Home Kids-leiri
”Kätketty aarre”
Come Home Kids -leiri, ”KÄTKETTY AARRE”, onnistui taas yli odotusten. Leiri oli aivan täynnä lapsia
Karmel-kodilla, Hämeenkyrössä. Jo
leirin ensimmäisenä iltana näki, että
lapset olivat innoissaan kaikessa
mukana. He seurasivat leirinäytelmän tapahtumia jännittynein katsein ja lauloivat leirilauluja taputtaen mukana.
Kun ohjelma perjantai-iltana loppui, niin eräs tyttö tuotiin luokseni,
koska hän halusi jutella minun kanssani. Hänen silmiinsä tuli syvällinen
katse ja hän sanoi:
– Haluan oppia tuntemaan Jeesuksen!
Sanat eivät riitä kertomaan sitä
kaikkea, mitä leirillä koimme, mutta
yritän tässä uutiskirjeen takasivulla
välittää sinulle kuvien avulla edes
jotain tunnelmia tästä mahtavasta
leiristä.

tuotantoa, niin TV-ohjelmiin kuin
COME HOME KIDS
lastenleireille.
TUHANSILLE LAPSILLE
Tämä on hyvin vaativaa työtä,
Come Home Kids -leireillä ja TV7:n
Come Home Kids -ohjelmien kautta mutta myös palkitsevaa. Monet lapon tavoitettu tuhansia lapsia jo yli 12 sista tulevat vuosi vuodelta uudestaan leireille ja nyt ennätysmäärä
vuoden ajan.
Lastenohjelmien määrässä TV7:n teini-ikään kasvavista leiriläisistä
ohjelmatuotannossa Come Home haluaa pysyä mukana apuohjaajina.
Tämä lisää myös paiKids on nyt ennätyslukenetta jälleen aloitmissa, sillä jaksojen määtaa suositut Come
rä on jo 275 ohjelmaa.
Jumala on
Home -nuorten leiTämä tarkoittaa työtunuskollinen.
rit. Pysy tässäkin
neissa todella isoa panosHän pitää
asiassa
mukana
tusta, mutta lasten tähden
lupauksensa.
rukouksin ja taloutämä työ on tärkeämpää
dellisesti, sillä vuokuin ehkä koskaan voimden 2020 lastenleirin
me käsittää.
suunnittelu on jo alkanut
Kaikkialla Suomessa kiertäessäni
tapaan entistä useammin perheitä, sekä haaveet nuorille järjestettäväsjoissa seurataan tiiviisti Come Home tä leiristä etenevät.
Kids-ohjelmia. Pyrimme leiritiimillä
myös koko ajan kehittymään ja tekemään entistä korkeatasoisempaa

