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Queridos Amigos, 
Estamos escrevendo para informá-los que fomos aprovados para começar a trabalhar com a população de refugiados da Sicília. 

Nossa data de saída atual está prevista para a Primavera de 2016. 

Nos últimos anos temos visto um aumento dramático no número de pessoas que fogem, perseguição, pobreza e violência no 

Oriente Médio e na África. Dezenas de milhares de aqueles que fogem fazem o seu caminho para a costa da Norte de África, onde 

traficantes de seres humanos cobrando taxas exorbitantes, transportem seus passageiros através do Mediterrâneo para a Sicília. Lá, 

os refugiados são enviados para campos, onde eles podem adiquirir asilo.       

  

Os Desafios para os Refugiados 

Travessia do Mediterrâneo não é apenas ilegal, mais e por a vida em risco. Desde o início de 2015, mais de duas mil pessoas se 

afogaram quando tentaram atravessar da África do Norte para a Sicília. Os barcos muitas vezes não tem muita segurança e são 

terrivelmente superlotados. Em Abril, mais de 800 pessoas morreram quando o barco virou com centenas de pessoas presas nos 

convés inferiores. Para aqueles que conseguem chegar na costa da Sicília, a vida é incrivelmente dificil. Os pedidos de asilo são 

longos, com espera de 12-18 meses comuns. Com mais de 200.000 refugiados esperados este ano, os campos já não podem 

acomodar novos requerentes de asilo. Como resultado, muitos são obrigados a criar abrigos improvisados nas ruas e nos parques 

Nossa Visão para o Ministério 

This is a time of tremendous challenge but also of tremendous opportunity. Many are coming to Sicily from lands where the gospel 

could not be freely preached.  We are thankful that more than two decades in Papua New Guinea gave us experience ministering in 

a situation of extraordinary language and cultural barriers. The current crisis is an open door to demonstrate the love of Christ by 

providing not only assistance to meet obvious physical needs, but the opportunity to offer hope in the person of Jesus Christ.   

Linha do tempo e necessidade 

Acreditamos Catania é o local mais estratégico a partir do qual podemos ministrar. Antes de serem liberados para a partida, 

precisamos levantar um adicional de US $ 2,000 em compromissos mensais, bem como comprar um veículo assim que pudermos 

adequadamente atender às necessidades da população de refugiados. Nossa oração é que pode ser concluído até o final de abril de 

2016. 

Em Encerramento 

 Estamos sempre grato pelo vosso apoio e parceria e agradeçemos qualquer oportunidade de compartilhar em igrejas e com 

indivíduos e pequenos grupos que possam estar interessadas em participar conosco em responder a esta necessidade. Estamos 

animados sobre esta nova direção e consciente da urgência da necessidade. O nosso site www.vanaria.org contém mais informações 

e como sempre não hesite em contactar-nos com qualquer dúvida que possa ter. (O site está escrito em Inglês, Português e 

Espanhol) 

Somos gratos por sua parceria no evangelho. 

Neil and Kathy 
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