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AMÉRICA/HONDURAS – Instrução escolar completa e formação cristã
para as crianças mais indigentes
Comayagua (Agência Fides) – Graças a um projeto solidário, promovido há mais de 15 anos em várias partes do
país com o apoio de três igrejas cristãs evangélicas, agora também 650 menores pertencentes a três setores da
cidade de Comayagua, no centro de Honduras, beneficiarão de uma formação cristã extracurricular e formação em
vários setores, com a finalidade de identificar as respectivas potencialidades e competências. Entre os requisitos
que permitem às crianças participar do programa estão a residência em comunidades de extrema pobreza e o
rendimento escolar. A finalidade de identificar as habilidades dos beneficiários é ajudar os estudantes a
escolherem as futuras carreiras de acordo com seus talentos, e com base nisso recebem bolsas de estudo até o final
da universidade. O projeto está presente também nos municípios de Siguatepeque, Intibucá e La Paz. Calcula-se
que são beneficiados mais de 3100 crianças e adolescentes. Em cada centro onde é aplicado, é previsto um
número de 250 menores beneficiários. Antes de aplicá-lo em uma comunidade, são identificados os jovens que
serão encarregados da escolha dos menores que formarão em várias áreas que dizem respeito ao setor humano,
religioso, físico, intelectual, emotivo e em nível de competências. Uma vez identificadas as melhores qualidades,
as crianças são instruídas de acordo com seus respectivos talentos. Atualmente, 155 menores beneficiam de bolsas
de estudo completamente financiadas. Com o passar dos anos, foi possível criar novos grupos de estudantes em
formação. O município com o maior número é Siguatepeque, com cinco grupos de alunos envolvidos no processo
evolutivo. (AP) (28/10/2013 Agência Fides)
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