
O projeto Tenda de Brincar começou a partir de uma ideia que os líderes e missionários de 
Missões Mundiais tiveram ao ver de perto a realidade das crianças em um campo de 
refugiados no Oriente Médio. A proposta foi elaborada e aprimorada até o seu surgimento 
definitivo em 2017, quando foram enviados para o local os materiais e os equipamentos para 
montar a estrutura da tenda.

As 130 crianças que participam das atividades do projeto são refugiadas e vítimas da guerra e 
da perseguição. E o perfil delas varia entre as que cresceram e as que nasceram no campo de 
refugiados, que surgiu em 2011. Por esse contexto, muitas delas não têm perspectivas de 
futuro ou esperança, e carregam vários traumas psicológicos e emocionais.

Apesar de muitas estarem na fase pré-escolar e receberem aulas de leitura e escrita, 
o Tenda de Brincar em si não é um projeto especificamente voltado para a área da educação. 
As atividades lúdicas são realizadas para que as crianças possam ter um desenvolvimento 
social melhor e aprendam a lidar com os traumas. O projeto tem dado tantos frutos que 
analisamos a possibilidade de abrir uma segunda tenda ou alternar em turnos as turmas já 
existentes, para que mais crianças possam ser assistidas.

Atualmente, além da missionária Haná Santiago, que coordena o projeto, há mais quatro 
professoras que foram treinadas e duas pessoas que atuam na área de segurança. Essas seis 
pessoas que compõem a equipe são refugiados que vivem dentro do campo e estão sendo 
abençoados através do trabalho missionário realizado ali.

O campo de refugiados está em um contexto de assistência de organizações mundiais e é 
controlado por nacionais, um país de maioria muçulmana e islâmica. Portanto, não há a 
possibilidade de pregar o Evangelho de Cristo de forma aberta. Contudo, as crianças 
aprendem valores e princípios bíblicos.

Assim, aos poucos, a vida de cada uma delas é transformada através dos ensinamentos do 
Evangelho e do cuidado e atenção que recebem. E isto já é percebido pelos pais e familiares 
que têm seus filhos e filhas como integrantes do projeto Tenda de Brincar. Desta forma, o 
trabalho missionário também é realizado com esses adultos, abrindo a possibilidade do 
compartilhamento integral do Evangelho.
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