
O projeto Ummi, desenvolvido no norte de Moçambique, surgiu a partir do evangelismo com 
o povo Yao, que faz parte da classificação de Povos Não Alcançados (PNAs), os que nunca 
ouviram falar de Jesus. Foi através da conversão de uma menina em um culto com crianças e, 
posteriormente, o interesse de outras quatro meninas em aprender sobre a caminhada com 
Jesus, que os missionários Eli e Ana Costa entenderam que seria através do trabalho com os 
pequeninos que mostrariam o poder transformador de Deus na vida do povo. Nesse contexto, 
nasceu então o projeto Ummi, que em Português significa “Vida”.

O principal objetivo é levar o poder transformador de Jesus ao povo Yao e combater o 
casamento precoce, muito comum lá entre meninas de 12 a 14 anos. As garotas 
correspondem ao grupo mais vulnerável na nação moçambicana. O país africano possui 
indicadores que mostram que em 53% das mulheres se casaram antes dos 18 anos e 17% é o 
número de garotas casadas antes dos 15 anos. E no ranking internacional de países que 
mantêm a prática do casamento infantil (meninos e meninas), Moçambique ocupa o 6º lugar.

Atualmente, há 35 meninas sendo alcançadas pelo Projeto Ummi. Elas participam de 
encontros semanais, no qual aprendem mais da Bíblia e recebem reforço na leitura e escrita. 
Elas também têm aulas de crochê e recebem aulas de educação financeira, além de participar 
de atividades esportivas como futebol feminino. Durante estas atividades, elas aprendem os 
princípios e valores do Reino de Deus. 

Cerca de 90% dessas garotas são de famílias muçulmanas que não conhecem a Jesus Cristo, 
ou que se dizem nominalmente católicas. Portanto, os missionários precisam ter cuidado com 
cada palavra e ensino que lhes passam.

O projeto tem como próximas metas a promoção de palestras de conscientização das meninas 
sobre assuntos importantes como abuso e violação sexual, cuidados com a saúde, a 
importância da educação, autoestima e outros temas. Além disso, a implantação de ações de 
transmissão do DNA Missionário está nos planos, a fim de que a participantes do projeto 
Ummi possam falar do amor transformador de Deus as outras garotas do povo Yao que ainda 
não conhecem a Cristo e não falam o Português, portanto, não se comunicam com os 
missionários.
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