
Igrejas Ajudam Igrejas –
Ajuda inter-eclesiástica
em solidariedade mundial

60 anos de ajuda para igrejas em  
todo o mundo 

O Programa Ecumênico Emergencial da Igreja Protes-
tante na Alemanha (EKD) foi criado em 1954. Posterior-
mente este programa foi denominado Programa 
Ecumênico Emergencial da Obra Diacônica da Igreja 
Protestante na Alemanha e desde 1957 é denominado 
Igrejas Ajudam Igrejas. Desta forma, logo após a Segun-
da Guerra Mundial, as igrejas protestantes na Alema-
nha aceitaram o desafio de combater as necessidades 
existentes fora do próprio país.

Este programa de solidariedade ecumênica para igrejas 
pobres ou em situação precária apoiou desde seu início 
uma grande variedade de projetos e programas: projetos 
teológicos, pastorais e diaconais, ajuda emergencial e 
técnica e bolsas de estudos teológicos e diaconais. Com 
isso, o trabalho do programa Igrejas Ajudam Igrejas res-
ponde às necessidades de igrejas no mundo inteiro, que 
dão testemunho e prestam serviços em diferentes con-
textos sociais e ecumênicos.

O programa IAI é financiado principalmente pelas  
igrejas reformadas e unidas da Alemanha que são mem-
bras da União das Igrejas Protestantes (UEK). Ademais, 
as igrejas luteranas alemãs contribuem fi nanceiramente 
com o programa. O Conselho de Igrejas Cristãs na Ale-
manha (ACK) e os Baptistas também apoiam regular-
mente o programa de ajuda inter-eclesiástica.

Mais informações
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Informações para solicitantes

Como iniciativa ecumênica IAI apoia igrejas, institui-
ções eclesiásticas e associações, assim como entidades 
ecumênicas.

Preferencialmente são apoiados projetos diaconais  
que promovem solidariedade e justiça e que benefi-
ciam pessoas marginadas. Outro enfoque é o fortale-
cimento do trabalho pastoral de igrejas em todo o 
mundo. Projetos de construção normalmente não são 
financiados. Não se aprovam atividades já iniciadas.

Tipos de financiamento
Projetos de até EUR 7.500
Através do financiamento de microprojetos de até  
EUR 7.500 o IAI apoia pequenas atividades teológicas, 
diaconais e ecumênicas:

• Duração do projeto: max. 12 meses
• Solicitação: a qualquer momento/sem formulários
• Exemplos de projetos: seminários, oficinas, ativida-

des de relações públicas, publicações, aquisição de 
equipamentos para o trabalho diaconal ou pastoral 
de igrejas.

Projetos acima de EUR 7.500
• Duração do projeto: em geral de 1 a 3 anos
• Solicitação: se possível de 8 a 12 meses antes do 

inicio do projeto, com formulários;
• Aprovações: 3 vezes por ano pelo Comitê de Aprova-

ção de Projetos do IAI de Pão para o Mundo – Serviço 
Protestante para o Desenvolvimento.

Projetos até EUR 25.000 podem ser aprovados 
independentemente das reuniões do Comité de 
Aprovação do IAI.

Si você tem interesse em solicitar apoio para seu 
projeto, por favor não hesite em nos contatar.

Projetos em todo o mundo

IAI fortalece instituições diaconais que atendem e 
cuidam de pessoas idosas, enfermas e com deficiência. 
As organizações parceiras eclesiásticas se empenham 
em prol dos direitos dos pobres e marginados nas suas 
sociedades. Para isso, o IAI apoia a formação teológica 
e o trabalho pastoral em todo o mundo.

Por exemplo:
…uma irmandade ortodoxa na Rússia que faz incidên-
cia política em prol dos direitos das pessoas sem teto,

…a Diaconia da Igreja Evangélica em Marrocos que 
acompanha refugiados(as) da África Subsaariana.

…a formação teológica de leigos/as em Cuba e no 
Iraque,

…no Uruguai o IAI apoia a realização de seminários 
sobre agricultura orgânica e o trabalho com jovens em 
Montevideo.

Igrejas Ajudam Igrejas (IAI)

é o programa de ajuda das Igrejas Protestantes na 
Alemanha para igrejas cristãs e suas instituições em 
todo o mundo. IAI apoia mundialmente projetos que 
são importantes para a identidade da Igreja. Isto inclui, 
além do trabalho pastoral também tarefas diaconais, 
como a expressão da fé praticada e do amor ao próximo.

O programa foca principalmente igrejas que têm pouco 
acesso a apoio financeiro, assim como igrejas reforma-
das e unidas, suas organizações e parceiros das igrejas 
membras da União das Igrejas Protestantes (UEK) das 
Igrejas Protestantes na Alemanha.

IAI apoia projetos em todos os continentes. Desde os 
anos noventa, este apoio está focado principalmente 
na Europa Central e Oriental. O volume anual de apoio 
financeiro está entre € 1,5 e 2 milhões. Em torno de 50 
projetos são financiados por ano.

IAI é um programa com finalidades específicas que é 
realizado pela Organização Protestante para a Diaco-
nia e o Desenvolvimento Pão para o Mundo – Serviço 
Protestante para o Desenvolvimento.

O movimento de estudantes cristãos em Zimbábue se empenha 
na defesa dos direitos humanos e da democracia

Crianças romanichel no programa social para crianças da 
Diaconia no povoado Mera, Distrito de Cluj, Romênia


