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Mitt i den omtumlande och våldsamma brasilianska verkligheten arbetar Abrigo
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I stöd för upprättelse och förändring finns på vårt Abrigo Santa Maria Magdalena
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kyrka, en luthersk församling som samlar folk från kåkstäderna till dop och
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gudstjänst och erbjuder trygghet och gemenskap i en våldsam omgivning.
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Abrigo Rainha Sílvia omfattar:
Internat för gravida kvinnor, unga mammor och deras barn
Utbildningscenter med bibliotek, datasal och studierum.
Förskola för barn till ensamstående mammor.
Mottagning med gynekolog, tandläkare, socionom, psykolog och advokat.
S:ta Maria Magdalena kyrka, en luthersk församling för kåkstädernas folk.
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