Projeto Japão : uma missão humanitária para o mundo hispânico

Por Manuela Ball - Camurdan

"Apenas aqueles que vêem o invisível podem fazer o impossível. Ao aumentar o poder
imaginativo e a vontade de superação, o ser humano se capacita de melhores armas para lidar
com a realidade e responder ao inesperado . " Bernard Lown

Quando alcançar um sonho significa um compromisso com o bem do próximo, o espírito
humano se engrandece e o Criador sorri. O invisível, ou seja, a mão criadora, une os caminhos,
para que juntos trabalhem para o bem-estar dos seres que estão distantes e em silêncio,
desejando uma mão amiga e um gesto fraterno.
Assim nasceu a história de Fabio Muniz e Johnna Hayward Muniz. Unidos pela fé, amor, tendo
as mesmas paixões, interesse por idiomas e pela diversidade cultural, se preparam para uma
missão humanitária no Japão, em apoio às centenas de milhares de imigrantes latinoamericanos que vivem lá.

Os latinos-americanos no Japão

Atualmente, os imigrantes da América Latina constituem o segundo maior grupo de
estrangeiros no Japão . De acordo com as últimas estatísticas do Departamento de Imigração
japonesa , 1,7% da população japonesa total é estrangeira. Dos 2.186.121 estrangeiros, 344.
932 são da América Latina, onde a maioria são brasileiros, peruanos, bolivianos, argentinos,
colombianos, paraguaios e mexicanos .
Aliás, devido a um acordo de migração assinado entre Brasil e Japão no início do século XX,
houve um grande movimento migratório entre as duas nações. O Brasil recebeu em seu
território cerca de 1,5 milhões de japoneses - o país com o maior número de imigrantes
japoneses - o número de brasileiros em território japonês é estimado em 267.456 .

Três vidas e um sonho

Fabio Muniz nasceu no sul do continente, em São Paulo, Brasil e sua esposa Johnna Hayward
Muniz, ao norte, em Chicago, Illinois. Ele obteve seu diploma de bacharel em administração de
empresas com uma pós-graduação em marketing. Johnna tem formação em música com
especialização em gestão de música. Ambos viveram em diferentes países ao redor do mundo,
aprenderam diversas línguas ( Francês, Espanhol , Inglês, Japonês , Italiano e Português ) e
tiveram a oportunidade de vivenciar experiências multiculturais em ambientes acadêmicos,
profissionais e através de missões e ministérios no Brasil, Espanha, Estados Unidos, Bélgica,
Suécia, Equador, França, Itália, Rússia, Polônia, República Checa, Canadá, entre outros. Tudo
isso, sob o âmbito das suas aspirações humanitárias, cuja plataforma espiritual baseia-se nos
valores e ensinamentos de Jesus Cristo. "Nós queremos viver nossas vidas como Jesus fez
com os estrangeiros : cuidar e advogar a causa de cada um deles ", diz Johnna .

Este é o epicentro do "Projeto Japão" - a ser realizado em 2014 , uma vez que sejam coletados
os fundos e apoio necessários para cobrir as suas necessidades básicas - servir igrejas e
auxiliar as comunidades de imigrantes hispânicas e brasileiras como voluntários da
organização sem fins lucrativos Covenant World Church, que está conectada com a missão e
ministério da “Covenant World Mission". Esta organização internacional foi fundada há mais de
um século e tem presença em 30 países do mundo e conta com aproximadamente 900 igrejas
nos Estados Unidos .

Sobre o "Projeto Japão"

Johnna e Fabio, com sua filha Sophia, partirão para o outro lado do hemisfério com o objetivo
de entrar na comunidade internacional de Tóquio e viver uma imersão que será por um período
de um a três anos. De Tampa para o estado de Gunma, uma hora e meia da capital, a família
Muniz dedicará todo o seu tempo e esforço no desenvolvimento deste projeto social. Ambos
usarão toda a experiência profissional, musical, empresarial, acadêmica e pessoal adquiridas
ao longo de várias décadas para o bem-estar das comunidades mais necessitadas e
minoritárias no Japão. " Queremos usar toda a nossa experiência, idiomas e conhecimentos
para estar próximos a estas comunidades e ajudá-las", diz Fabio .

Eles terão o desafio de trabalhar com a população hispânica e brasileira de imigrantes, uma
vez identificadas as necessidades mais presentes. Facilitarão a inclusão destas comunidades
na sociedade japonesa, inicialmente, trabalhando com programas sociais locais, em seguida,
implementando atividades e projetos específicos. Entre eles, ensinar idiomas e criar grupos de
conversação em línguas diferentes, oferecer apoio emocional, físico e espiritual para os

indivíduos e as famílias, assistência em casos de desastres naturais e aconselhamento familiar
para as pessoas com problemas de dependência ou de relacionamento; ministério musical,
assim como dirigir estudos bíblicos e servir como elo de ligação entre as comunidades que
convergem na nação japonesa.

Enquanto conversava com Fabio, Johnna e a bela Sophia, que tem apenas alguns meses de
idade, tive a oportunidade de observar cara a cara um verdadeiro sentimento que impulsiona
estes três seres humanos: uma causa nobre, a fé e o desejo genuíno para colocar todos os
seus recursos à disposição do próximo com o intuito de oferecer uma melhor qualidade de vida
para homens, mulheres e crianças imigrantes no Japão. Além disso, diante dos meus olhos, eu
testemunhei a coragem e força que refletem a vocação destas duas pessoas para fazer valer
seus valores espirituais e a realização deste projeto.

Apoie esta causa

Se você quiser apoiar este projeto, contribuir financeiramente ou para mais informações , visite
a página http://blogs.covchurch.org/fjmuniz/. Se você deseja se comunicar diretamente com
a família Muniz, você pode contatá-la através do e-mail: fabio-johnna.muniz@covchurch.org

