
  

Malawi é um dos países mais 
pobres do mundo. Menos de 25% 
das meninas terminam o Ensino 
Fundamenta l , menos de 5% 
termina o Ensino Médio e uma a 
cada duas meninas  está num 
casamento infantil.  

ONU em Malawi

Em escolas e grupos informais de jovens, o filme é usado para conscientizar 
sobre o papel dos jovens como protagonistas na sociedade. O filme estimula 
o jovem a pensar sobre as escolhas que eles fazem na vida real e a 
canalizar suas energias a ações sociais.

O programa conjunto da ONU para 
educação de meninas em Malawi, 
está usando o filme “Mercy's 
B less ing” para d ivu lgar uma 
c a m p a n h a n a c i o n a l d e 
conscientização sobre meninas e 
educação.

Em alguns casos, os jovens têm a oportunidade de serem (treinados/
preparados) como animadores de grupos juvenis: se engajando com os mais 
novos, de 11 a 14 anos, para os ajudar ao desenvolvimento do poder de 
expressão, capacidades de raciocinado moral, e serviço ético aos outros. O 
programa combina o estudo, orientação (mentorship), e ação social.

Visite nosso site: www.mercysblessing.com Informações Gerais

http://www.mercysblessing.com
http://www.mercysblessing.com


 

Os temas universais do filme sobre amor e sacrifício, esperança e 
desespero, nos lembram de nossa humanidade comum, permitindo-nos a 
superar ainda mais nossas diferenças culturais e preconceitos.

Mercy’s Blessing Ação Social

Em uma aldeia rural no coração da África, um adolescente tem um sonho: tirar 
sua irmã e a si mesmo da miséria. Mas quando uma mudança no destino 
destrói suas esperanças e tudo parece perdido, ele se encontra de frente com 
uma última escolha.

“Mercy's Blessing” ganhou 10 prêmios internacionais de cinema, incluindo 
melhor filme estrangeiro e melhor diretor. Ele foi exibido em 19 festivais de 
cinema ao redor do mundo. Dentre os países: Bélgica, Canadá, Colômbia, 
China, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Quênia, Malawi, Rússia e Estados 
Unidos.

Filmes podem ser mais do que entretenimento. Filmes podem nos inspirar, 
desafiar nossos pressupostos, alterar nossa perspectiva, conscientizar e focar 
nossas energias. “Mercy's Blessing” provou ser esse tipo de filme. Convidamos  
as pessoas, escolas e organizações a assistirem o filme e inspirarem coragem 
para a mudança.

Em mais de 20 países ao redor do mundo, houve iniciativas utilizando o filme 
“Mercy's Blessing” como uma ferramenta para o avanço das discussões 
sobre os direitos humanos, justiça social, cidadania mundial, e igualdade 
entre mulher e homem.

“Art can better awaken such noble sentiments than cold rationalizing, 
especially among the mass of the people”. Bahá’í Writings

Curta-metragem (30 minutos). Narrativa/Drama. Filmado em Malawi, África.  
Escrito e dirigido por May Taherzadeh.

Coragem inspiradora para a mudança

Melhoramento do mundo

O filme está sendo usado em escolas e ambientes comunitários para 
desafiar atitudes arraigadas para as meninas, também apelando para os 
jovens homens para tomar maior apropriação e responsabilidade a cerca  
das chamadas “coisas de mulher". 

O filme chama atenção para manter as meninas na escola, casamentos 
infantis, gravidez infantil, estupro e prostituição.

Avançando a menina

A História

Prêmios Internacionais

World Citizenship


