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O pastor Andrés Sangay, líder da Igreja da Luz Resplandeciente, viu sua comunidade ser 
transformada graças ao seu trabalho de advocacy. Porém, foram necessárias muitas tentativas para 
que seus pedidos de apoio da prefeitura de Cajamarca surtissem efeito. 
 
Até recentemente, o povoado de Aylambo, localizado ao sul da cidade de Cajamarca, não tinha água 
potável ou latrinas, e as crianças adoeciam regularmente com parasitas. Além disso, não havia escola 
no local. A organização parceira da Tearfund, Warmis, convidou líderes de igrejas para participar de 
algumas oficinas de mobilização da igreja e da comunidade (MIC), onde eles receberam incentivo e 
desenvolveram uma visão para agir em suas comunidades. Assim, o pastor Andrés e seus líderes 
começaram uma jornada, com o objetivo de fazer com que o governo municipal de Cajamarca 
fornecesse verbas para dois projetos de desenvolvimento de que a comunidade mais precisava. 
 
O pastor Andrés explica: “Depois de orarmos e jejuarmos e sem um centavo no bolso, mas com 
muita fé e esperança, fomos a Cajamarca numa tentativa de conseguir que as autoridades 
atendessem às nossas necessidades. Eles nos informaram quais eram os requisitos, e havia muitos 
deles, mas conseguimos cumpri-los e, na semana seguinte, enviamos nosso pedido. 
 
“Toda semana investíamos pelo menos dois dias indo até os escritórios da prefeitura de Cajamarca 
para ver como nosso pedido estava progredindo. Finalmente, um dia, eles nos deram a notícia de 
que o perfil do projeto para fornecimento de água potável e latrinas havia sido aprovado. Quando 
ouvi isso, mal pude acreditar... Era como se eu estivesse andando nas nuvens, e eu não conseguia 
parar de agradecer a Deus. Isso significava que minha comunidade teria um serviço de água potável e 
latrinas para todas as famílias. Você não pode imaginar o quanto isso ajudaria meu povoado. Eu 
queria abraçar o funcionário da prefeitura que nos deu a notícia ... e realmente o abracei e acho que 
até o levantei no ar! Eu estava tão feliz, testemunhando a obra de Deus em nossa vida dessa 
maneira...” 
 
O governo local contratou uma empresa para realizar o projeto de abastecimento de água potável 
para a comunidade. Eles também forneceram materiais sanitários para as latrinas, e a comunidade 
contribuiu fazendo o trabalho de construção.  
 
Após esse êxito, a comunidade elaborou uma proposta descrevendo três outros pedidos, com o 
apoio da Warmis. O governo concordou em atendê-los também e começou a trabalhar na 
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construção de uma escola, um posto de saúde e estradas. Assim, em apenas um ano todos os cinco 
pedidos foram atendidos, com um custo total de 1 milhão de dólares. 


