COLÔMBIA | AMÉRICA DO SUL
PROJETO: Fundação PARE (Programa de Ajuda, Reabilitação e Esperança)
INÍCIO DO PROJETO: 2013
COORDENAÇÃO: Elizabeth Florez, Borlis Chaverra, Jesus David Parra e Carmen Lígia
Ferreira.
MOTIVAÇÃO: Atualmente, estima-se que a cidade de Medellín possua uma população
de rua com 4.500 pessoas, das quais 90% têm envolvimento com drogas, álcool,
exploração sexual, prostituição, homossexualidade e ludopatia. Além deste panorama,
uma grande quantidade de imigrantes venezuelanos têm chegado à cidade de Medellín
nos últimos anos e acabam vivendo nas ruas.
OBJETIVOS E REALIZAÇÕES:














Realizamos de terças às sextas cultos para receber a população de rua. Após o
culto, é distribuído o jantar. Diariamente, uma média de 80 pessoas frequentam
os cultos e recebem a alimentação;
Realizamos discipulados grupais, pessoais e terapias;
Temos como lema “Até que Cristo seja visto em mim” (hasta que se vea Cristo
en mi). Por isso, trabalhamos em todas as áreas da pessoa: física,
socioemocional, cognitiva e espiritual;
Trabalhamos na redução da população que vive na condição de rua na cidade
de Medellín;
Trabalhamos na redução do número de usuários de drogas, álcool e outras
substâncias entorpecentes em colégios, universidades e nas ruas;
Trabalhamos na conscientização da exploração do trabalho sexual e da gravidez
não desejada;
Trabalhamos para diminuir os níveis de violência nas ruas de Medellín;
Proporcionamos atendimento aos imigrantes venezuelanos;
Realizamos evangelismos, mutirões de saúde, higiene pessoal e beleza;
Treinamos pastores, líderes e voluntários para o uso de materiais que auxiliam o
trabalho com a população de rua, como o “Celebrando a Recuperação”;
Atendemos 1.700 pessoas por mês com alimentação, discipulados, terapias e
serviços de saúde;
Oferecemos suporte a duas mulheres que abandonaram a prostituição,
subsidiando seus estudos;
Temos uma parceria com o Projeto Pastor, da Denominação Batista Colombiana
(DBC), para enviar ao internato candidatos ao programa reabilitação.

METAS PARA 2020:





Iniciar visitas preventivas em uma universidade e em três colégios de
Medellín;
Realizar evangelismo, mutirões de saúde, higiene e beleza a cada dois
meses com as jovens e adolescentes que são exploradas sexualmente;
Realizar treinamentos a cada três meses para pastores, líderes de igreja e
voluntários;
Oferecer café da manhã para população de rua três vezes por semana.

