
O projeto Lar da Paz surgiu em 2000 como um abrigo diante do cenário de mais de 20 
milhões de crianças órfãs e abandonadas no país em que está situado, no Sul da Ásia. Lá, os 
missionários Camila e Charles Marques têm presenciado o poder  transformador de Jesus na 
vida de meninos e meninas que passaram por traumas e inúmeras experiências dolorosas em 
seus poucos anos de vida.

O objetivo do projeto é proteger as crianças do tráfico humano, do abuso sexual, da 
mendicância, do abandono, da negligência e da escravidão que sofrem na sociedade devido ao 
seu Sistema de Castas (que divide a sociedade em hierarquia, a partir da hereditariedade 
familiar, do seu trabalho e religião). As castas têm como principal característica, a segregação 
social e embora banidas legalmente em alguns governos, continuam sendo praticadas 
culturalmente neste país do Sul da Ásia, o qual não citamos o nome por se tratar de área de 
grande risco à pregação do Evangelho. 

Culturalmente na região, quando as pessoas veem crianças mendigando nas ruas, acreditam 
que o motivo seja porque na encarnação anterior (vida passada) elas não foram boas o 
suficiente. O trabalho realizado no projeto é contra este pensamento. Quando as crianças 
chegam ao Lar da Paz, começa o desafio e leva-se algum tempo para que aprendam algumas 
habilidades. Há casos de órfãos que não sabiam como usar o banheiro, tomar banho, escrever, 
dentre outras atividades tão simples e comuns do nosso dia a dia.

Toda criança que ingressa no Lar da Paz é recebida como um novo integrante para fazer parte 
da grande família formada pelos missionários, voluntários e outras crianças resgatadas. Lá 
elas podem assistir TV ou jogar videogame, como passatempos da sua faixa etária, mas 
também realizam atividades diárias como desenhar, ler livros e escrever. Elas também 
aprendem ensinamentos bíblicos que as direcionam para uma vida nos caminhos de Deus. A 
esperança que move o Lar da Paz é que as crianças cresçam e façam a diferença na sociedade. 
Muitas já deixaram o projeto após se formarem na universidade, algumas já casadas.

Ore por este ministério.
Clique aqui. Doe Agora.

Respir Lar da Paz
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