PARE
Em Medellín, na Colômbia, a Fundação do PARE - Programa de Ajuda, Reabilitação e
Esperança – desenvolve ações que tratam de vícios e comportamentos compulsivos na vida do
ser humano. Medellín é considerada a segunda capital do país com maior consumo de drogas.
A missão é tratar as pessoas que estão perdidas nos vícios, moradores da rua e/ou na
marginalidade, visualizando a estabilidade física, social, psicológica e espiritual. Na fundação
nasceu a Comunidade Batista de Medellín.
A visão do PARE é ser referência no tratamento das dependências, visualizando a estabilidade
física, social, psicológica e espiritual do paciente, centrada na Palavra de Deus. Com a grande
necessidade encontrada em Medellín, o trabalho tem sido desenvolvido junto a adolescentes e
adultos dependentes químicos, meninas e mulheres na prostituição, vítimas de abusos, e
crianças que vivem nas ruas da cidade. Trabalhamos com restauração, formação e
ressocialização.
Os cultos e evangelização com os moradores de rua são realizados duas vezes por semana,
com uma frequência média de 100 pessoas a cada reunião. Todos os participantes recebem
um prato de sopa. Também são realizados discipulados diários com os que querem conhecer
a Deus e deixar as drogas.
Através do discipulado são identificados os que estão realmente prontos para começar o
processo de desintoxicação, e receberem mais três meses de acompanhamento para logo
serem encaminhados para ingressar em uma das fundações parceiras e iniciar o tratamento.
Os que terminam os processos, são trabalhados na fundação para a ressocialização. Um dos
processos terapêuticos tem sido através da música, onde eles recebem aulas de violão, piano e
bateria.
Há também atividades com meninas e mulheres que vivem na prostituição, com reuniões e
acompanhamentos semanais, com discipulados, alimentos para os filhos e estudos para as
mães, ajudando a abrir portas de novos empregos.
A cada dois meses, o PARE realiza dias de impacto, chegando a receber de 150 a 200
moradores de rua para cuidados completos através de voluntários das igrejas parceiras:
barbeiros, médicos, cabeleireiras, enfermeiras, pastores, entre outros dispostos a ajudar.
O impacto com as crianças é realizado em dezembro com a chamada “Novena de Natal”,
quando em média 300 crianças que moram nas ruas, participam de reuniões para escutar
durante nove dias a verdadeira história do Natal, receberem alimentos, cuidados e, no final,
um lindo presente doado pelas igrejas parceiras. Enquanto as crianças escutam as histórias, os
pais são alcançados por outra equipe.
Clique aqui. Doe Agora.

