
Organizada em 13 de dezembro de 1963

                            Lar da paz, lugar de esperança

O Lar da Paz é um espaço aqui no Sul da Ásia, onde desde o ano 2000 
abriga crianças vítimas do tráfico humano, abandono, prostituição, 
analfabetismo, drogas e outros tipos de violência. Consagramos nossas 
vidas, meu esposo e eu, para servir a Jesus como se fôssemos, de fato, pai e 
mãe dessas crianças. Com elas, temos compartilhado o amor de Deus, 
curando nossos filhos de profundas mágoas e mostrando-lhes o maravilhoso 
plano do Pai para suas vidas.

Ao longo desses seis anos de história, alguns de nossos filhos já 
cresceram e têm uma história feliz para compartilhar.

Uma de nossas filhas, a Bahula, tem idade aproximada de sete anos 
(não há registro com a data de nascimento exata). A mãe dela, nepalesa, era 
prostituta e morreu de complicações de saúde. Bahula, suas duas irmãs e um 
irmão foram trazidos ao Lar da Paz por autoridades locais depois que a mãe 
biológica morreu. “Depois que eu vim para cá, eu tenho a chance de ir para a 
escola, eu tenho comida, roupas, eu vou para a cama para dormir e tenho 
novas irmãs. Eu aprendi sobre a Palavra de Deus e estou feliz por receber 
carinho”, é o que fala a Bahula. 

Com apenas oito anos, a menina Daksha chegou ao Lar da Paz em 
2010, quando a mãe dela ainda era viva. A mãe sempre tentou cuidar dela, 
mas não conseguia lhe dar educação, roupas e nem mesmo alimentação. Por 
muitas vezes, mãe e filha iam dormir sem comer. A mãe de Daksha morreu 
em 2013. “Eu gosto de ficar aqui e fico triste de ver as crianças que estão fora 
do Lar da Paz, que não têm comida, roupa, abrigo e educação. Quando eu 
olho para elas, eu acho que seria bom se elas também tivessem a mesma 
chance que eu tive”, diz Daksha.

CAMILA LOPES - Coordenadora do Lar da Paz – Sul da Ásia

Fonte: Revista do Promotor JMM
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17/04 Amanda Rocha Amorim                        9277.4516
18/04 Nelma Couto Gomes                             9227.9129 
18/04 Raquel Sousa Silva                                 9373.5841 
19/04 Jônatas G. Paes Santana                        9683.5638
21/04 Maria Gonçalves  (Marinêz)                 8111.2444
23/04 Magnólia Trindade S. Amorim             9214.0705 
23/04 Adriane Aquino Fogaça                         9831.6669 
23/04 Henrique César Santos                          8442.5570

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA
O pastor Fernando Guerra informa que haverá assembleia 
ordinária no dia 24/04, às 10h30.
PAUTA ÚNICA:
Relatório da comissão de revisão das despesas 
administrativas. 

VIGÍLIA DE ORAÇÃO
No dia 29/04.

Clama a mim, e responder-te-ei, e 
anunciar-te-ei coisas grandes e firmes 

que não sabes. Jr. 33:3

CULTO DE ORAÇÃO
Toda 4ª feira, às 20hs

CAMPANHA DE MISSÕES MUNDIAIS
N o s s o  a l v o  é  
ultrapassarmos o alvo de 
R$ 30.000,00, e assim 
levarmos esperança aos 
povos que ainda não 
conhecem a Cristo, por 
m e i o  d o  t r a b a l h o  
missionário desenvolvido pela JMM. LEVE ESPERANÇA, 
oferte com liberalidade e amor até o 2º domingo de 
junho.

COLÔNIA BÍBLICA DE FÉRIAS
Nossa CBF este ano acontecerá de 12 a 15 de julho para 
crianças de 2 a 12 anos. O tema será Em busca do Tesouro 
Real. Inscrições abertas. 
Valor promocional em abril: R$ 80,00 por criança. 
Mais informações: Irmãs Eleide, Luciany, Martha, Elizete, 
Danielle ou Kelly.

MINISTÉRIO DE ENSINO
Teremos um curso de capacitação para professores e 
irmãos que desejam servir com o dom de ensino. Será 
nos dias 29 e 30 de abril, ministrado pela Professora 
Vilma Lira. Para mais informações e inscrições: 
ensino@pibguara.org.br
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