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PROJETO: Projeto Vida en la calle (Vida na Rua) 

INÍCIO DO PROJETO: 2009 

COORDENAÇÃO: Borlis Chaverra e Carmen Lígia Ferreira 

 

MOTIVAÇÃO: Medellín recebe moradores de rua de todo o país. Esses flagelos estão 
aumentando dia a dia. Hoje, estima-se que esta população chegue a 4.500 pessoas, 
mas não há um censo real. Muitos chegam para morar nas ruas como consequência da 
atuação das guerrilhas em cidades do interior. Estas invadem casas e expulsam 
moradores que buscam sobreviver nas ruas das grandes cidades. O grande número de 
pessoas adictas as drogas e as vítimas da exploração sexual também compõem a 
população de rua em Medellín. Outra justificativa é a enorme quantidade de 
venezuelanos que, nestes últimos anos, tem chegado para à cidade em busca de 
melhoria de vida. Hoje, famílias venezuelanas completas estão morando nas ruas.  Em 
outubro 2019, o censo apontou 1.630.603 pessoas provenientes da Venezuela vivendo 
na Colômbia. O projeto “Vida en la Calle” tem conseguido levar comida, roupa e a 
palavra de Deus a estes diferentes grupos. 

 

OBJETIVOS E REALIZAÇÕES:  

 Realizamos três saídas semanais às ruas de Medellín, sempre às 7h da manhã, 
para evangelizar, entregar lanches e roupas; 

 Formamos diferentes equipes de trabalho para que se alternem nas saídas; 

 As equipes são conformadas por voluntários, membros de igrejas evangélicas da 
cidade; 

 São entregues 40 lanches diariamente; 

 Cada pessoa que recebe o lanche é abordada com o plano de salvação, uma 
oração e um folheto evangelístico; 

 Buscamos diminuir o impacto social das drogas, oferecendo alternativas de 
mudança de vida para pessoas em vícios. 
 

METAS PARA 2020: 

 Entregar 3.610 lanches durante o ano de 2020; 

 Entregar 4000 folhetos evangelísticos durante este ano; 

 Treinar 5 voluntários novos para integrar a equipe de trabalho; 

 Acrescentar um dia a mais de saída na semana. 

 


