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A Igreja Lírio dos Vales foi fundada em 10 de Abril de 1979, pelo Missionário João 

Pereira Coutinho que, atendendo a pedidos de uma família no Bairro Jardim Santa Terezinha, 
iniciou cultos religiosos em um local extremamente precário (tenda de plástico) com o único 
intuito de abençoar a região e as famílias que lá residiam. A forma humana e acessível de 
tratar as pessoas se tornou uma grande característica deste ministério. O olhar periférico para 
os menos favorecidos foi tomando forma e desenhou toda a estrutura que passaria a lhe 
acompanhar pelas próximas quatro décadas. 

A partir daí, sempre com o olhar para os menos favorecidos, a Igreja Lírio dos Vales 
iniciou a abertura de novas filiais com o intuito de levar o Amor Cristão e também o 
encorajamento para mudanças socioeconômicas. 

Atividades desenvolvidas: 

� Entrega de alimentos; 

� Entrega de medicamentos em parceria com instituições habilitadas; 

� Entrega de leite em parceria com o setor público; 

� Doação de vestuário e calcados à comunidade; 

� Assessoria Jurídica envolvendo os voluntários da Instituição; 

� Cortes de Cabelo para os menos favorecidos de forma gratuita; 

� Entrega gratuita de brinquedos em datas comemorativas; 

� Ajuda espiritual, psicológica e em parceria com clínicas de apoio a jovens com 
dependência química; 

� Cestas de Natal para famílias carentes gratuitamente entregues; 

� Recreação infantil; 

� Atendimento odontológico; 

� Orientação Acadêmica; 

A Igreja Lírio dos Vales, ao longo destes 40 anos, se manteve combativa nas questões 
sociais. Sempre presente em bairros de periféricos desprovidos de assistência efetiva as 
famílias. A paixão pelo ser humano trouxe resultados visíveis em toda a nossa região. 

Dentre as comunidades atendidas, podemos destacar os Bairros de Guaianazes, Itaim 
Paulista, AE Carvalho, Parque Figueira Grande, Jardim Guarujá, Jardim Jose Bonifácio, 
Parada XV de Novembro, Jardim Varginha, Parelheiros, Jardim Ângela, Jardim Cocaia, Jardim 
Marilda, Jardim Santa Terezinha, dentre outros, além de Cidades Metropolitanas como Poá, 
Itaquaquecetuba, Suzano e Litoral Santos. 

São realizadas atividades, também, na Cidade de Uberlândia/MG. 

São incontáveis as pessoas atendidas ao longo destes 40 anos de atividades 
continuas. 

A arrecadação e entrega de alimentos são constantes em todas as Igrejas Lírio dos 
Vales. Os templos, sempre abertos, atendem todas as faixas etárias, fornecendo valores 



Cristãos que diretamente são refletidos nas relações interpessoais nas famílias, gerando uma 
sociedade muito mais saudável e produtiva. 

Tudo isso é realizado sem fazer acepção de pessoas, todos são bem vindos e 
recebidos na Simplicidade que se mantém firme e vigorosa desde 1979. 

É motivo de orgulho ver o avanço de membros desta igreja e das comunidades 
atendidas nestas regiões. Muitos chegaram a Igreja Lírio dos Vales ainda crianças e é possível 
acompanhar o desenvolvimento emocional, psicológico das pessoas, além de ver os valores 
cristãos sendo enraizados, transformando-os em Pais e Mães com uma mente saudável que, 
por consequência, também torna nossa sociedade saudável. 

Sem negociar a fé e vivendo os dois maiores mandamentos; a Igreja Lírio dos Vales 
segue amando a Deus e as Pessoas plantadas em lugares desfavorecidos. Acreditam, de fato, 
que Jesus pode mudar a vida das pessoas e aprendem que a forma mais eficiente de dizer "EU 
TE AMO" é servir. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/04/2019, p. 71 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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