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Favor indicar a finalidade! Para todas as con-
tribuições será emitido espontaneamente um 
comprovante anual. Por essa razão queiram 
sempre indicar os dados completos do re-
metente e o número de contribuinte, se for 
conhecido. Caso as contribuições específicas 
para determinado projeto ultrapassem ex-
cepcionalmente o necessário, o excedente 
será encaminhado a um projeto similar. Com-
provantes de contribuições unitárias serão 
fornecidos mediante consulta. Gratos pela 
compreensão.

Prezados leitores:

Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que 
o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. (Dt 16.17 – texto-chave para o 1° 
domingo de Advento de 2013).

Há culto na Igreja Batista de Tallaveru, sudeste da Índia, e recolhe-se a coleta. 

Quem pode, dá algum dinheiro. Enquanto a cesta de coleta segue pelas filei-

ras, muitos agricultores pobres vão à frente e colocam pequenas tigelas com 

arroz e legumes sobre a mesa. Um deles amarra ali uma galinha viva. Cada um 

dá o que pode – para o lar de crianças de sua igreja. Eles oferecem por sabe-

rem que são abençoados.

O texto-chave para o dia 1º de dezembro e nossos irmãos na Índia querem 

motivar e incentivar-nos a dar e repartir daquilo com que Deus nos abençoou. 

Nas próximas páginas você poderá ler para quantas pessoas suas contribui-

ções foram uma bênção – uma oportunidade para alegrar-se. Neste sentido 

desejamos a todos os amigos e ofertantes da EBM INTERNATIONAL um 

abençoado período pré-natalino.

Saudações calorosas do escritório missionário,

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Foto da capa: Mulhe-
res quíchuas de Yana-
oca, Peru

Expediente
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Presentear faz bem

Izmir/Turquia

Novidades da Turquia

Presentear alegra três vezes: a você, 
porque presentear faz bem, ao pre-
senteado, e também a Deus, que 
se alegra com doadores alegres. O 
Natal está chegando e queremos 
alegrar nossos filhos, pais, amigos e 
parentes, dando-lhes presentes. E 
porque não também um “próximo 
distante”? Faça uma doação a uma 
criança do norte de Camarões para 
que possa frequentar uma escola 
ou ofereça uma refeição para crian-
ças de rua na Argentina ou talvez 

uma operação de vista a pessoas 
da Índia. Isso acontece por meio de 
ofertas encaminhadas diretamente 
a projetos específicos. Desta forma, 
por exemplo, com 60 euros (pouco 
menos de 200 reais), você oferece 
por um ano um lugar na escola a 
um aluno no norte de Camarões (P-
51200), ou por 10 euros (aprox. 30 
reais) poderá oferecer uma refeição 
quente a dez crianças da Argen-
tina (P-21140). Ou, com uma oferta 
de 30 euros (pouco menos de 100 

reais) você doa uma operação de 
vista a alguém na Índia (P-80021).
Coopere, presenteando com alegria 
pessoas em um lugar distante deste 
mundo. Tal presente possibilita a es-
sas pessoas uma vida melhor, que 
não alcançariam sem essa ajuda. E 
por meio desse presente essas pes-
soas terão contato com o evange-
lho. Pois onde quer que ajudemos, 
será também anunciada a Palavra 
de Deus.
Christoph Haus

Depois dos protestos de jovens 
em toda a Turquia, o governo de-
sistiu de substituir jardins públi-
cos por centros de compras. Nesta 
era da informática, muitos jovens 
estão bem informados, formam 
sua própria opinião e não aceitam 
mais tudo o que o governo quer 
prescrever.

Desde a guerra na Síria, vive na Tur-
qia 1,4 milhão de refugiados, a me-
tade deles ilegalmente – 100.000 
refugiados vivem em Izmir. Em todas 
as cidades do sudeste turco os refu-
giados aproveitam os parques para 
pernoitar porque os campos de re-
fugiados estão superlotados. Além 
disso há muitos fugitivos cristãos 
do Irã, principalmente em Denizli 
(perto de Laodiceia), que padecem 
fome e não têm acesso a assistência 
médica.

Por causa dos extremistas, a vida 
dos cristãos na Turquia fica cada 
vez mais difícil. Um exemplo entre 
muitos: há 6 meses, um jovem es-
tudante (21 anos) tornou-se cristão 

num grupo do-
miciliar de igreja. 
Diante disso, 
o pai desse jo-
vem foi ao diri-
gente da igreja 
e proibiu-o de 
continuar cui-
dando de seu fi-
lho, ameaçando 
combater a 
igreja com todos 
os meios.

Alegra-nos 
muito que o go-
verno alemão esteja fazendo pres-
são a favor dos direitos dos cristãos 
na Turquia. Agradecemos especial-
mente a Volker Kauder (Presidente 
da facção da CDU/CSU no parla-
mento), que se engajou pessoal-
mente na Turquia para que, por 
exemplo, os campos ao redor do 
convento Mor Gabriel, que haviam 
sido desapropriados, fossem devol-
vidos ao proprietário. Também áreas 
desapropriadas de cristãos arameus 
e armênios foram devolvidos.

Estamos orando por uma melhora 
da situação dos cristãos na Turquia.

Ertan Cevik

Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, 
seu Deus, lhe houver concedido (Dt 16.17 – texto-chave para 1° de dezembro de 2013).

A igreja de Izmir durante o culto
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Organização de igreja em Cuba

Urbano 2020
“Urbano 2020” é o nome do novo 
projeto que a EBM MASA apoia 
em Cuba.
Nossa visão: alcançar com o evangelho a 
crescente população das cidades. Com esta 
finalidade desenvolvemos em conjunto com 
o nosso missionário Daniel Gonzales uma 
estratégia para um projeto missionário que 
ele coordena.
O projeto iniciou-se em 2013 e vai até 
2020. O objetivo é ensinar às igrejas em 
ambiente urbano organizar novas igrejas 
com eficácia. Nas 20 maiores cidades de 
Cuba há grupos preparados realizando pes-
quisas abrangentes sobre a melhor maneira 
de alcançar pessoas onde elas vivem e e 
quais métodos e propostas seriam razoá-
veis. Serão iniciados projetos pilotos para 
testar as possibilidades concretas de efeti-
vação. Com base nos dados obtidos serão 
desenvolvidos materiais de trabalho. O pa-
cote total de informações, com métodos, 
materiais e experiências práticas dos exem-
plos obtidos nos projetos piloto será posto 
à disposição das Igrejas daquelas 20 cida-
des para o seu trabalho de evangelização e 
organização de igrejas.

Alvos concretos para os próximos anos:
Em 2014 será elaborado um relatório so-
bre as pesquisas etnográficas nos 100 bair-
ros de Havana para então decidir onde o 
trabalho de organização de Igrejas é mais 
premente.

A partir 
de 2015, as 

igrejas de Havana serão encoraja-
das a organizar novas Igrejas nos bair-
ros nos quais até agora ainda não existe 
nenhuma.
Com essa intenção haverá em janeiro de 
2014 e 2015 encontros entre pastores e di-
rigentes de igrejas interessadas com Daniel 
Gonzalez, Carlos Waldow e Arturo Köber-
nick. As igrejas participantes indicam os 
bairros para os quais se sentem chamadas 
por Deus e onde pretendem organizar uma 
nova igreja. As igrejas receberão recursos 
para administração de cursos, supervisão 
e contatos. Para ampliar os conhecimentos 
para o desenvolvimento do projeto “Urbano 
2020”, solicita-se às igrejas participantes 
que relatem suas experiências.
O projeto deve ser ampliado em 2016 para 
mais 19 cidades e continuará também em 
Havana. Karell Lescaille, que até agosto de 
2013 foi o principal missionário na Ilha da 
Juventude, mudou-se em setembro com 
sua família para Havana com o fim de apoiar 
o “Urbano 2020” em cooperação com 
Daniel.
Essas novas possibilidades nos alegram 
muito pelo significado deste projeto para a 
igreja de Jesus em Cuba. Convidamos to-
dos a orar e a darem seu apoio com ofertas.

Urbano 2020 – Cidades

Distribuição de cida-
des Urbano 2020
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Argentina/ Projetos MANÁ

Colaboradores por paixão
Em Mendoza e num círculo de 250 km ao 
redor existem nove igrejas que resgatam 
crianças da miséria extrema por meio dos 
projetos MANÁ. O encontro em outubro 
deste ano reuniu 50 colaboradores, dirigen-
tes dos projetos nas diversas igrejas. Eles 
relataram a maravilhosa atuação de Deus na 
vida das crianças e de suas famílias. Sem os 
projetos MANÁ, elas possivelmente não te-
riam chances na vida.

Para avançar no desenvolvimento deste pro-
jeto foram fixados novos alvos e os colabo-
radores receberam treinamento altamente 
qualificado em diversas áreas. É simples-
mente maravilhoso verificar com quanta pai-
xão e amor esses irmãos se engajam a favor 
daquelas crianças e de suas famílias. Mui-
tas vezes as crianças vivenciaram situações 
traumáticas das quais foram resgatadas com 
amor, e é admirável o que Deus realiza nes-
sas vidas.

Uma das favelas, da qual veio uma mulher 
com seus filhos que recebem ajuda pelo 
projeto MANÁ chama-se “Pobre Diabo”. A 
família “MANÁ” disse que esse nome cor-
responde à realidade daquelas pessoas..

Somos muito gratos a Deus pelo trabalho 
da Missionária de MASA Miriam Pizzi, que 
dirige os projetos nessa região. Ela é uma 
assistente social e realiza um extraordinário 
trabalho na coordenação dos projetos e no 
ensino e atendimento dos colaboradores. 
Miriam possui uma extraordinária habilidade 

de inspirar pessoas, motivando-as a dedicar 
suas vidas para que crianças e famílias sem 
chance sejam alcançadas por meio do evan-
gelho em atitudes e palavras.

Como EBM MASA estamos muito orgulho-
sos de poder apoiar colaboradoras como 
Miriam e aproveitamos para agradecer 
muito a todos que oram e contribuem para 
este trabalho.

Miriam e Daniel Pizzi

Participantes do encontro MANNA em Mendoza
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Brasil/ Núcleo Social de Diadema

Tirar crianças da rua
Diadema é uma cidade vizinha de São 
Paulo, com 600.000 habitantes e muitas fa-
velas. A densidade populacional é grande: 
conforme as estatísticas, vivem em Diadema 
12.679 habitantes por km².
Ali a pobreza tem muitas faces. Crianças são 
deixadas à própria sorte e passam o dia va-
gueando pelas ruas. Ficam exposta às dro-
gas e à criminalidade e, portanto, vivem em 
grande perigo. Seus pais precisam traba-
lhar em busca de sustento e não têm tempo 
para cuidar delas. Todavia, muitas vezes são 
também viciados em álcool ou em drogas 
e por isso não têm condições de cuidar dos 
filhos. No nosso núcleo social em Diadema 
essas crianças e adolescentes abandona-
dos recebem os cuidados de que carecem. 
Desta forma ganham uma chance de conhe-
cer o evangelho e os valores de uma vida 
bem estruturada. O centro social se propõe 
a tarefa de dar a essas crianças socialmente 
carentes uma nova perspectiva de vida, 

oferecendo-lhes uma alimentação sadia, re-
posição escolar e ajuda social para toda a 
família, bem como participação em diversos 
cursos.

A promoção do desenvolvimento das crian-
ças, seu fortalecimento nos relacionamen-
tos familiares e comunitários e a formação 
profissional são componentes do programa 
oficial. Na prática, isso significa por exem-
plo a promoção do desenvolvimento físico 
por meio de alimentação sadia e uma boa 
higiene corporal e o incentivo à frequência 
escolar para evitar um abandono precoce 
dos estudos. Tudo isso ajuda a prevenir e 
evitar trabalho infantil, consumo de drogas 
e exploração sexual. O programa preven-
tivo ainda inclui brincadeiras, cultura, artes e 
esportes.

Entrementes, aproximadamente 250 crian-
ças de 5 a 16 anos recebem cuidados 

Todas as fotos: Crianças no núcleo social de Diadema
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ORAR E CONTRIBUIR

“Urbano 2020”
Projeto n°: MAG 26560
Necessidade financeira: € 15 000

MANNA
Projeto n°: MAG 21290
Necessidade financeira: € 20 000

Informações: www.ebm-international.org
Conta bancária EBM MASA:  
IBAN DE62 5009 2100 0000 1339 06
BIC GENODE 51BH2, SKB Bad Homburg

durante o dia. Além disso, outros 300 ado-
lescentes e jovens e seus familiares recebem 
propostas que os ajudam a organizar a vida. 
Eles participam de diferentes programas 
como aconselhamento e formação profis-
sional em marcenaria, padaria e informática. 
Regularmente se faz distribuição de roupas 
e calçados doados às crianças do núcleo 
social e a famílias da redondeza. Com seu 
visual despojado, o edifício de três anda-
res do núcleo integra-se no ambiente das 
favelas. No piso térreo existe um grande 
salão que é utilizado como refeitório tam-
bém para eventos e cultos da igreja local. 
Além disso há mais oito salas para os cursos 
e o acompanhamento de tarefas escolares, 
uma enfermaria, uma sala de computação, 
a padaria e uma cozinha industrial, um sa-
lão de cabeleireiro totalmente equipado, 
uma auditório com instalação de multimí-
dia e uma sala de espelhos para cursos de 
dança e teatro. No andar superior há uma 

quadra de esportes. Na área externa há um 
playground para a criançada e um pequeno 
campo para jogos de futebol.
As crianças e os adolescentes são acom-
panhados por colaboradores com preparo 
social e pedagógico, também imbuídos da 
importância de transmitir o evangelho e o 
amor de Deus. O núcleo oferece estudos bí-
blicos semanais. Ali se contam histórias e re-
alizam-se momentos devocionais. Para nós 
é muito importante que esse trabalho social 
e missionário esteja vinculado à organização 
da igreja que funciona no mesmo prédio. 
Os cultos são frequentados com interesse 
por numerosos moradores das favelas e dos 
bairros pobres da redondeza.

Somos muito gratos pelos resultados na 
vida das crianças, dos adolescentes e de 
suas famílias. Agradecemos todo o apoio 
por meio de orações e ofertas.
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O Dr. Judson Pothuraju, representante regional na Índia, relata

A Índia não sossega

O Dr. Judson Pothuraju, represen-
tante regional na Índia, relata: A Ín-
dia não sossega. Com uma popula-
ção acima de um bilhão de pessoas 
sempre acontece muita coisa, e 
isso em todas as horas do dia e da 
noite. As inquietações entre a po-
pulação são principalmente resul-
tantes de decisões políticas. Assim, 
protestos no estado de Andhra Pra-
desh imobilizaram todo o sistema 
de transportes (ferrovias, ônibus e 
autorriquixás) e, com isso toda a 
vida pública. Mas também catás-
trofes naturais dificultam a vida das 
pessoas na Índia. a último ocorrên-
cia foi o furacão Phailim na baía de 
Bengala, que vitimou 50 pessoas 
e destruiu muitas casas e colheitas 
na costa leste, destruindo muitas 

perspectivas de vida. Também as 
monções deixaram seus rastros: o 
excesso de chuvas em algumas re-
giões provocou enormes enchentes 
que vitimaram muitas pessoas ou 
destruíram seus haveres. Em contra-
partida, em outras regiões há falta 
total ou parcial de chuvas. Em am-
bos os casos a lavoura fica muito 
prejudicada. Aproximadamente 
50% da população indiana vive da 
agricultura e da economia derivada 
dela. Com isso, tanto a ausência da 
chuva das monções como os ciclo-
nes resultam em graves consequên-
cias para a maior parte da popula-
ção Tudo isso atinge principalmente 
as crianças: são elas as principais 
vítimas – quando as escolas fecham 
ou falta comida, ou quando perdem 

seus pais ou as moradias. A EBM IN-
DIA presta na Índia uma importante 
ajuda a crianças carentes. Apoia la-
res de crianças, escolas, formação 
profissional, fornecimento gratuito 
de refeições, bolsas de estudo e 
evangelização.

Com isso promovem-se muitas 
crianças e adolescentes. Necessida-
des humanas básicas são atendidas 
e colaboram para desenvolvimento 
integral de órfãos, carentes e aban-
donados. Estes recebem uma boa 
formação e desta forma uma chance 
de mais tarde ingressarem no mer-
cado de trabalho.

Um outro obstáculo para o desen-
volvimento da Índia são doenças. 
Doenças contagiosas, HIV e AIDS, 
malária, assim como a desnutrição 
largamente disseminada são res-
ponsáveis por muita miséria. Os ca-
rentes, que não têm como pagar 
consultas médicas, não só padecem 
com suas doenças por mais tempo, 
mas também com maior intensi-
dade. Em hospitais cristãos e cen-
tros de saúde para mães e crianças 
a EBM INDIA proporciona ajuda 
a pacientes pobres, não só ofere-
cendo tratamento médico, como 
também prevenindo a subnutrição. 
Pessoas que viviam sem esperança 
recebem aqui o cuidado necessário 
e chances para o futuro.

Crianças do lar do Exército de Salvação em de Tanuku nas suas tarefas escolares

Combate à fome em VUYYURU: Uma camponesa mostra-nos 
sua colheita.

O Dr. Judson e colaboradores de ALMA e Bridge of Hope rece-
bem um diploma por um seminário de missiologia
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Segurança alimen-
tar: A maior parte da 
população depende 
da agricultura para 
viver. Esta, porem, 
deixou de ser atra-
ente, pois por diver-
sos motivos é pouco 
lucrativa. No aten-
dimento a este pro-
blema, a EBM INDIA 
antecipou-se ao go-
verno. Há dois anos, 

540 camponeses beneficiam-se de 
um programa de combate à fome 
e produzem cereais com pouco in-
vestimento. São inclusive treinados 
a melhorar seus lucros por meio de 
novos métodos.

Queira Deus continuar abençoando 
o trabalho de EBM INDIA para que 
muitas pessoas recebam ajuda.

Dr. P. Judson, representante regio-
nal da EBM INDIA

Relatório de um acontecimento dramático no Christian Medical Centre em Pithapuram

Histórias que a vida escreve
A senhora B. Simhachalam (65anos) 
mora numa pequena aldeia perto 
de Pithapuram. Ela nos contou parte 
de sua vida:

“...Meu marido me abandonou após 
aprox. 14 anos de matrimônio. Ele 
era muito iracundo e se dedicava 
cada vez mais a práticas ocultas. Eu 
não conseguia mais aproximar-me 
dele e um diálogo razoável tam-
bém não era possível. Gostaria de 
ter podido deixá-lo, porque não o 
suportava mais, mas meus pais me 
obrigavam a ficar com ele. Tínha-
mos dois filhos, que também so-
friam muito com essa situação, pois 
seu modo de vida e suas agressões 
eram muito difíceis de suportar. As 
crianças cresceram e a filha mais ve-
lha infelizmente também tornou-se 
vítima das práticas ocultas do pai. 
Tentei o possível para libertá-la da-
quilo, mas sem resultado. Ninguém 
nos podia ajudar, e aos 14 anos ela 
morreu em consequência desse mal. 
Meu marido ficava cada dia mais 
irado. Brigávamos constantemente 
e certo dia ele me quebrou as duas 
pernas, abandonando-me com a fi-
lha mais nova.

Os moradores da aldeia logo busca-
ram socorro médico, de modo que 
agora voltei a andar. Depois deste 

acontecimento, os anciãos da aldeia 
tentaram convencê-lo de abando-
nar essa prática, mas ele nem lhes 
deu ouvidos. Finalmente meu ma-
rido também deixou nossa aldeia 
e desde então nunca mais o vi. Daí 
para frente tive de ver como po-
deria sobreviver com minha filha, o 
que era muito difícil...”

Este foi apenas um pequeno e triste 
episódio da vida de Simhachalam. 
Com o avanço da idade, ela ainda 
ela ainda contraiu catarata, per-
dendo aos poucos sua visão. Numa 
ocasião em que o grupo de oftal-
mologia do hospital cristão em Pi-
thapuram veio fazer um mutirão de 
atendimento, ela pôde ser levada 
para lá com outros moradores da 
aldeia a fim de ser examinada por 
nossa junta de médicos. Diagnos-
ticaram uma catarata em estado 
avançado. Depois desse exame, 
foi levada pela ambulância do hos-
pital de base e ali admitida. Me-
diante uma cirurgia gratuita foi pos-
sível aplicar-lhe uma lente artificial. 
Nada precisou pagar – tampouco 
para a alimentação e a viagem. Ela 
agradeceu ao grupo de socorro of-
talmológico por tudo que haviam 
feito. Agora voltou a ver, podendo 
seguir sua vida com dignidade. Vez 
por outra visita também a Igreja 

mais próxima. Somos muito gratos 
a Deus porque pudemos levar pelo 
menos um pouco de luz à vida de 
Simhachalam.

Dr. Leela Serene, dirgente do CMC 
Pithapuram

VUYYURU: Camponeses em treinamento agrícola

Simhachalam, paciente oftalmológica
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Novidades de Manipur com nosso parceiro “Compassion Manipur”

Relatório sobre o lar de crianças “Compassion”

Com grande satisfação relatamos sobre o 
trabalho do lar de crianças “Compassion”. 
O lar de crianças “Compassion” localiza-
-se em Taloulong, no distrito de Senapati, 
distante uns 20 km de Imphal (Capital de 
Manipur).

Manipur é um pequeno estado no extremo 
nordeste da Índia, em parte muito marcado 
por pobreza, violência e criminalidade. Por 
causa da existência de grupos militantes, 
o direito e a ordem têm piorado continua-
mente – poder-se-ia até dizer que em Ma-
nipur não existem mais direitos humanos. A 
maioria dos antigos moradores nas aldeias 

da região montanhosa vive abaixo do limite 
da pobreza. Muitos aldeões não podem en-
viar seus filhos às escolas nas localidades 
maiores ou cidades.
Também HIV/AIDS é uma terrível realidade 
em Manipur e já custou a vida de muitos. 
Manipur tornou-se o estado mais afetado 
da Índia.

Fundação do lar de crianças “Compassion”
No ano de 2003 alguns membros de igreja 
fundaram a organização “Compassion Ma-
nipur”. Sua visão foi a de proporcionar paz 
e mudanças na sociedade. Devido à misé-
ria em que as crianças viviam, os fundado-
res resolveram construir um lar para crianças 
carentes que em muitos casos haviam per-
dido seus pais em atos de violência. Assim, 
em 2007 entrou em funcionamento o lar de 
crianças “Compassion”, com apoio da EBM 
INDIA (ex-Hans Herter-Indienhilfe). O Sr. 
Henkholen Sitlhou, o chefe da aldeia de Ta-
loulong, doou o terreno para a construção 
do lar. Pertence ao lar também um arrozal 
de aprox. 1,6 hectares, diretamente ao lado 
do prédio.

Atualmente vivem no lar 52 crianças (me-
ninos e meninas), oriundos de diversas al-
deias. A divisa desse lar é: “A serviço da 
humanidade sofredora”. A maioria das 
crianças é vítima de violência étnica, de 
conflitos armados, explosões de bombas, 
HIV/AIDS, etc.
Como na localidade não existe escola pú-
blica, as crianças frequentam duas escolas 
particulares de língua inglesa.

Como inicialmente faltava água potável, as 
crianças sofriam frequentemente de doen-
ças como sarna, febres, disenteria, dor de 
cabeça, tifo, etc. Para prevenir essa situação 
foi construído em 2008 no próprio terreno 
um poço, cujo financiamento muito agra-
decemos à EBM INDIA. Os membros da di-
retoria dirigiram-se também aos oficiais do 
exército; estes nos ajudaram, o que possibi-
litou uma prevenção de saúde e esporadica-
mente medicamentos grátis. Hoje podemos 
agradecer a Deus que o estado de saúde 
das crianças é muito melhor.

Providências de autossustento: Para o 
abastecimento com alimentos saudáveis, 
o lar empreendeu os seguintes pequenos 

Um pouco da vida das crianças

Mercy, Martha e Hoinu são ir-
mãs. Elas vieram da aldeia New 
Samtal, na divisa com Mian-
mar. Sua mãe faleceu em 2008 
por ocasião de um atentado 
a bomba praticado pelo mo-
vimento clandestino Meitei 
(UNLF=United National Libe-
ration Front; frente nacional 
de libertação): Ao regressar 
do arrozal descansou à beira 
do caminho, quando explodiu 
uma carga explosiva, despe-
daçando o seu corpo. Como o 
pai não podia cuidar das crian-
ças, elas vieram em janeiro 

2013 ao lar “Compassion”. 
Mercy freqüenta a quinta, Mar-
tha a quarta e Hoinu a segunda 
classe. As meninas estão agora 
felizes e são muito boas alunas.

Boikim é a terceira filha de seus 
pais. Eles faleceram em 2011, 
de AIDS. A avó de Boikim a 
trouxe em 2012 ao lar “Com-
passion”. Atualmente ela é 
aluna da quarta classe. Feliz-
mente o teste feito nela acusou 
ser HIV-negativa. Ela está muito 
feliz no lar de crianças e recebe 
às vezes a visita de sua avó.

Mercy, Martha e Hoinu Boikim
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projetos:
1. Horta: repolho, brócolis, mostarda, ervi-
lhas, berinjelas, milho, abóboras, pepinos, 
bananas, etc. foram plantados juntamente 
com verduras frescas.
2. Criação de animais: O lar possui um pe-
queno chiqueiro (11 porcos) e mantém 50 
galinhas e 25 patos.
3. Arrozal: O arrozal é uma das partes mais 
preciosas da propriedade. O lar produz por 
ano 12-15 sacos de arroz.

Brincadeiras e esporte: no interesse da 
saúde corporal, as crianças são encorajadas 
a brincar e a praticar esportes. Durante a 
festa “Durga Puja” em outubro organizam-
-se anualmente competições esportivas.

Visitas: De vez em quando o lar recebe visi-
tas de membros das igrejas, amigos e man-
tenedores. Os membros da juventude da 
Convenção Batista de Manipur também nos 
visitam de tempos em tempos e familarizam 
as crianças com canções gospel e a Bíblia.

Vida espiritual: Reuniões devocionais diá-
rias de manhã e à noite promovem o cres-
cimento espiritual das crianças. Aos do-
mingos, as crianças vão ao culto e à escola 
dominical na Igreja Batista Damdei. As 
crianças também participam de escolas bí-
blicas e retiros evangelísticos da igreja.

Problemas e necessidades
O fornecimento de energia elétrica é um 
grande problema. Como há frequentes que-
das de energia, as crianças não podem es-
tudar regularmente à noite. O lar possui um 
gerador usado, que todavia não funciona 
bem e consome muito combustível. Além 
disso, o lar precisa ampliar os projetos de 
autossustento, como por exemplo a planta-
ção de verduras e criação de animais.

Em nome da diretoria e de todos os cola-
boradores e crianças do lar quero finalizar 
agradecendo muito à EBM INDIA e aos 
muitos mantenedores. Nossos sinceros re-
conhecimentos pelo apoio continuado ao 
lar.

Queira o Senhor abençoá-los sempre, 
usando-os em sua grandiosa obra.

Rev. Vumthang Sitlhou,
Pastor da Igreja Batista Damde

ORAR E CONTRIBUIR

Compassion Manipur – Lar de crianças 
“Compassion” Taloulong
Projeto n°: MAG 82101
Necessidade financeira: € 10 000

Christiam Medical Centre, Pithapuram
Ajuda individual para o hospital geral:
Projeto n°: MAG 82801
Necessidade financeira: € 3 000

Fundo especial para pacientes sem 
recursos:
Projeto n°: MAG 82803
Necessidade financeira: € 5 000

Informações: www.ebm-international.org
Conta bancária EBM INDIA:  
IBAN DE68 5009 2100 0000 3436 09
BIC GENODE 51BH2, SKB Bad Homburg

Empregados do lar de crianças
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Curso de avaliação de voluntários 2012-2013

“Meu voluntariado em uma só frase”

“Minha permanência na Argen-
tina foi maravilhosa porque me 
senti muito bem no país, com a 
cultura, a igreja, o campo de tra-
balho e meu círculo de amigos. 
Agradeço a Deus!”
Judith, de Berlim, ajudou nos tra-
balhos do lar de crianças Alem, 
na Argentina, de setembro de 
2012 até maio de 2013.

Os voluntários 2012-2013

“Meu tempo na África do Sul foi o maior presente que Deus 
podia me ter dado!” / “Passar o meu tempo na África do Sul 
foi a melhor decisão que já tomei em minha vida.”
Rebekka, de Munique, e Maggie, de Rosenheim, estiveram em 
Mamelodi, África do Sul, de agosto de 2012 a junho de 2013.

“Minha permanência em Camarões me mostrou que a 
gente pode ser feliz na mais pobre cabana.”
Johanna, de Frankfurt/Oder, esteve em Mokong, Cama-
rões, de setembro de 2012 a abril de 2013.

“Meu tempo em Camarões foi a mais pre-
ciosa, útil, instrutiva, desafiadora e colorida 
época de minha vida.”
Susanne, que lecionou de setembro de 2012 
a fevereiro de 2013 em Mokolo, Camarões.

“Meu tempo no Malauí não foi nem o melhor e 
nem mais belo tempo de minha vida, mas talvez 
o mais importante.”
Julian, de Kirchheim, lecionou numa escola no 
Malauí de setembro de 2012 a julho de 2013.

“Meu tempo na Argentina me ensinou 
que Deus não fala somente alemão.”
Jakob, de Stuttgart, esteve no lar de 
crianças Alem, Argentina, de março a 
setembro de 2013

“Meu tempo em Moçambique consistiu em comer 
mangas e sentir-me livre, ter dúvidas e sofrer. Felici-
dade, aventuras, vida diária e crises simultaneamente.”
Moritz, de Berlim, cooperou em projetos em Dondo, 
Moçambique, de setembro de 2102 a abril de 2013.
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Ayouba Mbirvi e Raymond Todou com os batistas em Freiburg

Quatro semanas SEM FRONTEIRAS
Há mais de 30 anos a igreja em Freiburg 
mantém uma parceria com a igreja em Da-
gai/Norte de Camarões. Ali a EBM INTER-
NATIONAL dá apoio ao projeto de plan-
tações Sahel Vert/Djouwai, dirigido por 
Raymond Todou. Ayouba Mbirvi foi aluno 
da igualmente subvencionada escola primá-
ria em Dagai e pôde ganhar neste projeto o 
dinheiro dos estudos.
Hoje ele é pastor, professor e colaborador 
responsável entre os batistas de Camarões. 
Ele é um testemunho da amplidão das mu-
danças que as missões proporcionam, inclu-
sive irradiando-se de volta à Alemanha.

Os dois irmãos de Camarões tiveram mui-
tos encontros: Houve eventos informativos 
nas igrejas de Freiburg, Emmendingen e 
Leverkusen, assim como em diversas esco-
las. Um dos pontos altos foram os encontros 
com os casais de ex-missionários Turquais 
e Goetz na igreja francesa de Logelbach. 
Antigamente eles dirigiram a escola em 
Mokolo/Norte de Camarões e o Centre Te-
chnique de Garoua (CTG) na qualidade de 
missionários. Há algum tempo, ambos os 
projetos já são dirigidos por camaroneses 
e são exemplos de como a EBM INTERNA-
TIONAL transfere decididamente a respon-
sabilidade aos nativos.

As igrejas ficaram sabendo que o trabalho 
missionário havia começado na aldeia Dagai 
nos anos 60. O pai de Ayouba esteve entre 
os primeiros seis batizandos da região e tor-
nou-se pastor da igreja.

Posteriormente surgiram uma escola e o 
projeto Sahel Vert. O reflorestamento rea-
lizado por meio desse projeto, assim como 
de outros projetos nessa região, muda enor-
memente a qualidade de vida na região do 
Sahel, proporcionando fontes de renda aos 
habitantes. Isto é pôr em prática uma co-
nhecida citação de Lutero: “Se Jesus voltar 
amanhã, ainda hoje plantarei uma árvore.”

A igreja de Freiburg organiza anualmente 
um bazar para “Sahel Vert” sob a dire-
ção de Klaus e Inge Gieske. Pessoas da 
igreja e do entorno trazem objetos que 
são vendidos num sábado. Sempre se con-
seguem mais de 3.000 euros e a igreja se 
enche de visitantes e vida. Que tal se ou-
tras Igrejas também organizassem bazares 
parta com isso apoiar o trabalho da EBM 
INTERNATIONAL?

Ações como estas são um grande incentivo 
para não ficarmos inertes, mas simbolica-
mente plantar árvores até a volta de Jesus.

Segundo relatórios de Klaus Gieske, Hervé 
Turquais e Edgar Lüllau

Klaus e Inge Gieske e os visitantes de CamarõesRelatório de Ayouba e Raymond
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Sierra Leone – Hospital oftalmológico de Lunsar

Sierra Leone – Hospital 
oftalmológico de Lunsar

Teríamos muito a dizer sobre o hospital of-
talmológicos de Lunsar em Serra Leoa. Fun-
dado em 1975 pela EBM INTERNATIONAL 
e a CBM (Christoffel Blindenmission = Mis-
são Christoffel de Assistência a Cegos), teve 
seu período áureo nos anos 80. Conhecido 
em todo o país, era a referência para os 
quem tinha olhos doentes ou era cego.

Durante minha viagem de avaliação em 
agosto 2013, as conversas ecoavam o orgu-
lho e o entusiasmo sobre o que havia sido 
uma vez o hospital, até mesmo um hospital-
-escola para o colégio dos cirurgiões oftal-
mológico do oeste africano.
Entretanto, depois veio a guerra civil, que 
durou doze longos anos. O hospital foi par-
cialmente destruído, os equipamentos sa-
queados e os empregados do hospital tive-
ram de fugir e viver escondidos na mata por 
semanas.

A reconstrução avançava lentamente e 
ainda hoje, dez anos depois do término da 
guerra civil, veem-se cicatrizes que ficaram. 
O hospital não recuperou mais seus bons 
tempos. Apesar do árduo trabalho dos res-
ponsáveis e todos os colaboradores, as 

Cadeira cirúrgica do cirurgião

necessidades são gritantes quando se per-
corre o hospital. Muita coisa está faltando.

Contudo, um quarto de todas as cirurgias 
oftalmológicas no país são realizadas em 
Lunsar. Pessoas que ficaram cegas devido a 
catarata regressam para casa vendo. E para 
aqueles que não podem mais recuperar a 
visão, existe um programa no qual apren-
dem a conviver com a cegueira no dia a dia 
para poderem cuidar de si mesmos e de 
suas famílias e ser novamente integrados à 
sociedade.

Alguma coisa poderia ser melhorada no 
hospital de maneira simples e com recur-
sos próprios, mas para tud se necessita de 
dinheiro, e este é escasso. Sempre quando 
penso em Lunsar, vejo diante de mim a ca-
deira cirúrgica – uma banqueta um pouco 
elevada. rígida e não regulável. Ao cirurgião 
devem doer as costas e eu me admiro que 
nessa posição ele consiga manter a mão 
firme.

O hospital oftalmológico em Lunsar traz luz 
a este mundo, visão melhor para os olhos 
e também a luz de Cristo, pois tudo isso é 
oferecido a todos os pacientes. Que bom, 
que existe o hospital de olhos em Lunsar.

Jutta Krebs

Paciente esperando a operação.
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Em ação há um ano

Casal Meyer na África do Sul
Em outubro, exatamente há um ano, inicia-
mos nosso trabalho missionário no Soweto, 
África do Sul. Dirigir pelo lado esquerdo já 
não é mais problema há tempo. Ainda que 
as características culturais deste país mul-
tiétnico ainda sejam um desafio para nós, 
já conseguimos adquirir um pouco mais de 
compreensão por este país. Não importa o 
estranhamento ou o estresse cultural, Deus 
sempre nos guiou passo a passo, colocando 
pessoas queridas ao nosso lado. É muito 
importante dar um passo após o outro com 
cautela, mas também com confiança, prin-
cipalmente no nosso posto de trabalho, o 
“Centro de Formação Thusong”. Olhando 
para trás, aprendemos a não medir nosso 
trabalho com base no sucesso, mas a consi-
derar e valorizar os pequenos eventos e de-
senvolvimentos. Tal desenvolvimento inclui 
também a “semana de sondagem” que rea-
lizamos no último trimestre em Thusong.

Para alegria de todos os nossos colegas, os 
alunos voltaram a encher as salas com vida 
depois de uma longa parada. Sob o lema 
“descubra seus dons” tivemos aprox. 30 
participantes nos cursos de computação, 
mecânica de automóveis, costura e padaria. 
Também Johannes teve enfim oportunidade 
de compartilhar seus conhecimentos de me-
cânica de automóveis – o que lhe deu muita 
alegria! O último dia foi chamado de “dia 
de portas abertas”. Os alunos dos anos an-
teriores receberam festivamente seus certifi-
cados, incluindo os participantes da semana 
de sondagem. Para muito deles, este foi o 
primeiro que ganharam. Com esta ação es-
peramos ter aproximado mais um pouco 
Thusong da igreja de Zuuberkom e das de-
mais Igrejas da região. Com o “Programa 
2014” e outros projetos menores esperamos 

que o Centro recupere seu objetivo, ou 
seja, ser um lugar onde as pessoas encon-
tram auxílio. Ao final do terceiro trimestre 
de 2013 iniciaremos nosso segundo ano 
de serviço na África do Sul. Aproveitamos 
esta oportunidade para agradecer a todos 
que colaboraram conosco, apoiando-nos de 
maneira tão variada. Quem é fiel no pouco 
também é fiel no muito; e quem é irrespon-
sável no pouco também o será no muito. (Lc 
16.10)

Anna e Johannes Meyer

ORAR E CONTRIBUIR

Programa de voluntariado SERVE
Projeto n°: MAG 10800
Necessidade financeira: € 15 000

Atividade médica em Serra Leoa
Projeto n°: MAG 54150
Necessidade financeira: € 25 000

Informações: www.ebm-international.org
Conta bancária EBM AFRICA:  
IBAN DE89 5009 2100 0000 0333 16
BIC GENODE 51BH2, SKB Bad Homburg

Certificados dão estímulo

Johannes com interessados na semana de sondagem

Anna e Johannes Meyer
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Leben teilen – Hoffnung gewinnen

www.ebm-international.org

Novidade ...

Ideia para presentes de Natal

Obtenha conosco gratuitamente o novo 
fascículo de projetos da EBM INTERNATIO-
NAL. Ele contém as descrições dos projetos 
na África, na América Latina, na Índia e na 
Turquia.

Basta telefonar para +49 33234-74 150.
Você pode também baixar o fascículo do 
nosso site: www.ebm-international.org

Com a compra desses belíssimos colares pearls of Africa, você não só 
adquire um bonito presente de Natal , como também estará apoiando o 
trabalho da EBM INTERNATIONAL. Esses colares artesanais multicolori-
dos são feitos de papel reciclado, envernizados e selados.

Para mais informações vejam nosso site www.ebm-international.org ou 
contatem-nos (tel. 033234-74 142, Carola Streubel). Sua ligação será um 
prazer!


