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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.

Queridos leitores,

“Deem-lhes vocês algo para comer...!”

...disse Jesus aos seus discípulos em Marcos 6, verso 37, diante de uma mul-

tidão de 5.000 pessoas que ao cair da tarde ainda não tinham comido.” “Mas 

nós mesmos nada temos”, disseram os discípulos. Jesus insiste: “Quanto 

vocês têm? Verifiquem”. Cinco pães e dois peixes. Estes Jesus tomou, e com 

suas mãos abençoadoras multiplicou o que havia, fazendo com que todos 

pudessem saciar-se. Jesus não transforma o nada em muito. Ele faz muito 

daquilo que ofertamos - e pede que verifiquemos o que temos, pois cada 

um tem algo. Nós também. Na Índia, quem no momento da coleta não tem 

dinheiro para dar, vem à frente trazendo uma pequena vasilha com arroz ou 

com legumes. É disso que vive nossa missão: cada qual verificando o que tem. 

E então acontece o milagre de o pouco tornar-se muito e as pessoas ficarem 

conhecendo o amor de Deus, sua graça e liberalidade. Muito obrigado por 

verificarem.

Saudações calorosas do escritório missionário,

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Foto de capa: Pro-
grama de combate 
à fome em Vuyyuru, 
Índia
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Missão é possivel

Do nosso trabalho missionário em Izmir/Turquia

Protestos em massa na Turquia

Isto foi frisado muitas vezes durante 
a reunião do Conselho Missionário 
da EBM neste ano em Skien/No-
ruega. Ao longo de estudos bíbli-
cos, pregações, reuniões plenárias e 
pequenos grupos, mais de 100 de-
legados e visitantes de mais de 20 
países refletiram sobre as atuais pos-
sibilidades missionárias. Foram im-
pressionantes as contribuições e os 
testemunhos da África, da Índia e da 
América Latina. Apesar de suas pos-
sibilidades e situações serem muito 
mais limitadas do que as nossas na 
Alemanha, as igrejas ali crescem 
pelo fato de haver muitas conver-
sões. Além disso, o Conselho Mis-
sionário aprovou com muita alegria 
dois convites: a Regina Claas, até 
então secretária-geral da Convenção 
Alemã para atuar a partir de 2014 
como missionária na África do Sul 
e em Malawi. Confirmou também o 
convite a Carlos Waldow como Se-
cretário de Missões para Promoção 
MASA por mais quatro anos.

Depois da reunião do Conselho Mis-
sionário, outra rica experiência foi 
a presença de mais de 20 visitantes 
da África, da Índia e da América La-
tina, que tiveram oportunidade de 
relatar sobre suas missões e inspirar 
nossas igrejas na Alemanha no en-
contro de amigos da EBM e na con-
ferência da Convenção em Kassel, 
no mês de maio.
O que torna a missão possível, es-
pecialmente no âmbito da EBM, 
é a cooperação das igrejas e dos 
ofertantes da Alemanha que nos 

apoiam. O expressivo “muito obri-
gado“ daqueles visitantes interna-
cionais perante os delegados da 
Convenção pelo apoio por meio de 
ofertas e orações deixou claro que 
tudo isso não é óbvio. A missão da 
EBM deseja aproximar-se de nossas 
igrejas. Nisto nos ajudam os aprox. 
30 “Embaixadores EBM“. Todos 
eles são “do ramo“, podendo infor-
mar de maneira competente sobre 
o trabalho missionário da EBM. Te-
remos prazer em intermediar visitas 
via Central Missionária em Elstal. 

Milhares de manifestantes protesta-
ram em junho contra o primeiro-mi-
nistro turco Recep Tayyip Erdogan 
e seu estilo de governo. O que im-
portava aos manifestantes não eram 
apenas as árvores do parque de Is-
tambul. Eles querem mais direitos e 
liberdade. Os jovens estão interliga-
dos através da Internet e das redes 
sociais. Erdogan está há dez anos 
no poder. Quem era adolescente 
em 2003 e hoje tem de 20 a 25 
anos, nunca conheceu outro chefe 
de governo a não ser esse conserva-
dor. Os jovens de hoje querem viver 
a seu modo e não da maneira como 
se espera deles. Eles se sentem res-
tringidos e tutelados. Erdogan fun-
dou escolas islâmicas em toda parte 
do país, mas muitos pais preferem 
uma educação secular para os seus 

filhos. Estão protestando há anos, 
mas suas críticas não são ouvidas, 
pelo menos não no oeste. Todas es-
sas decepções tornaram-se agora 
evidentes.

Por outro lado, o governo tem gran-
des méritos. A economia está cres-
cendo, construíram-se estradas, 
muitos têm mais dinheiro no bolso. 
Também os poucos cristãos perce-
bem melhoras. Erdogan dialogou 
com eles e providenciou para que 
não fossem mais discriminados. As-
sim sendo, o jornal Sabah informou 
recentemente sobre nossa igreja 
batista em Izmir. Ainda há poucos 
meses isso teria sido impossível. 
Fundações cristãs anteriormente 
confiscadas receberam de volta seu 
patrimônio.

Como será que tudo vai continuar? 
No Novo Testamento encontramos 
um importante apelo: “Façam ora-
ções pelos reis e por todos os que 
exercem autoridade, para que te-
nhamos uma vida tranquila e pa-
cífica, com toda piedade e digni-
dade” (1Tm 2:2). É o que fazemos. 
A diminuição dos protestos seguida 
de diálogo do governo com os críti-
cos me dá esperança.
Saudações

Ertan Cevik

EVENTOS

Domingo da Missão Mundial

1º de dezembro de 2013

O material informativo será 

enviado em outubro de 2013

Conselho Misionário 2013 em Skien, Noruega
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Os parceiros da EBM INDIA se apresentam:

As Mulheres da Bíblia em Kakinada
É para mim uma grande alegria rela-
tar sobre o trabalho das “Mulheres 
da Bíblia“ da BWWEW (Baptist Wo-
men Welfare and Evangelistic Work 
= Obra Beneficente e Evangelística 
das Mulheres Batistas) em Kakinada. 
Estamos cuidando de um total de 3 
projetos com apoio de EBM INTER-
NATIONAL, o que nos deixa extre-
mamente gratas:

1. O “Programa Leite e Ovo“:
Neste trabalho atendemos atual-
mente 89 crianças e uma mulher 
grávida, fornecendo três vezes por 
semana ovos e leite para compen-
sar a desnutrição deles. Como os 

preços aumentam diariamente, é 
difícil ampliar para mais dias esse 
atendimento. Contudo, sentimo-nos 
alegres em fazer esse trabalho pelo 
menos nesses três dias.

2.Trabalho das “Mulheres da 
Bíblia“:
Atualmente temos 15 “Mulheres da 
Bíblia“, todas viúvas. Elas visitam 
muitos hindus e cristãos para lhes 
levar o evangelho. Buscam pessoas 
carregadas de preocupações ou do-
entes, orando com elas. Por meio 

desses cultos de oração acontecem 
curas e milagres. Muitas pessoas 
foram abençoadas por intermédio 
dessas orações e nos relataram suas 
experiências.
Uma vez por mês todas essas “Mu-
lheres da Bíblia“ têm um encon-
tro conosco. Nessa ocasião vamos 
juntos às aldeias nas quais moram 
nossas “Mulheres da Bíblia“ para 
anunciar o evangelho. Essas viagens 
são sempre uma experiência espe-
cial, pois em algumas aldeias não 
existem meios de transporte. Nes-
ses casos dependemos de carros 
de aluguel. Isto, todavia, sempre é 
um grande desafio, pois os locado-

res cobram altos preços. Mas com-
pensa, já que também queremos 
alcançar as pessoas que moram em 
aldeias distantes.

Testemunhos e experiências das 
nossas “Mulheres da Bíblia“:
1) Mrs Ammaji, “Mulher da Bíblia“ 
de Pulimero: A graça de Deus con-
duz muitas mulheres hindus ao Se-
nhor. Um exemplo disso é Mrs Vara-
lakshmi, que nem queria ouvir falar 
no nome de Jesus. Quando a pro-
curava para levar-lhe a Palavra de 

Deus, batia normalmente a porta 
na minha cara e às vezes me xin-
gava. Mesmo assim orei por ela por 
alguns anos. Certo dia ela veio por 
si mesma e me pediu para falar-lhe 
de Jesus. Ela disse que Deus ha-
via falado com ela num sonho. Fi-
nalmente foi batizada e agora ela 
mesma testemunha do evangelho 
em todo lugar.

2) Testemunho de Mrs Debora (44), 
outra “Mulher da Bíblia“: sua mãe 
faleceu logo após ela nascer. Muito 
cedo ela foi casada com um seu tio. 
Logo depois da morte de sua se-
gunda filha, morreu também o ma-
rido. Certo dia sua filha mais velha 
adoeceu muito. No seu desespero 
dirigiu-se a Deus, pediu a cura e 
prometeu tornar-se seguidora de Je-
sus se sua filha sarasse. De maneira 
maravilhosa, Deus ouviu a sua ora-
ção e curou sua filha. Depois disso 
ela frequentou durante dois anos 
a Escola Bíblica em Tuni. Um pas-
tor de lá lhe prometeu casamento. 
Pouco tempo depois ele e a traiu e 
a deixou. Naquela situação ela não 
recebeu nenhum auxílio. Triste, fe-
rida e desesperada, chegou a pen-
sar de dar fim à vida. Quando, to-
davia, viu seus filhos pequenos, 
tomou coragem e dirigiu-se a diver-
sas igrejas, pedindo auxílio. Quando 
já estava quase morrendo de fome, 
alguém lhe contou do trabalho das 
“Mulheres da Bíblia“ da B.W.W.E.W. 
e ela veio a mim. Hoje ela é uma 
das nossas mais ativas Mulheres da 
Bíblia. Sua filha mais velha casou-se 
e a outra trabalha como recepcio-
nista. Debora crê firmemente que 
Deus nunca nos abandona quando 
nos voltamos a ele, pois esta foi 
sua experiência com Deus. E ele a 
usa maravilhosamente na difusão 
do evangelho. Muitas pessoas se 
converteram por intermédio dela. 
Diz ela que agora, no trabalho da 
B.W.W.E.W., tem experimentado 
crescimento espiritual.

Leite e ovos contra desnutrição
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RCMT (R. Christian Memorial Trust), Chennai (Sudeste da Índia)

O destino de T. Nagaraj
Sivayya vive 
com sua filha, 
seu filho e seus 
velhos pais no 
distrito de Chit-
toor/Andhra 
Pradesh. Seu 
filho, do qual 
estamos rela-
tando, chama-
-se Nagaraj. 

A família vem de condições muito 
pobres e vive exclusivamente de 
um salário de diarista. É muito di-
fícil custear com essa renda insig-
nificante tanto a família toda como 
ainda pagar a escola. Por intermé-
dio de um conhecido, Sivayya ficou 
sabendo de nosso lar para crianças 
„Home of Hope“ (= Casa da Espe-
rança) em Nagalapuram. No ano de 
2005 visitamos a pequena aldeia na 
qual Sivayya mora com sua familia. 
Ali conversamos com os moradores 

e mencionamos nosso lar. Naquele 
dia Sivayya me procurou e me con-
tou de sua situação miserável em 
que se encontrava com sua família. 
Pediu-me que admitisse seu filho 
Nagaraj em nosso lar, o que fize-
mos. No início não foi fácil lidar com 
Nagaraj. Levou algum tempo até se 
acostumar à nova situação e desfa-
zer-se de seu comportamento irado. 
Desde então desenvolveu-se bem e 
de maneira positiva.
É agora um menino alegre que fre-
quenta o 8 º ano. A escola lhe pro-
porciona muita alegria, e nas horas 
vagas brinca muito com seus amigos.
Eis o agradecimento de Sivayya 
com suas próprias palavras: “Agra-
deço-lhes muito por estarem pro-
porcionando uma vida tão boa ao 
meu filho, que eu jamais lhe pode-
ria oferecer. Se tivesse ficado co-
migo, Nagaraj não teria podido fre-
quentar uma escola e sua vida teria 

transcorrido sem perspectivas. E 
assim quero transmitir a gratidão mi-
nha e de minha família às pessoas 
de bom coração que fundaram este 
lar e àqueles que o mantêm: um lar 
no qual centenas de meninos caren-
tes recebem boa comida, roupas e 
principalmente uma boa educação, 
e onde aprendem boas maneiras. 
Em particular quero agradecer ao lar 
porque agora meu filho tem diante 
de si um futuro melhor.“

Dr. Julius Kanunakaran  
(Dirigente do RCMT)

T. Nagaraj

3. Ajuda para pacientes de HIV/
AIDS:
Atualmente cuidamos de 43 pes-
soas nas aldeias Sarparavam, Ben-
dapudi e Pulimeru. Eles recebem ali-
mentos como arroz, óleo, lentilhas, 
açúcar, sal e tamarindos. Temos po-
dido dar-lhes esses alimentos graças 
à expressiva colaboração da popu-
lação local e das famílias. Todavia, a 
constante elevação dos preços difi-
culta bastante a continuação dessa 
ajuda. Nesta situação extrema, a 
EBM INTERNATIONAL está se en-
gajando agora a favor dos pobres 
e necessitados. Agradeço ao nosso 
bondoso Senhor por essa ajuda ma-
ravilhosa e agradeço à EBM INTER-
NATIONAL e aos muitos contribuin-
tes pelo seu apoio fiel. Por favor, 
continuem apoiando em oração a 
nós e nosso trabalho.

Queira Deus abençoar vocês rica-
mente! Unidos no seu serviço,

David Sudhir

Ajuda para doentes de HIV/AIDS
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O Exército de Salvação foi fundado em Lon-
dres no dia 2 de julho de 1865 pelo gene-
ral William Booth e sua esposa Catherine. 
Na Índia, a fundação ocorreu no dia 19 de 
setembro de 1882 pelo coronel Fredrick 
Tucker.

APRESENTAÇÃO: O Exército de Salvação é 
um movimento internacional e faz parte da 
igreja cristã universal.
Sua mensagem baseia-se na Bíblia. Seu es-
forço é motivado por seu amor a Deus. Sua 
incumbência é pregar o evangelho de Je-
sus Cristo e atender à miséria humana sem 
considerar o estado da pessoa. Na Índia, 
o Exército de Salvação está desde a sua 
fundação entre os líderes dos movimentos 

ativos na proclamação e no trabalho social. 
Especificamente na Índia ele atua em seis 
territórios, dos quais um é o India Western-
Territory (região oeste da Índia). Ali existem 
aproximadamente 38 centros de trabalho 
social e missionário e 278 igrejas (corpos). 
O Exército da Salvação está comprometido 
com um trabalho abrangente. Fazem parte 
dele abrigos para mulheres jovens e estu-
dantes, escolas, lares de amparo a idosos, 
centros para crianças de rua e faveladas 
(programa de saúde), grupos de autoajuda, 
postos de recepção e escolas para filhos 
de prostitutas, um ambulatório para pa-
cientes de HIV/AIDS, orfanatos, internatos, 
hospitais, refúgios para meninas e meninos, 
hotéis de baixo custo e alimentação gra-
tuita para pobres, desabrigados e pessoas 
carentes.

Um desses postos de alimentação para po-
bres encontra-se em Mumbai. Ele recebe 
apoio financeiro da EBM INTERNATIONAL 
e é operado pelo Exército de Salvação em 
Byculla, Sion e Vadala, subúrbios de Mum-
bai. Milhares já foram beneficiados com 
essa alimentação gratuita. No Salmo 22.26 
lemos: „Os pobres comerão até ficarem sa-
tisfeitos; aqueles que buscam o Senhor o 
louvarão! Que vocês tenham vida longa!“ 
Sim, é verdade. Muitas pessoas foram sa-
ciadas e se fortaleceram para continuar 
vivendo.
E eles não só ficaram satisfeitos, mas tam-
bém receberam Jesus como seu Salvador, 

ORAR E CONTRIBUIR

ALMA – Lar de Crianças „New Hope“, 
Chittatoor
Número do Projeto: MAG 81102
Necessidade financeira: 10.000 euros

Exército de Salvação – Alimentação em 
Mumbai
Número do Projeto: MAG 81011
Necessidade financeira: 11.000 euros

Informações: www.ebm-international.org
Conta de ofertas para EBM INDIA:  
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
IBAN: DE68 5009 2100 0000 3436 09
BIC: GENODE51BH2

Dr. Julius Kanunakaran (Dirigente do RCMT)

Ajudar sem considerar quem
Para a honra de Deus e com nosso agradecimento à EBM INTERNATIONAL queremos tra-
zer um breve relato da história e do trabalho do Exército de Salvação no oeste da Índia.

Distribuição diária de refeições a pessoas em Mumbai
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pois experimentaram o amor de Jesus 
quando tinham fome e necessitavam de ali-
mento. Muitos famintos, desabrigados, po-
bres, viúvos, deficientes e pessoas doentes 
receberam comida quente e apoio de graça 
desses postos.

Diariamente, de 175 a 200 pessoas recebem 
naqueles postos uma sopa, da qual depen-
dem para sua sobrevivência. Mensalmente 
são gastos para esta finalidade aprox. 
50.000 rúpias indianas (aprox. 730 euros ou 
2.200 reais). Isto só é possível devido ao 
apoio financeiro da EBM INTERNATIONAL. 
O veículo para o transporte do alimento aos 
postos de distribuição também foi doado 
pela EBM INTERNATIONAL. Agradecemos 
aos responsáveis e glorificamos nosso Se-
nhor, que lhes deu sabedoria para promover 
benefícios.
A EBM INTERNATIONAL fez o que está 
descrito na Bíblia: „Ele sacia o sedento e sa-
tisfaz plenamente o faminto. (Sl 107.9; NVI)“ 

Essa missão pode ter certeza da bênção de 
Deus. Queira Deus abençoar-nos todos.

KC David, Ten.-Coronel
Secretário-Chefe

Entrega de refeição a um idoso em Mumbai

A história de Vinay
Vinay vive no nosso lar de crianças New 
Hope (Nova Esperança) já desde a fun-
dação. Junto com o seu irmão foi trazido, 
ainda pequeno, por um chefe de aldeia. A 
situação da família é simplesmente triste: 
o pai abandonou esses meninos quando 
ainda eram muito pequenos. Para ele era 
mais importante juntar-se a um grupo de 
ativistas do que cuidar de sua família. Per-
maneceu ausente por muitos anos. Os dois 
meninos cresceram em companhia da mãe, 
que ficou desamparada. Ao longo dos anos, 
ela infelizmente ficou tão doente que não 
pôde mais trabalhar, e consequentemente 
não pôde mais alimentar os filhos. Os me-
ninos viviam na rua e mendigavam dia após 
dia sua comida – uma vida miserável.
Um dia um chefe de aldeia nos visitou e 
ficou impressionado com a felicidade e 
a educação das crianças aqui. Ele falou 
conosco e perguntou se ainda podería-
mos abrigar mais dois meninos. Ouvimos 
a história dos meninos e com prazer os 

recebemos. Hoje Vinay, o mais velho dos 
irmãos, terminou com a melhor nota o dé-
cimo ano escolar. O governo lhe ofereceu 
uma bolsa de estudos no Indian Institute of 
Information Tecnology, uma organização re-
nomada em Andhra Pradesh, onde vai estu-
dar tecnologia da informação.

Somos muito gratos a Deus por este desen-
volvimento maravilhoso da vida e da fé de 
Vinay. Faz pouco tempo o pai de Vinay re-
gressou para casa - como alcoólatra. Vinay 
ficou bastante chocado, mas nos disse que 
estaria orando confiadamente de que Deus 
transformará seu pai.

Rufus Kalamakar (Dirigente da ALMA) Vinay, de Chittador

Entrega de refeição a um idoso em Mumbai
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Camarões/Relatório de Martin Pusch

Instalações de energia solar para postos missionários

Eu sou responsável por vários pos-
tos missionários em Camarões. En-
tre estes está também o posto de 
Gamboura, próximo à fronteira da 
Nigéria. Ali não moram mais mis-
sionários; a escola fundamental, a 
policlínica e a igreja continuam exis-
tindo. A responsabilidade passou 
para as mãos de nativos. Um pro-
blema é o custo da energia elétrica 
(1.500 euros por ano) necessária 
para a bomba d’água e a esteriliza-
ção de instrumentos clínicos.
Já faz algum tempo que se pensou 
se não valeria a pena passar a ope-
rar o suprimento de água por meio 
de energia solar. Em abril de 2013 
chegou a hora. Instalamos módu-
los solares e uma bomba no poço. 
Além disso convocamos alguns jo-
vens para cavar uma canaleta para 
instalar os cabos elétricos. O enca-
namento do poço à torre da caixa 
d‘água (distante 200 m) já havia sido 
instalado em 2012.

Quando os módulos solares final-
mente estavam instalados no te-
lhado, foi a hora de testar a bomba.
A água jorrou fortemente da tubula-
ção, sendo grande a alegria e a ad-
miração: como podem alguns mó-
dulos solares gerar tanta energia? 
Enquanto o trabalho era concluído, 
a nova instalação bombeou 3 m³ de 
água. Com essa bomba acionada 
por energia solar, Gamboura fica 

muito mais independente de auxílio 
da Europa.
Será que uma tal Instalação poderia 
também funcionar em Dagai?
Ali recentemente havia quebrado 
o gerador elétrico e era necessário 
encontrar uma solução nova. Dagai 
é o mais antigo posto missionário 
e também não tem suprimento pú-
blico de energia elétrica. Todavia, a 
distância entre o poço e a torre da 
caixa d‘água é maior. Além disso, 
em Dagai trata-se de um poço pro-
fundo no qual a bomba fica sus-
pensa a 40 metros de profundidade.
Depois da experiência tão boa em 
Gamboura, combinamos que farí-
amos uma tentativa . Aqui o traba-
lho era mais complicado devido à 
inclinação do telhado, mas foi pos-
sível instalar os módulos sobre o 
prédio da policlínica. Com a ajuda 

de alguns homens for-
tes, a velha bomba 
foi retirada do poço, 
instalaram-se cabos 
elétricos novos e se 
fez a ligação aos mó-
dulos. Viajamos para 
mais um dia de tra-
balho a Dagai e en-
fim pudemos fazer 
um teste com a nova 
bomba. A notícia do 
teste correu rapida-
mente pela aldeia e 
em pouco tempo ha-

via ali aprox. 50 mulheres e crianças 
com baldes e latas para recolher o 
precioso líquido. Isso nos deu con-
dições para avaliar a capacidade de 
bombeamento: mais de 30 litros por 
minuto. Ambas as instalações fun-
cionam bem.
As instalações de energia solar vão 
contribuir para tornar os postos 
missionários autossuficientes em 
energia, pois o pessoal local não te-
ria condição de manter por conta 
própria os geradores. O custo de 
aproximadamente 4.500 euros por 
instalação foi coberto pela a EBM 
INTERNATIONAL com recursos do 
orçamento para postos missionários.

Martin Pusch

Teste de bombeamento em Dagai

A clínica de Dagai
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Nós amamos porque ele nos amou 
primeiro (1Jo 4.19).
São 7 horas da manhã, momento da 
nossa devocional. Inicialmente le-
mos os textos do dia em português 
e changan, o dialeto local da região. 
Depois de um diálogo sobre o con-
teúdo dos textos, reunimos alguns 
pedidos de intercessão para a co-
munhão de oração, havendo sem-
pre motivos para agradecimento e 
preocupações. Mais uma de nossas 
crianças teve alta do hospital, mas 
com outra apareceram sintomas de 
doença ou se constatou que alguma 
não tinha qualquer tipo de docu-
mento e que precisaremos conse-
gui-los para que possa receber o 
boletim escolar. Para todos nós no 
Centro de Macia, esse encontro 
tornou-se um ponto central para 
o início do dia. Todos que fazem 
parte do turno matutino estão pre-
sentes. Se alguém está ausente, fica 
claro que adoeceu e que precisa de 
assistência.

O trabalho em Macia iniciou-se há 
mais de 10 anos, com cursos profis-
sionalizantes para jovens. Com cur-
sos de computação, costura, tricô, 
crochê e bordados, assim como 
formação em trabalhos metálicos 
e marcenaria, os jovens adquirem 
qualificações para o seu sustento. 
Entretanto, constatou-se logo ser 
necessário resolver um problema 
ainda mais urgente: uma quanti-
dade excessiva de crianças havia 
perdido o pai ou ambos os pais. É 
verdade que na cultura local aceita-
-se com naturalidade que crian-
ças sejam adotadas por parentes, 
mas muitas vezes existem apenas 
os avós, que mal possuem recur-
sos para sua própria sobrevivên-
cia. Às vezes a mãe ainda vive, mas 
frequentemente está contaminada 
com HIV e tão doente com AIDS 
que dificilmente poderá cuidar dos 
filhos. Muitas dessas crianças en-
contraram nesse interim um novo 
lar no Centro Social em Macia. Con-
forme o horário, atualmente mais 
de 30 crianças vêm antes ou depois 

das aulas ao nosso Centro para às 
vezes receber a única refeição do 
dia. Muitas vezes é mais impor-
tante receberem o aconchego do 
lugar e a comunhão de que podem 
desfrutar.

Um outro grupo de crianças que 
começamos a integrar é o das que 
sofrem de limitações, como p.ex. o 
Douglas. Douglas é um jovem que 
sofre de espasmos. Há alguns me-
ses veio pela primeira vez ao Centro 
Social. Inicialmente seus movimen-
tos eram muito limitados. Ficava 
sentado numa cadeira de rodas e 
demonstrava pouca alegria de viver. 
Desde que recebe regularmente 
suas refeições e – mais importante 
– comunhão com outras crianças 
e jovens, percebe-se como se rea-
nima, ri e participa. As outras crian-
ças promovem sua integração e per-
mitem que esteja com elas. A foto 
mostra-o depois de estar conosco 
por apenas três meses. Seu sorriso é 
eloquente.

Um exemplo marcante para o se-
gundo texto devocional diário de 
que falamos acima: o Senhor pro-
tege o estrangeiro e sustém o órfão 
e a viúva (do Salmo 146). É um pre-
sente para qualquer um que pode 
vivenciar estas coisas aqui em Ma-
cia: por meio de oração, de ajuda 
prática e financeira, por meio de co-
municação ou qualquer outra forma 
de apoio. Muito obrigado em nome 
das crianças a todos os mantenedo-
res deste Centro!

Günthter Schwarzinger e Christoh 
Marte

Moçambique/Centro Social Macia

Aqui as crianças encontram um segundo lar

Douglas

Comunhão no dia-a-dia

Para as crianças, Macia é um se-
gundo lar
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Chegou a hora – Começaria o curso prepa-
ratório de duas semanas para o próximo vo-
luntariado, e viemos – um grupo de 17 vo-
luntários de toda a Alemanha – carregando 
pesadas malas. A expectativa era grande e 
estávamos também um pouco preocupados 
com o que aconteceria.
Será que depois das próximas duas sema-
nas acabariam as incertezas surgidas passo 
a passo nas nossas cabeças junto com certo 
pânico pelas incertezas do futuro?
Agora, depois da primeira semana, já apren-
demos e vivenciamos muitas coisas. Não 
somente recebemos muitas dicas úteis para 
o voluntariado, como também aprendemos 
muito sobre nós mesmos, sobre nossas ca-
pacidades e fraquezas e o que significa ser 
filho amado de Deus.
Tivemos vários visitantes e palestrantes de 
diversos países, que nos transmitiram im-
pressões pessoais sobre as tarefas previstas 
para nós a fim de nos dar ao menos uma 
ideia do que temos pela frente.
O espectro dos temas tratados até aqui vai 
desde assuntos profundamente pessoais até 
informações jurídicas, preenchendo nossas 
mentes aos poucos com respostas e muitas, 
muitas informações. Por isso é bom que, pa-
ralelamente aos seminários, sempre temos 
algum tempo para nós mesmos, preenchido 
com comunhão, descontração, passeios e 
ação.
A confrontação com uma cultura estranha 
foi um tema elementar, e para experimentar 
na prática o que é “ser estranho“, estivemos 
um dia em Berlim. Ali fomos divididos em 
duplas e designados a determinado bairro, 
onde primeiramente deveríamos sentir si-
lenciosamente o ambiente, para depois en-
trar em contato com muitas pessoas e co-
nhecer as particularidades da vida local.

Nesta fase tínhamos pouco dinheiro dispo-
nível, para aprender o que significa viver 
com escassez. Este dia foi uma experiência 
inspirativa e, além de incluir muitos desa-
fios, bastante instrutivo.

O período aqui em Elstal nos induz à re-
flexão, mas também nos encoraja para o 
tempo vindouro. Pouco importa se nos 
próximos meses estaremos em Malawi, na 
África do Sul, em Camarões, na Índia ou na 
Argentina – aprendemos muito sobre os 
aspectos de uma vida de estrangeiro, sa-
bemos que nem tudo funcionará com per-
feição e que também estaremos ali para 
aprender com os outros.
O período que temos pela frente será desa-
fiador e nos levará muitas vezes aos nossos 
limites, mas acumularemos experiências ím-
pares. É muito precioso saber que não de-
pendemos apenas de nós, mas que temos 
um Deus que em qualquer lugar do mundo 
nos recebe e, muito antes de chegarmos lá, 
já estará esperando por nós.

Joanna Giesbrecht

ORAR E CONTRIBUIR

Lar de crianças Macia/Moçambique
Número do projeto: MAG 53451
Necessidade financeira: 24.000 euros

Postos missionários no norte de Camarões
Número do projeto: MAG 51650
Necessidade : 48.000 euros

Informações: www.ebm-international.org
Conta de ofertas para EBM AFRICA:  
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
IBAN: DE89 5009 2100 0000 0333 16
BIC: GENODE51BH2

Programa de voluntariado SERVE

Curso preparatório 2013

Os voluntários de 
2013-2014
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Informações sobre missionários

Atualização sobre Camarões e a República Centro-Africana

Depois de no final de 2012 Laurence e 
Hervé Turquais terem encerrado seu traba-
lho missionário em Camarões após mais de 
duas décadas, também Tabitha e Domini-
que Azemar voltaram em junho à França. 
Agradecemos a esses fiéis casais pelo seu 
trabalho em Camarões. Os Turquais traba-
lharam por muitos anos no Centro Técnico 
em Garoua. Ultimamente os Azemars pas-
saram a atuar ali enquanto os Turquais pas-
saram a dirigir o posto missionário em Dou-
ala. Este ano a direção do CTG e do posto 

missionário será entregue a irmãos locais. 
Considerando que um retorno do casal 
Maag para Bangui, República Centro-Afri-
cana, continua inviável por questões de se-
gurança naquele país, alegra-nos que desde 
o dia 15 de julho poderão atuar no trabalho 
de educação teológica em Ndiki/sul de Ca-
marões. A partir do país vizinho também se 
providenciará a transferência do trabalho 
em Bangui. Vindo de Camarões, uma via-
gem para lá é mais rápida e espontânea.

Hervé e Laurence Turquais Familia Tabitha e Dominique Azemar Markus e Anna-Elisabeth Maag

Pearls of Africa

Envolvidos com a África
Com a compra desses belos colares “Pearls 
of Africa” você prestará apoio ao trabalho 
da EBM INTERNATIONAL. São colares de 
pérolas produzidos artesanalmente com ele-
mentos coloridos feitos de papel reciclado 
enrolado, envernizado e lacrado. Velhas re-
vistas transformam-se em um multicolorido 
adorno. Eles são adquiridos diretamente de 
uma união feminina cristã de Uganda.
Aprox. 50 mulheres obtêm pela confecção 
desses colares o sustento para si e suas fa-
mílias por poderem vendê-los por um preço 
justo. Assim, a formação de renda e a redu-
ção de lixo andam de mãos dadas. Simulta-
neamente, 3-4 euros da renda de cada colar 
(dependendo do tamanho) entram num pro-
jeto da EBM INTERNATIONAL, como por 
exemplo um projeto de valorização de mu-
lheres em Malawi, a formação de costureira 
para 90 mulheres em Garoua (Camarões) ou 
para o projeto feminino „Maison Dorcas“ 
em Bangui/África Central.
Coopere conosco e apoie este projeto de 
duplo valor comprando „Pearls of Africa“. 
São fornecidas na forma de um colorido 

sortimento de colares embalado em uma 
bonita caixa. Formulários de pedidos po-
dem ser solicitados via info@ebm-interna-
tional.org ou por telefone com Carola Streu-
bel, sob o nº 033234/74-142.

Transferir o valor à seguinte conta:
EBM AFRICA, Kto 33316, BLZ 500 921 00, 
SKB Bad
Homburg / Alemanha. Verwendungszweck 
(aplicação): „P41560 Verkaufserlös Pearls of 
Africa“
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Argentina: Lar de crianças de Alem

Devolvendo o sorriso às crianças
Quando pensamos em crianças, 
lembramos de brincadeiras, risadas, 
travessuras e aventuras. Todavia, 
em Susana, Rafael, Daniel, Micaela 
e Angélica nada disso se percebe. 
Sua vida seria descrita mais preci-
samente por dor, sofrimento, aban-
dono, rejeição e maus tratos.
A curta vida dessas crianças foi em 
todos os aspectos marcada por vio-
lência e dor. Sua mãe é alcoólatra, 
além de ser muito agressiva. O pai 
biológico abandonou a família. A 
mãe tinha um outro parceiro. Mui-
tas vezes os dois deixavam as crian-
ças a sós por semanas e vagavam 
pela cidade. Ali mendigavam algum 
dinheiro para comprar cachaça en-
quanto Susana, a mais velha (10), 
precisava cuidar de seus irmãos 
menores.
Perto da pobre choupana onde vi-
viam existe uma escola. É de se 
agradecer aos professores de lá 
que tenham observado a situação 
precária das crianças e informado 
as autoridades. Eles relataram que 
encontraram as crianças muitas ve-
zes dormindo diante do portão da 
escola: haviam fugido de casa por 
causa da brutalidade dos pais.
Na escola ganhavam o que comer 
e os professores lhes davam algu-
mas roupas. Como se arranjavam na 
época das férias é uma incógnita.
A história desses pequenos corta 
o coração e é admirável que no 
meio de tanta precariedade tenham 

conseguido sobreviver. Dormiam no 
chão, buscavam frutinhas nos arbus-
tos, às vezes recebiam dos vizinhos 
algum pedaço de pão ou peram-
bulavam pelas ruas da cidade em 
busca de algo para comer. Assim os 
trouxeram a nós: famintos, molha-
dos, com frio.
Nos seus rostos podia-se ver tristeza 
e abandono. A ninguém olhavam 
nos olhos, sempre olhavam rigida-
mente para baixo.
Não tínhamos a possibilidade de 
abrigar mais cinco crianças em uma 
de nossas casas familiares. Entre-
tanto, o juizado de menores pediu 
que acolhêssemos as crianças, e sua 
miséria nos comoveu muito. Assim 
abrimos uma nova casa de abrigo 
apesar de nos faltarem os recursos 
financeiros. O casal Glier dispôs-se 

a aceitar a tarefa de abrigá-los 
junto com seus próprios três filhos. 
Agora as cinco crianças já estão há 
três meses conosco e devagarinho 
podemos observar um desenvolvi-
mento positivo. Uma coisa impor-
tante já aconteceu: eles já sabem 
sorrir um pouco.
Para esta nova família no lar de 
crianças estamos procurando com 
urgência padrinhos que orem por 
ela e lhe deem suporte financeiro.

Elfi, a dirigente do lar de crianças 
em Alem, relata:
Recebemos uma visita importante: 
o novo diretor da Repartição pró-
-Juventude de nossa província de 
Misiones esteve aqui e declarou que 
recebera informações muito positi-
vas a respeito do nosso lar. Ele nos 
trouxe cinco laptops, e agora o vo-
luntário alemão Jakob ensina no pe-
ríodo da tarde conhecimentos de in-
formática às nossas crianças.

Por ocasião do último batismo na 
igreja em Alem foi batizado tam-
bém Lucas D.C., interno do nosso 
lar, junto com outros seis jovens. 
Sua decisão nos encheu de alegria, 
pois Lucas é muito ativo na igreja. 
Alegramo-nos também pela Ro-
xana T. (18), que está se formando 
como professora de jardim de infân-
cia, sendo também dirigente de um 
grupo de jovens. Ela também está 
ativa num grupo de louvor da igreja.Crianças e colaboradores no lar de crianças Alem

As cinco crianças na sua chegada
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Trabalho missionário com os quíchuas no Peru

Admiração com o que Deus faz

Como de costume, realizei essa via-
gem junto com Arturo Köbernik, re-
presentante regional da EBM para 
os países de língua espanhola na 
América Latina. As conversações 
com nossos missionários no Peru, os 
encontros com as igrejas quíchuas, 
o acompanhamento da atuação de 
Deus, tudo isso voltou a nos alegrar 
muito. É sempre maravilhoso ver 
que Jesus fortalece e constrói sua 
igreja em todos os povos e culturas.

A primeira etapa da viagem levou-
-nos a Jimbe e sua região. Ali ce-
lebrou-se novamente um encontro 
missionário com irmãos de Jimbe 
e outras sete aldeias. Em um ano, 
Hugo Mondoñedo, o missionário 
da EBM MASA, começou trabalhos 
missionários em três novos locais. 
Para o encontro missionário em 
Jimbe vieram aprox. 150 pessoas.

Houve muitos cânticos, pregou-se a 
Palavra, sete pessoas foram batiza-
das e houve muita boa comunhão. 
Há três anos havíamos incentivado 
Hugo a realizar tais encontros para 
fortalecer nesses pequenos grupos 
de crentes das aldeias, muitas ve-
zes distantes e localizadas a mais de 
4.000 m de altitude, a consciência 
de que são uma só igreja na região, 

que juntos são um grande grupo e 
que juntos podem ser fortes.
Durante os encontros com os mis-
sionários foram avaliados os resulta-
dos dos projetos, tomadas decisões 
para as ações práticas e necessárias 
e discutidos alvos estratégicos para 
o futuro. Um exemplo disso foi a 
decisão de iniciar em Chimbote um 
trabalho missionário visando à fun-
dação de uma igreja ali. Esta deverá 
depois funcionar como igreja mãe 
para todos os projetos missionários 
da região. Chimbote tem aprox. 
350.000 habitantes e nenhuma 
igreja batista.

Em Cuzco já nos esperava o mis-
sionário Adrian Campero, da EBM 
MASA. Nas nossas conversações 
não tratamos só da avaliação do 
trabalho missionário nas regiões de 
Apurimac e Cuzco, nas quais se en-
contra a maioria dos projetos mis-
sionários apoiados por EBM MASA. 
Antes de tudo importa-nos sempre 
o próprio missionário e suas neces-
sidades pessoais. Pudemos conver-
sar muito e orar juntos. A saúde de 
Adrian não está muito boa. Espera-
mos e oramos para que logo esteja 
perfeitamente são.
A última estação em nossa via-
gem ao Peru foi Yanaoca e região. 

Modesto e Lourdes Puñal, os mis-
sionários de EBM MASA, estavam 
ocupados com a organização de um 
encontro missionário com nossos 
irmãos de Huinchiri e os trabalhos 
missionários de outras três aldeias. 
São famílias muito pobres, que para 
participar caminham muitos quilô-
metros a pé, mas com muita pai-
xão pelo Senhor Jesus Cristo e sua 
igreja. Elas são o povo de Deus que 
leva o evangelho em palavra e ação 
aos moradores das montanhas e 
dos vales, não deixando de realizar 
a obra apesar de sua própria po-
breza e suas restrições.

Em Yamaoca reuniram-se para um 
culto aprox. 60 pessoas de oito 
campos missionários. Como é usual, 
para o encerramento havia sido 
anunciado um almoço coletivo. A 
Deus seja dada toda honra pelo 
progresso do trabalho missionário 
naquela região! Ali será agora cons-
truída uma capela. As paredes já 
foram erguidas. Logo mais a cons-
trução receberá o telhado, janelas e 
portas. Adicionalmente ainda serão 
construídas uma cozinha e algumas 
salas para possibilitar o treinamento 
de missionários e colaboradores da 
região.

Quando nos despedimos, nosso co-
ração estava cheio de gratidão pe-
las profundas experiências espiritu-
ais com nossos irmãos quíchuas.

Carlos Waldow

Carlos Waldow, secretário de missões para a América Latina, re-
lata suas impressões e encontros durante a última viagem de tra-
balho ao Peru em julho de 2013:

Culto em Yanaoca
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Previsões para 2014

Viagem missionária e de estudo para o Peru
Para junho de 2014 planejamos uma viagem 
missionária e de estudo para o Peru. A re-
gião de Cuzco/Apurimac será a mais impor-
tante dessa viagem. Certamente será muito 
interessante. No final da viagem haverá uma 
participação num encontro missionário dos 
quíchuas em Concacha, do qual participa-
rão mais de 1.000 pessoas. Os interessados 

podem desde já começar a treinar para uma 
corrida bíblica a realizar-se a aprox. 4.000 m 
de altitude. Um outro desafio será não só 
visitar, mas também atravessar a Puente del 
Inca (na foto).
No nosso site há mais informações: www.
ebm-international.org/356.0.html

Puente del Inca

Do Brasil para Moçambique

Uma inesquecível ação missionária
Como já noticiamos, realizou-se no ano 
passado uma parceria entre a Convenção 
Batista Pioneira, do Brasil, e a Convenção 
Batista em Moçambique. A EBM MASA co-
ordena o intercâmbio de parceria.

Em julho deste ano repetimos a dose: um 
grupo composto por nove pessoas via-
jou por três semanas a Moçambique para 
apoiar ali diversos projetos. O pastor Isaías 

Christal, um dos três missionários do Brasil 
que participaram, dirigiu o grupo, que ainda 
incluiu cinco alunos e um professor seminá-
rio de Ijuí.
O pastor Renato Gusso lecionou no semi-
nário em Beira diversas matérias bíblicas a 
aprox. 90 alunos e professores interessados, 
assim como a professores de outros cinco 
institutos bíblicos.
Todos os participantes pediram muito que 
esses cursos avançados continuem, para 
que os colaboradores das igrejas recebam 
um preparo melhor para o seu trabalho. 
Este projeto é de importância estratégica 
para o desenvolvimento do Reino de Deus 
em Moçambique, para que a Palavra de 
Deus seja levada a todos os cantos desse 
grande e tão pobre país.

Os outros participantes do grupo trabalha-
vam nos períodos da manhã com 150 crian-
ças do projeto PEPE. À tarde visitavam-se 
as famílias e havia iniciativas evangelísticas 
nas ruas. Na segunda semana, o grupo via-
jou para outra região e se impressionou 
com a grande pobreza física e espiritual dos Dr. Renato Gusso lecionando em Beira



15

habitantes de Tica. Ali não há energia elé-
trica nem instalações de esgoto e tampouco 
comida, tratamento de saúde ou trabalho. 
Entretanto, as pessoas eram amáveis e ou-
viram com alegria o evangelho pregado nas 
escolas e aldeias. Para terminar, o grupo 
voltou até Beira, onde passou mais uma se-
mana em iniciativas missionárias nas ruas, 
ajudando no treinamento de professores de 
escola dominical e realizando uma escola bí-
blica de férias para 350 crianças nas depen-
dências da igreja batista.

Deixemos os próprios participantes brasi-
leiros contar suas experiências:
“Fiquei admirado com o interesse que tanto 
crianças como adultos demonstraram na 
rua quando lhes falávamos de Jesus. Eles 
se alegram com coisas muito simples, a 
que nós muitas vezes nem damos atenção. 
O mais bonito foi ver a alegria dos crentes 
quando ganhavam Bíblias e outros materiais 
oferecidos pelas igrejas brasileiras. Aqui há 
muitos cristãos e até dirigentes de igrejas 
que não possuem nenhuma Bíblia.“
“A vida na África é muito diferente de tudo 
o que eu já tinha visto antes. Apesar de 
suas grandes necessidades, as pessoas são 
abertas e cordiais. As professoras do pro-
jeto PEPE são mulheres extraordinárias, que 

apesar dos poucos recursos muito conse-
guem, e realizam um excelente trabalho. 
Estou orando para que a semente lançada 
possa germinar e produzir frutos para a gló-
ria de de Deus.“

“Encontrei em Moçambique mulheres va-
lorosas. Levantam-se cedo, limpam suas 
casas, cozinham, cuidam da horta, secam 
peixes ao sol e vão vender seus artesana-
tos nas ruas, Pele lisa nas mãos? Unhas cui-
dadas? Isso não existe aqui. Manter-se em 
boa forma? Muitas vezes carregam crianças 
nas costas e simultaneamente algo sobre a 

cabeça: frutas, água, lenha, etc. Essas mu-
lheres entraram agora na minha lista de ora-
ções, pois precisam saber que alguém se 
importa com elas.“

“No início fica-se chocado com a vida de lá, 
mas quando vemos com que disposição e 
sacrifício a igreja faz seu trabalho, sentimo-
-nos encorajados a ajudar o máximo pos-
sível. As pessoas riem, são alegres e até 
cantam de gratidão quando ganham uma 
Bíblia.”

“Em tudo e por tudo foi uma viagem 
missionária fascinante, enriquecedora e 
inesquecível!“

Grupo de ação e igreja 
em Nharonchonga

ORAR E CONTRIBUIR

Nova família no lar de crianças em Alem, 
Argentina
Número do projeto: MAG 21120
Necessidade financeira: 15.000 euros

Trabalho social missionário entre quíchuas, 
Peru
Número do projeto: MAG 24010
Necessidade financeira: 15.000 euros

Informações: www.ebm-international.org
Conta de ofertas para EBM MASA:  
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
IBAN: DE62 5009 2100 0000 1339 06
BIC: GENODE51BH2

Crianças do projeto PEPE em Beira



www.ebm-international.org

Nosso departamento de missões e 
a direção da Convenção enfatiza-
ram nos últimos anos a fundação de 
igrejas. Organizaram-se encontros 
para equipes fundadoras, e estas re-
cebem apoio financeiro. Nossa Con-
venção também apoia há anos o ir-
mão Aram Kachatryan, fundador de 
uma igreja na Armênia. Inicialmente 
tratava-se de um projeto da Fede-
ração Batista Europeia, mas atual-
mente há um acordo direto entre a 
Armênia e nossa Convenção. Além 
disso, damos apoio aos institutos bí-
blicos da EBM INTERNATIONAL em 
Camarões.

Em 2013 preocupou-nos uma ques-
tão básica em relação a nosso fi-
nanciamento: no dia 14 de janeiro 
entrou em vigor uma nova lei entre 
Estado e Igreja sobre a regulamen-
tação de indenizações por desapro-
priação de propriedades. O Estado 
devolverá à Igreja todas as pro-
priedades que lhe foram roubadas 
durante o período do comunismo. 
Podemos aceitar ou rejeitar isso. Si-
multaneamente haveria uma lenta 
diminuição do apoio financeiro es-
tatal para pastores. Algumas das 
nossas igrejas aceitavam esse apoio. 
Nossa decisão tem portanto um 

EBM INTERNATIONAL: Os associados se apresentam

Convenção Batista na República Tcheca

países bastante pobres. Outros pro-
jetos missionários são o apoio a mis-
sionários tchecos no Nepal e a uma 
família tcheca no sudeste asiático 
que está traduzindo a Bíblia para 
um idioma local.

Pavel Novosad

efeito bem amplo: se aceitarmos a 
decisão, correremos o risco impre-
visível de perdermos o apoio do Es-
tado para pastores e alguns proje-
tos missionários .

Por conta da EBM INTERNATIO-
NAL, também a voluntária Anna 
Kulhánková esteve por um 
curto período em ação mis-
sionária na África do Sul. Ela 
colaborou de agosto de 2005 
até abril 2006 numa igreja 
batista em Soweto/Johan-
nesburgo, participando 
do projeto Imikateko de HIV 
e AIDS , envolvida no trabalho de 
prevenção. Além disso, lecionou em 
muitas escolas, falando sobre HIV e 
AIDS e sobre violência sexual.

Muitas igrejas batistas na República 
Tcheca têm seu próprio projeto mis-
sionário, como por exemplo apadri-
nhamento de crianças no Nepal ou 
na Etiópia. Essa forma de apoio ga-
rante alimentação, roupas, mensali-
dades escolares, prevenção contra 
doenças e educação cristã naqueles 

CONVENÇÃO BATISTA NA 
REPÚBLICA TCHECA

Presidente: Milan Kern
Secretário-Geral: Ludek Sip
Dirigente do Departamento de Mis-
sões: Pavel Novosad
Igrejas: 42
Membros: 2.332
Batismos em 2011: 48

Endereço:
Na Topolce 14
140 00 Prag 4


