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Queridos leitores:

Bom é estar perto de Deus!

Ao ler o Salmo 73, que termina com esta afirmação, pode-se sentir um nó na 

barriga, principalmente se esta estiver bem nutrida e não se passa por sofri-

mento até a morte (cf. v 4). Não que se queira aqui chamar alguém de ímpio, 

muito pelo contrário: Como pessoas que oram e sustentam missões mundiais, 

estamos fortemente conectados aos interesses de Deus. Todavia, é também 

importante ouvir o clamor profético que vem de todos os cantos do mundo 

onde a igreja cresce em meio a tribulações. Tais clamores podem ser encon-

trados nesta revista. É onde pessoas e sua vida atestam que a proximidade 

de Deus vem acompanhada de profundo contentamento – muitas vezes justa-

mente quando o estômago talvez permaneça vazio. E assim o texto destacado 

acima torna-se um desafio para acompanhar o autor do salmo numa tomada 

de decisão: permanecer perto de Deus e permitir sua direção. Estar próximo 

de Sua missão em favor do mundo e de cada indivíduo.

Possa esta revista proporcionar-lhe tais momentos de proximidade e contenta-

mento! Fraternalmente,

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Foto de capa de  
Moritz Arndt
Menina brincando 
em Moçambique

Presidente: Arild Harvik (N)
Vice-Presidente: Dr. John Sussenbach (NL)
Central missionária:
Christoph Haus, Secretário-Geral
Matthias Dichristin, Secretário de missões, 
Promoção África
Carlos Waldow, Secretário de missões,  
Promoção, América Latina
Gottfried-Wilhelm-Lehmann-Str. 4
14641 Wustermark - Alemanha
Telefone +49 33234 74-150
Fax +49 33234 74-145
E-Mail info@ebm-international.org
Site: www.ebm-international.org

Responsável pelo conteúdo:
Christoph Haus (Índia, Europa)
Matthias Dichristin (África)
Carlos Waldow (América Latina)
Assistentes de redação:  
Carola Streubel

Composição e layout: J. G. Oncken Nachf. 
GmbH, 34123 Kassel / Alemanha,  
www.oncken.de
Impressão: Grafische Werkstatt von 1980 
GmbH, 34123 Kassel – Alemanha

CONTAS MISSIONÁRIAS

Para a República Federal da Alemanha: 
Departamento de Missões Mundiais da Con-
venção das Igrejas Batistas da Alemanha

EBM INTERNATIONAL
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg / 
Alemanha, Conta nº. 46868, BLZ 500 921 00
IBAN: DE69 5009 2100 0000 0468 68
BIC: GENODE51BH2

EBM AFRICA
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg / 
Alemanha, Conta nº 33 316, BLZ 500 921 00
IBAN: DE89 5009 2100 0000 0333 16
BIC: GENODE51BH2

EBM MASA (Latin America)
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg / 
Alemanha, Conta nº 133 906, BLZ 500 921 00
IBAN: DE62 5009 2100 0000 1339 06
BIC: GENODE51BH2

EBM INDIA
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg / 
Alemanha, Conta nº 343 609, BLZ 500 921 00
IBAN: DE68 5009 2100 0000 3436 09
BIC: GENODE51BH2

Para a Áustria:
Bund der Baptisten gemeinden
Bank Austria
Conta nº 00 653 165 100, BLZ 20 151

Para a Suíça:
EBM-Schweizer Zweig, Postscheckamt Zürich
Conta nº 80-234-7

Favor indicar a finalidade! Para todas as con-
tribuições será emitido espontaneamente um 
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Expediente
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Obrigado!

Do nosso trabalho missionário em Izmir/Turquia

Situação de segurança novamente tensa

Nossas igrejas, assim como muitos doa-
dores individuais do entorno das igrejas 
da nossa Convenção, apoiaram em 2013 a 
EBM INTERNATIONAL não só com suas in-
tercessões, mas também com ofertas que 
somaram 3.153.200 euros (2012: 3.314.900 
euros). Por essa razão lhes agradecemos 
em nome de nossos missionários, das mui-
tas crianças de nossos lares, dos mais de 
15.000 de alunos e professores em nossas 
escolas e centros de formação, dos 200.000 
atendidos nos nossos hospitais, dos 130 fu-
turos pastores em nossas escolas teológicas, 
assim como de inúmeras novas igrejas fun-
dadas por evangelistas por nós mantidos. 
Como nossa Convenção, com suas mais de 
800 igrejas, é composta de mais membros 
do que todas as demais associadas euro-
peias da EBM em conjunto, as contribuições 
provenientes da Alemanha somam mais que 
três quartos das ofertas totais.

Nós, e especialmente nossos líderes de pro-
jetos na África, na América Latina e na Ín-
dia, lutamos muito para absorver o recuo de 
mais de 160.000 euros nas ofertas.
Em alguns casos, isso só foi possível com 
dolorida redução de orçamentos e desis-
tência de investimentos planejados. Em es-
pecial, a formação teológica nas escolas da 

África e os salários de professores não pu-
deram mais ser assumidos integralmente 
por nossos parceiros.

Deus é amor
Esta não é só a mensagem que levamos ao 
mundo por meio de nossa missão. Quando 
estive em novembro em Douala para pregar 
a convite numa das muitas igrejas batistas, 
a igreja cantou o belo e antigo hino “Deus 
é amor”. Cantaram-no em idioma alemão 
– Gott ist die Liebe (foi difícil de entender, 
mas eles o tinham ensaiado em alemão) 
e depois em douala. Pediram-me que nas 
nossas igrejas também o cantássemos: em 
alemão e em douala, para dessa maneira 
expressar nossa comunhão, orando uns pe-
los outros. Os missionários de nossas igrejas 
enviados nas décadas de 50 e 60 para Ca-
marões e depois para muitos outros países 
assentaram a pedra fundamental
desta comunhão. Para nós, da EBM INTER-
NATIONAL, a fi delidade e a confi abilidade 
são princípios importantes para a missão 
mundial. Por isso pedimos a vocês que con-
tinuem a nos ajudar para permanecermos 
confi áveis e fi éis nesta nossa missão.

Christoph Haus

Extrato de carta recebida de Ertan e Mar-
lene Cevik em janeiro de 2014:
“Por ocasião do Natal e também no iní-
cio do ano percebemos certa pressão e um 
peso sobre nós. Percebemos também que 
entre o templo e a nossa residência havia 
mais carros de guardas em movimento. De-
pois Ertan foi convidado a comparecer ao 
chefe da polícia, o qual disse que o presi-
dente da Turquia recebera uma carta anô-
nima recomendando proteção pessoal a Er-
tan, considerando que sua vida estaria em 

perigo. Inicialmente Ertan dispensou isso. 
Depois, de manhã e à noite vieram guardas 
exigindo uma assinatura numa declaração 
de dispensa da segurança pessoal. Agora 
estamos incluídos com a família num pacote 
de segurança à distância.”

Fiquem à vontade para 
solicitar o novo caderno 
de projetos. Basta enviar 
um e-mail para info@
ebm-international.org
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Uma ação voluntária no CTG em Camarões

“Missão significa investir em pessoas”

Guiné Equatorial

Sara Marcos convida-nos a orar!

Nas manhãs de segunda-feira, os 
alunos se reúnem diante das salas 
de aula do centro técnico em Ga-
roua (CTG).
Há uma devocional para iniciar a se-
mana com Deus. Enfileirados e uni-
formizados, assistem atentamente. 
Além do ensino, a boa nova ocupa 
aqui o primeiro plano.
Depois começa um ensino variado 
com bases teóricas e formação prá-
tica. Através das finas paredes ouço 
serras, ruído de soldagem e mar-
teladas. Aqui se dá nova vida a au-
tomóveis que na Alemanha seriam 
sucateados. Estou trabalhando com 
sete companheiros no “bloque ad-
ministrative” e me alegro com o 
excelente clima de trabalho. Es-
tou instalando computadores de 

segunda mão e um servidor para 
uma nova escola técnica que está 
sendo construída ao lado. A EBM 

INTERNATIONAL promove esses 
projetos em parceria com a UEBC 
(Union des Eglises Baptistes du Ca-
meroun). Quando falei há dois me-
ses em Douala com Markus Maag, 
um missionário que havia traba-
lhado na República Centro-Africana, 
ele me deu o seguinte recado: “Mis-
são significa investir em pessoas. 
Somente isso é permanente”. É exa-
tamente isso que a EBM INTERNA-
TIONAL está fazendo aqui: investir 
em pessoas. Essas pessoas recebem 
instrução e, com isso, um futuro. 
Suas vidas mudam graças ao CTG. E 
eu mesmo, como voluntário, estou 
impressionado com esse trabalho e 
presto minha cooperação.

Albert Kiefel, Garoua

Na Igreja em Evinayong, os dirigen-
tes nacionais deverão assumir mais 
responsabilidades. A missionária 
Sara Marcos dirige a igreja como 
pastora, tendo investido muito em 
sua equipe nas últimas semanas. Ela 
nos encoraja a orar pelas seguintes 
pessoas:

Carmelo Man-
sogo perdeu 
sua filha por 
motivo de cân-
cer, marcando-
-o profunda-
mente. Ele 
ama a Jesus e 
é uma pessoa 
que alcança 
o coração de outros. Continuamos 
orando para que mantenha seu 
rumo e que Deus lhe dê um bom 
campo de trabalho.

Honorata Mi-
nang é uma 
mulher de fé e 
sensível à voz 
de Deus. Ela 
serve à Igreja 
com prega-
ções e muitas 
vezes saúda as 
pessoas já na 
porta de en-
trada. Como mãe de três filhos, ela 
se encontra numa situação finan-
ceira difícil.

Juan Mosuny 
gosta de servir 
à igreja como 
líder de mo-
cidade. Sua 
noiva Pastora 
converteu-se 
recentemente 
e cresceu 

grandemente na fé. Estamos orando 
pelo futuro dos dois.

O casal Ambrosio Mitogo e Mar-
garita Nsa servem juntos a Deus. 
Como líder da igreja, ele prega fre-
quentemente e ela coordena a área 
do evangelismo. Estamos orando 
por Ambrosio, que futuramente de-
verá assumir cada vez mais as tare-
fas pastorais.

Albert, um voluntário em Camarões

Honorata Minang

Carmelo Mansogo

Juan Mosuny Margarita Nsa



5

Alegria natalina em Camarões

Ajuda que atinge o alvo

“As fotos e saudações que vocês 
mandaram passaram de mão em 
mão no dia da nossa festa do Natal. 
E depois as faces de pais e crianças 
brilharam com as novas roupas. Sim, 
vocês tiveram sucesso em promover 
a alegria do Natal!“

Repetindo desde o início: Quando 
surgiu a ideia de enviar às famílias 
da Escola Bíblica um presente de 
Natal, pensamos que o melhor se-
ria que as crianças recebessem no-
vas roupas no Natal. Geralmente as 
crianças saem um tanto prejudica-
das. Assim, o diretor da Escola Bí-
blica e sua esposa escolheram um 
tecido bonito, duas senhoras da al-
deia tiraram as medidas das crian-
ças e começaram a costurar com es-
ses tecidos novas vestimentas para 
elas. Nesta tarefa, as costureiras se 
superaram em fazer bonito. A di-
reção da escola deu as roupas aos 
pais pouco antes da festa de Natal, 
para terem certeza de que as me-
didas estivessem certas. No dia 21 

de dezembro reunimo-nos todos na 
capela para celebrar um culto. As 
mulheres cantaram, os alunos tam-
bém, fizemos leituras e eu preguei 
sobre Isaías 9.1,5-6. No período do 
advento, todos os alunos tiveram de 
exercitar-se em elaborar com esse 
texto um esboço de sermão, e nós 
avaliamos em conjunto as tentativas 
deles. Agora não pude me esqui-
var de usar o mesmo texto para a 
realização do culto. Os estudantes 
prestaram muita atenção para veri-
ficar se eu estava acertando... De-
pois do culto fomos à propriedade 
onde moram as famílias dos alunos. 
As mulheres haviam preparado uma 
boa refeição. Ali ainda houve um 
pequeno programa, com salmos e 
textos bíblicos apresentados em di-
versos idiomas, inclusive um salmo 
em alemão. Foram momentos muito 
alegres e divertimo-nos bastante. 
Depois saboreamos juntos a boa re-
feição e as crianças receberam bom-
bons. Imediatamente após a festa 
de Natal, as famílias se dirigiram ao 

treinamento prático. Para nós pare-
ceria um abuso ir no dia 21 ou 22 
de dezembro como família inteira 
ao local onde fariam seu treina-
mento prático numa igreja que mui-
tos nem sabiam bem onde ficava. 
Mas os alunos aceitaram o desafio e 
foram festejar o Natal em local des-
conhecido. Afinal, há cerca de dois 
mil anos uma outra família passou 
por algo não muito diferente...

Muito obrigado, portanto, a vocês 
de Kassel-Oberzwehren!
Vocês proporcionaram muita ale-
gria, cooperando para que os filhos 
dos alunos da Escola Bíblica rece-
bessem belas roupas novas. Deus os 
abençoe pela sua liberalidade!

Dirk Pusch

Uma iniciativa de envio de presentes da igreja de Kassel-Ober-
zwehren trouxe muita alegria às famílias na Escola Bíblica de 
Mokong. Dirk Pusch escreveu aos irmãos de Kassel:

Familias felizes e agradecidas
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Arild Harvik, presidente da EBM INTERNA-
TIONAL, e Matthias Dichristin, secretário 
de missões da EBM, viajaram em novem-
bro 2013 a Serra Leoa. Ao descobrir a terra 
e seus moradores, inspecionar projetos, 
conversar com os colaboradores, saber “o 
que está acontecendo”, essas viagens nos 
aproximam do dia-a-dia de outros países, 
dando-nos uma visão da vida e dos desafios 
da população na África.

Em Serra Leoa, o Baptist Eye Hospital Lun-
sar (BEHL) é um grande projeto da Bap-
tist Convention (BCSL). Na foto vê-se o Dr. 
Mattia, que dirige a clínica. Ele realiza por 
ano até 1.000 operações de vista (princi-
palmente de catarata). No último número 
da nossa revista, Jutta Krebs relatou uma 
avaliação realizada por ela. Nesse ínterim 
pudemos obter através de uma fundação 
contribuições para uma mesa operatória 
que substituirá a velha reproduzida na foto. 
Atendeu-se com isso à recomendação da 
avaliação.

No norte de Serra Leoa, nas regiões de 
Tonko Limba e Thambaka, a BSCL man-
tém dois plantadores de igrejas sustenta-
dos pela Convenção Batista Norueguesa e 
pela EBM INTERNATIONAL. Thambaka fica 
muito isolada e é marcada fortemente por 
imigrantes muçulmanos da Guiné. Ainda 
não havia nenhuma igreja ali. Naquela re-
gião trabalha o plantador de igrejas Mo-
hammad Dukuri. Na foto vemos Philip Ka-
mara em um curso de batismo. Ele trabalha 
em Tonko Limba. Ali já havia missionários 

A caminho em Serra Leoa

Flashes de uma viagem

ORAR E CONTRIBUIR
Formação teológica na África em geral
Projeto nº: MAG 41400
Necessidade financeira: Qualquer quantia é 
bem-vinda

Missionários e preparo escolar na Guiné 
Equatorial
Projeto nº: MAG 50200
Necessidade financeira: € 80 000

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

A velha mesa operatória no Baptist Eye Hospital

Philip Kamara (à esquerda) num curso de batismo

Batismo de 86 candidatos
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antes e a população muçulmana é muito 
aberta para o evangelho.

Durante nossa visita foi celebrado um culto 
de batismo com 86 candidatos. Além de 
cultos dominicais, as pessoas reúnem-
-se para estudos bíblicos e treinamento de 
lideranças.

No ano de 2012 pensamos em como se 
poderiam revitalizar igrejas decadentes na 
região. A Igreja Batista de Skien/Noruega 
mobilizou rapidamente 20 trabalhadores 
voluntários. Junto com o ex-missionário no-
rueguês Gudleik Husby foi organizada uma 
campanha. Por um período de seis sema-
nas, pequenas equipes renovaram edifícios 
e instalaram forros.

A caminho em Serra Leoa

Flashes de uma viagem

Mudança para a África do Sul

Seguidora de Jesus com uma missão

Será que Deus pensa de forma circular? Já 
me perguntei isso diversas vezes. Repetida-
mente percebo que no meu aprendizado re-
torno aos mesmos pontos em que já estive 
antes – todavia, agora com o horizonte de 
experiência ampliado, com novas ênfases e 
outra perspectiva.

É isso que está acontecendo outra vez com 
a nova mudança para o sul da África. Meu 
chamado não mudou: sou uma “seguidora 
de Jesus com uma missão” e me dedico a 
promover a paz, a justiça e a reconciliação.
Esta é a incumbência que Deus me deu. Sei 
isso de forma bem concreta desde a minha 
primeira visita a um país pobre, a Nicará-
gua, em 1987.

O desejo de me dispor em nome de Jesus 
em favor da paz, da justiça e da reconcilia-
ção ajustava-se perfeitamente à minha pri-
meira permanência na África do Sul de 1994 
a 2003, e também ao trabalho como secre-
tária geral do BEFG nos dez anos passa-
dos, assim como agora ao projeto piloto da 
EBM. Entendo que não houve rupturas no 

meu chamado, mas uma continuidade na-
tural. Muitos dizem, ao ouvir da minha ida: 
“Você tem um bocado de coragem!” Pode 
ser que preciso de um pouco de coragem 
ao me dispor a ir para tão longe na segunda 
metade da minha vida, mas para mim isso 
é a consequência lógica do chamado de 
Deus.

Para mim, o mais importante desse pro-
jeto piloto é poder investir em pessoas que 
por sua vez podem mudar o seu mundo. A 
tarefa é promover colaboradores em posi-
ção de liderança. Se estes conseguirem en-
xergar pessoas engajadas no seu entorno 
e desenvolver ideias de como poderão 
promover seus dons e interesses, algumas 
mudanças acontecerão. A gente de Jesus 
independente, responsável e engajada é 
contagiante na sua esperança. Investir em 
tais pessoas produz resultados positivos. Es-
tou feliz em poder apoiar isso no nosso pro-
jeto piloto junto com os irmãos sul-africanos 
e em Malauí.

Regina Claas

Sede de igreja na região Tonko Limba: antes e depois
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Lar de crianças em Cotia, Brasil

“Eu sei que Deus atende a orações”
Nosso lar de crianças em Cotia situa-se 
aproximadamente 40 quilômetros a oeste 
de São Paulo, no sudeste do Brasil. Os pro-
blemas dessa cidade de 20 milhões de ha-
bitantes afetam também a pequena cidade 
de Cotia. A miséria de famílias desajustadas 
salta à vista. Na luta pela sobrevivência des-
sas pessoas, as crianças representam um 
fardo que prefeririam descarregar. O nome 
desse lar de crianças é “Lar Criança Feliz de 
Cotia”. O alvo da casa é levar felicidade a 
filhos de relacionamentos infelizes, desfeitos 
e sem esperança. Elas recebem ali a chance 
de uma vida digna e que faça sentido, na 
qual podem edificar relacionamentos saudá-
veis e obter uma formação. Apesar dos fre-
quentes desafios, é sempre uma alegria ver 
como Deus age na vida das crianças, que 
progressos elas fazem e como o amor e a 
dedicação as modifica, dando-lhes perspec-
tivas futuras cheias de esperança.

Queremos compartilhar da história de 
Jépherson. Ele tem 16 anos. Com a idade 
de 6 anos veio ao Lar com dois irmãos mais 
jovens. Jépherson é retraído e nunca teve 
muito interesse na escola, em amizades, li-
ções de casa, etc. Muitas vezes precisou ser 
advertido e incentivado. Em princípios de 
2013 a situação foi piorando, quando mui-
tas vezes faltava à escola, às vezes se atra-
sava ou simplesmente não tinha vontade. 
Foi aí que teve uma chance de aprendizado 
numa gráfica, mas rejeitou essa oportuni-
dade. Os colaboradores do lar e seus pais 
sociais estavam preocupados, pois assim 
seu futuro não parecia ter perspectivas. Eles 

oravam muito por ele. Hoje podemos lou-
var a Deus! Nesse ínterim Jépherson está 
fazendo muitos progressos. O mais impor-
tante foi quando há poucos meses se ma-
nifestou após um estudo bíblico no qual o 
plano da salvação havia sido mais uma vez 
explicado detalhadamente com um apelo 
para relacionar-se com Deus.
Depois de uma conversa pessoal, confirmou 
sua decisão e ele tem demonstrado que 
essa decisão é real. Seu posicionamento 
melhora cada vez mais. Agora ele sempre 
vai aos cultos e aos estudos bíblicos e fre-
quenta os encontros da mocidade. Já por 
diversas vezes buscou aconselhamento es-
piritual quando precisava tomar decisões, 
tentando reconhecer e praticar a vontade 
de Deus.

Em casa ele demonstra sempre prontidão 
e leva muito a sério suas obrigações esco-
lares. Nesse tempo recuperou-se das más 
notas. Apesar de encontrar dificuldades de-
vido ao seu retraimento, há um crescente 
interesse pelo trabalho no reino de Deus. 
Jépherson ajuda agora no grupo de louvor. 
Está também se preparando para o batismo.
Uma de suas frases preferidas é: “Eu sei que 
Deus responde a orações”. Há uns quatro 
anos, quando sentiu grande saudade de sua 
mãe, contou uma experiência que o aba-
lou profundamente: Eles moravam numa 
pobre choupana, coberta apenas com uma 
lona plástica. Lembrava-se de dias de chuva 
em que o pai colocava a ele, seus irmãos e 
a mãe na rua, fechando a porta. Como os 

Familia do Lar com sua mãe social Palmira da 
Silva (3ª.da esq.)

Jépherson Henrique Domingos Leite
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Trabalho missionário entre os quíchuas no Peru

Evangelho vivido traz mudanças
Yanaoca é a cidade mais pobre da província 
de Cusco nos andes peruanos. Os caminhos 
passam por altitudes superiores a 4.500 
metros para vales profundos 3.000 metros 
abaixo. No princípio de janeiro foi pratica-
mente concluída a pequena construção do 
salão de cultos, possibilitando aos irmãos 
iniciar o novo ano já numa área coberta. A 
construção servirá também como central 
missionária para os postos missionários das 
aldeias na redondeza. Estão projetadas ao 
lado dessa construção ainda algumas salas 
de aula.

Em Curahuasi construiu-se ao mesmo 
tempo uma capela. Nessa construção sim-
ples, mas convidativa, a igreja possui desde 
janeiro o seu lar. Os irmãos dessa pequena 
igreja trabalharam com entusiasmo. Seu 
novo pastor é Wilfredo Jesus Romero Ve-
larde, que com sua família mora ali desde 
meados de janeiro, tendo assumido a res-
ponsabilidade pelo trabalho missionário. O 
pastor Wilfredo iniciou com muita paixão o 
trabalho em Curahuasi.

As cidades da região de Cusco sempre so-
frem muito com variações climáticas. Nos 
últimos tempos houve em diversas regi-
ões fortes tempestades de granizo, que 

destruíram as plan-
tações de trigo. A 
população dessa re-
gião vive em grande 
pobreza e não con-
segue comprar as 
sementes para uma 
nova semeadura. A 
EBM MASA pôde 
ajudar nessa situa-
ção, de maneira que 
370 famílias rece-
beram sementes no 
valor de doze euros 
por família. Também 
foram entregues 
aos responsáveis de 
cada aldeia sacos de 
feijão, açúcar e ar-
roz para distribuição 
para que recebes-
sem uma primeira 
ajuda alimentar.

Por ocasião do Natal 
houve na província de Yanaoca uma distri-
buição de chocolate quente e pão doce na-
talino a mais de 1.300 crianças e idosos.
Este foi um presente de Natal especial.

Pastor Wilfredo Velarde com família

Igreja em Curahuasi

pais perderam o pátrio poder, não teve mais 
contato com eles. Ele vinha às vezes cho-
rando ao Lar pedindo um reencontro com a 
mãe. Os colaboradores do Lar o desafiaram 
a orar: Se Deus quiser, o seu sonho poderá 
realizar-se, mesmo que o juizado pouca es-
perança pudesse dar.

Aí chegou a notícia oficial do juizado de 
menores de que os pais foram encontrados 
e que as crianças poderiam rever os pais 
sob supervisão da justiça. Infelizmente os 
pais vivem em situação extremamente mise-
rável, sendo o pai alcoólatra. O Lar tomou 
várias vezes contato com os pais, inclusive 

oferecendo ao pai uma terapia, mas ele a 
rejeita.
Apesar de tudo, Jépherson reconhece que 
o reencontro com os pais é um sinal do 
amor e da graça de Deus, que respondeu 
à sua oração. Mesmo se nada mais puder 
esperar de seus pais, ele deseja no futuro 
ajudá-los na medida do possível.

Além dos cuidados às crianças no Lar, há 
dois anos outras 45 crianças carentes estão 
recebendo uma chance no centro social lo-
calizado no mesmo terreno do Lar por meio 
de ajuda durante o dia.
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Trabalho missionário em Cuba

“O momento de Deus para Cuba”
Gratidão e entusiasmo tomam conta 
de nós depois de termos visitado 
em janeiro de 2014 os projetos pro-
movidos por EBM MASA em Cuba. 
Muitas pessoas são alcançadas pelo 
evangelho, aceitando Jesus. Cente-
nas de colaboradores e missionários 
recebem treinamento. Novas igre-
jas são fundadas. A visão é muito 
clara e as etapas de trabalho para 
os próximos anos foram definidas 
para que os elevados alvos sejam 
alcançados.

Nossos missionários e os numero-
sos irmãos que com eles se respon-
sabilizam pelo trabalho missionário 
no leste e oeste de Cuba precisam 
muitas vezes enfrentar enormes de-
safios, passam por violentos ataques 
espirituais, sofrem com falta de re-
cursos, mas não se deixam deter. 
Para eles é agora o momento de 
Deus em Cuba, que não querem 
perder. Nos últimos anos aprendi 
coisas importantes com meus ir-
mãos em Cuba. Primeiramente, o 
amor à Palavra de Deus e à oração. 
Nisso investem muito tempo, e não 
vacilam em reunir-se uma ou duas 
vezes por semana às cinco ou seis 
horas da manhã para orar. E ainda 
a convicção de que ”Não há vitó-
ria sem luta!” Se eles têm certeza 
do chamado de Deus para determi-
nada tarefa, eles avançam, fazem o 
trabalho, com ou sem recursos, com 
ou sem apoio, com ou sem luta.

Antes de relatar detalhes de dois 
projetos, seguem aqui breves decla-
rações dos nossos representantes 
regionais, Arturo Köbernick e Air-
ton Nickel, que me acompanharam 
nesta viagem:

Arturo: Atualmente os nossos maio-
res impulsos missionários e desafios 
na América Latina estão em Cuba. 
Visitamos os projetos anualmente 
e verificamos um desenvolvimento 
muito positivo. Vemos também 
como nossos missionários se desen-
volvem, crescendo em visão e es-
tratégia. Alegra-nos ser parte desse 
projeto. Cada projeto tem um cará-
ter próprio e diferentes efeitos, mas 
existe uma filosofia de trabalho forte 
de comunhão e espírito de unidade 
nas ações de todos. O pastor Daniel 
Gonzales, nosso missionário e coor-
denador para os projetos em Cuba 
nos disse: Os projetos EBM MASA 
em Cuba revelam identidade, ama-
dureceram e são eficientes. O DNA 
missionário, que incorpora os proje-
tos desde o seu início, fortaleceu-se 
e é o impulso para novos empreen-
dimentos e projetos. As perspecti-
vas para o futuro são convincentes.” 
Isso é válido para todos os projetos 
em Cuba. É difícil explicar, mas ve-
rificar isso localmente sempre nos 
surpreende e nos torna agradecidos 
a Deus. Por isso também afirma-
mos que este é o momento de Deus 
para o evangelho em Cuba.”

Airton: “Estive pela primeira vez em 
Cuba e conheci os projetos apoia-
dos por EBM MASA. Foi para mim 
uma experiência impressionante de 
renovação e inspiração.
Nunca antes conheci igrejas tão 
avivadas, com um entusiasmo mis-
sionário e um amor a Jesus tão prá-
tico. Sou grato a Deus pela visão de 
EBM MASA em Cuba. Com isso, os 
projetos serão ampliados e muito 
mais pessoas serão alcançadas pelo 
evangelho.

Ilha da Juventude: Há 17 anos, Da-
niel Gonzales começou aqui o tra-
balho missionário na estaca zero. 
No segundo ano, a EBM MASA en-
trou com seu apoio. Daniel tinha 
uma visão muito clara para o traba-
lho de fundação de igrejas na Ilha 
da Juventude, cujos efeitos ainda 
hoje persistem. Ganhar pessoas 
com o evangelho, reuni-las em gru-
pos de famílias, construir uma rede 
missionária. “Bíblia e oração” fo-
ram desde o início um tema impor-
tante. Hoje cerca de 2.000 pessoas 
já pertencem a oito igrejas organiza-
das, cinco congregações e 80 gru-
pos familiares. Eles se consideram 
uma grande igreja que alcança as 
pessoas na Ilha da Juventude com 
o amor de Deus por meio da Pala-
vra e de ações. O primeiro jovem 
que se converteu por meio de Da-
niel na Ilha da Juventude foi Karell 
Lescaille. Quando Daniel mudou-se 

Um grupo de fundadores de igreja em treinamento no leste de Cuba.
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depois de dez anos para Havana 
para levar a visão a toda a Cuba, 
Karell, que nessa ocasião já era sua 
mão direita, tornou-se seu sucessor. 
Karell continuou nos últimos sete 
anos a edificar a obra missionária. 
Muitas pessoas foram treinadas para 
se tornarem colaboradores, dirigen-
tes de grupos familiares e missio-
nários. Atualmente 18 missionários 
respondem pelo trabalho. Também 
estes recebem sustento parcial de 
EBM MASA. Em setembro de 2013, 
Karell mudou-se para Havana com 
sua família para assumir ali com 
Daniel os muitos projetos de EBM 
MASA. Isto faz parte da estratégia 
para Cuba para os próximos anos. 
O trabalho na Ilha da Juventude 
continua com a mesma visão. Para 
esta função foi chamado Ernesto 
Leyva Cabrera. Ele é médico, es-
pecialista em cirurgia infantil, e nos 
últimos anos foi preparado no semi-
nário para esse trabalho. Ele já havia 
apoiado Karell e agora assumiu a 
responsabilidade principal. É bonito 
ver como ele agora leva adiante a 
estratégia antes exercida por Daniel 
e Karell. Ernesto é gentil e ótimo no 
trabalho em equipe, engajando-se 
com paixão e amor. Para nós é uma 
enorme alegria poder contar com 
ele e sua esposa Sandra, que coo-
pera com total engajamento como 
missionários na equipe da EBM 
MASA.

La Perla (a pérola): Faz aproxima-
damente cinco anos que se iniciou 
num fundo de quintal deste bairro 
pobre de Havana um clube bíblico 
para crianças. Também as famílias 
dessas crianças foram aos poucos 
alcançadas pelo evangelho. Algu-
mas delas se converteram a Jesus. 
Muitas delas também foram liber-
tas da “escravidão” do espiritismo, 
muito praticado aqui. Iniciaram-se 
grupos familiares. Estava em curso a 
fundação de uma igreja. No dia 25 
de janeiro de 2014 a igreja foi or-
ganizada com aproximadamente 50 
membros. Foi um dia de festa. Um 
grupo da igreja-mãe, na qual Daniel 
Gonzales é pastor, participou com 
entusiasmo. A igreja reúne-se num 
terreno que pôde ser comprado 
com ajuda de EBM MASA. Uma ve-
lha casa de madeira serve como sa-
lão de cultos. O telhado só existe 
parcialmente. A sala deve receber 
brevemente um telhado de chapa 
e serão feitos os reparos mais ur-
gentes. Yosvani Padrón e sua noiva, 
Anabel Puentes, são os novos mis-
sionários de EBM MASA para esse 
projeto. Eles se casarão no dia 4 de 
julho de 2014. O desenvolvimento 
desse projeto nos entusiasma. Em 
cinco anos foi organizada uma igreja 
a partir do trabalho com um pe-
queno grupo de crianças carentes. 
Aleluia! Assim Deus escreve sua his-
tória missionária!

Carlos Waldow

ORAR E CONTRIBUIR

Trabalho missionário em Cuba
Projeto nº: MAG 26990
Necessidade financeira atual: € 25 000

Lar em Cotia, Brasil
Projeto nº: MAG 23120
Necessidade financeira atual: € 35 000

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

Clube bíblico com crianças no culto em 
La Perla

Culto na Ilha da Juventude

Culto de organização da Igreja em La 
Perla
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Relatório de viagem de Susanne Geyermann

Índia – um país repleto de contrastes
Neste ano tive a extraordinária opor-
tunidade de acompanhar o pastor 
Christoph Haus à Índia como sua as-
sistente e de participar do congresso 
anual dos 15 parceiros de EBM IN-
DIA. Graças a isso pude ganhar no 
local minha própria impressão dos 
muitos projetos e principalmente co-
nhecer os parceiros com os quais me 
comunico regularmente. Viajamos 
num grupo de sete pessoas, sendo 
que para a maioria, como também 
para mim, a Índia era um território 
totalmente novo.
Meu trabalho em favor da EBM IN-
DIA já me havia dado uma pequena 
noção do valioso trabalho dos nos-
sos muitos parceiros. Todavia, a re-
alidade é ainda muito diferente do 
que eu podia imaginar. Fiquei inicial-
mente muito assustada com a incrí-
vel pobreza, que quase me abateu. 
Contudo, a Índia possui um charme 
de cordialidade e amor. O que real-
mente me fascinou e admirou foram 
as pessoas extremamente cordiais 
que encontramos e que, apesar de 
suas grandes carências, eram tão 
alegres. Em muitas ocasiões, isso me 
deu o que pensar.
O congresso anual realizou-se desta 
vez de 3 a 5 de fevereiro de 2014 
no Christian Medical Centre em Pi-
thapuram. Quase todos os nossos 
parceiros estavam reunidos à mesa 
ali. Sob a direção do representante 
regional da EBM, Dr. P. Judson, os 
parceiros tiveram tempo para relatar 

sobre o desenvolvimento e as no-
vidades de seus projetos e de tirar 
proveito das experiências de parte 
a parte. Foi um encontro de infor-
mação e motivação bem-sucedido 
e eu fiquei muito feliz de poder co-
nhecer face a face todos os nossos 
parceiros.
Antes e depois do congresso tive-
mos a oportunidade de visitar 12 
projetos no sudeste da Índia, no es-
tado de Andhra Pradesh (Gotlam, 
Tallarevu, Nellore e Bangarupalyam). 
Visitamos lares de crianças, esco-
las, clínicas oftalmológicas, hospi-
tais e uma colônia de leprosos, além 
de muitas igrejas. Comoveram-me 
bastante as visitas a quatro aldeias 
nas quais havia distribuição de leite 
e ovos a crianças e mães. A fila era 
sempre muito longa.
Em todo lugar aonde chegávamos 
éramos recepcionados com guir-
landas de flores, cânticos e rufar de 
tambores. A alegria e a recepção 
cordial das pessoas eram genuínas 
e me tocaram muito. Achei também 
especialmente tocantes os encon-
tros com as crianças nos diversos la-
res. Ouvir as histórias do que haviam 
passado, com as crianças diante de 
mim, realmente me comoveu muito. 
Quando estivemos no lar do nosso 
parceiro ALMA, em Chittatoor, veio 
a mim um menino chamado Joshua, 
querendo que eu orasse por ele. 
Rufus Kamalakar (diretor da ALMA) 
contou-me que há aprox. sete anos 

seu pai abandonou a família e, pos-
teriormente, há cerca de dois anos, 
também a mãe simplesmente aban-
donou o menino, então com 8 anos.
Joshua ficou só e um pastor o en-
controu em situação de total aban-
dono à beira da rua, levando-o ao 
lar da ALMA.
Em comparação com as outras crian-
ças, Joshua parecia muito triste e eu 
sabia de Justus Kamalakar que ele 
sentia muito a falta de sua mãe, so-
frendo muito com essa circunstân-
cia. Quando então comecei a orar 
por Joshua, ele começou a chorar 
muito, segurando-me com força. 
Também a mim logo vieram as lágri-
mas – mesmo agora enquanto estou 
escrevendo.
Cada uma dessas crianças carrega 
sua própria triste história, e eu estou 
tão grata pela existência desses 14 
lares nos quais as crianças recebem 
abrigo e princi-
palmente amor 
e simpatia. So-
mando tudo, foi 
uma grande ale-
gria ver a paixão 
e dedicação com 
que nossos par-
ceiros se enga-
jam e a maneira 
impressionante 
com que a Pa-
lavra de Deus 
é transmitida a 
essas pessoas 

Joshua sente falta 
da mãe

Encontro dos parceiros da EBM no Christian Medical Centre em Oithapuram
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carentes e necessitadas. Acima de 
tudo, voltei convencida e tranquila 
para casa sabendo que nossas con-
tribuições atingem as pessoas e que 
haverá melhoras em sua vida graças 
à confiabilidade de nossos parceiros 
na Índia.
Resumindo, posso dizer que foi uma 
viagem com emoções intensas, em 
parte assustadoras e tristes, mas 
também maravilhosa. Estou muito 

feliz por ter tido essa experiência. 
Levei um pouco da Índia para casa 
no meu coração, e as imagens certa-
mente ainda me acompanharão du-
rante um bom tempo.

Susanne Geyermann
Assistente do secretariado geral de 
EBM INTERNATIONAL / EBM INDIA

Nosso Parceiro CREAM em Tallarevu dá uma breve informação sobre o trabalho dos postos oftalmológicos móveis...

Luz nas trevas
Quero abrir este relatório citando 
Mateus 9.27-29 e Marcos 8.22-25. 
O Senhor Jesus Cristo tinha inte-
resse em devolver a visão àqueles 
dois cegos sem recursos e com isso 
apontou para a cura de todos os ce-
gos. Todos os evangelhos dão conta 
de que o Senhor tinha compaixão 
com os cegos sem recursos.
Na Índia, o tratamento oftalmoló-
gico é muito caro. Uma pessoa po-
bre trabalha por aproximadamente 
200 INR (2,50 euros ou 8,15 reais) 
por dia. Para uma consulta médica 
preliminar, ela precisa pagar 200 ou 
250 INR. Quem vai a uma clínica of-
talmológica precisa pagar 200 ou 
250 INR para o médico – somente 
pela consulta, isto é, sem qualquer 
tratamento ou a operação de cata-
rata. Por essa razão viajamos com 
uma pequena equipe médica às al-
deias, para proporcionar-lhes uma 
consulta gratuita e ajuda médica e 
operações de vista. Devido ao ser-
viço e os cuidados que prestamos, 
aquelas pessoas experimentam de 
perto o amor de Deus.
Todos os anos realizamos na região 
costeira esse tipo de assistência clí-
nica. A maioria das pessoas que se 
dirigem a nós está total ou parcial-
mente cega em razão de catarata. 

Elas não sabiam por que estavam 
cegas: não conheciam a doença. 
Pensavam simplesmente que era 
seu destino. Cada ano realizamos 
duas ações clínicas em cada uma de 
duas regiões, alcançando de 8 a 13 
aldeias, e cada ano encaminhamos 
pelo menos 60 a 80 pessoas à cirur-
gia. Cerca de 55 a 70 pessoas foram 
então conduzidas de micro-ônibus 
ao Christian Medical Centre de Pi-
thapuram e alí operadas.
Desta maneira, muitas delas pude-
ram recuperar a visão. Muitos cegos 
mendigam em casas, nas residên-
cias e nas ruas. Pela graça de Deus 
e a ajuda de muitos cristãos como 
vocês e graças às suas orações e 
seu apoio podemos hoje trazer luz 
à sua escuridão. Com isso podem 
obter em paz o seu sustento e le-
var uma vida autônoma. Agrade-
cemos a todos os irmãos que nos 
dão apoio com suas orações, coo-
perando com a restauração da visão 
de todos aqueles pobres pacientes.

Rev. D. Vasantharao, dirigente do 
CREAM

Gotlam – Familia cozinhando

Consulta no posto oftalmológico móvel 
em Karapa

Tallaveru – Pessoas esperando a vez de 
suas consultas
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Novidades de nosso parceiro WATCH em Bangarupalyam

Um lar para crianças carentes
O lar de crianças “Karunya Nilayam” 
foi fundado em 2006 pela organi-
zação WATCH, em Bangarupalyam. 
Esse lar acolhe preferencialmente 
crianças cujos pais adoeceram ou 
morreram de AIDS.

A Sra. Eswari, uma professora de 
pré-escola, percebeu a situação 
triste de duas crianças carentes que, 
sem cobertores, sem alimentação 
e sem roupas suficientes, dormiam 
diante de uma casa abandonada 
numa esquina de rua. Posterior-
mente as crianças, que não tinham 
pais ou padrinhos, conversaram com 
ela sobre sua vida triste e sem espe-
rança. As crianças foram abandona-
das na rua porque seus pais haviam 
morrido.

Quando fiquei sabendo dessa situ-
ação, orei e pensei em como seria 
possível ajudar tais crianças de fa-
velas, cujos pais haviam sido aco-
metidos ou morrido de HIV/AIDS, 
dando-lhes cuidados paternos. As-
sim surgiu um abrigo provisório, o 
futuro lar de crianças Karunya. Hoje 
50 crianças já encontraram um lar 
ali, podendo desenvolver-se psí-
quica, física e espiritualmente. Elas 

aprendem a alegrar-se, a voltar a 
sorrir e a desenvolver confiança no 
futuro e para uma vida melhor. Per-
manecem gratas de todo o coração 
pelos cuidados que recebem e pelo 
desenvolvimento que as habilita 
para a sociedade e o país.

As crianças frequentam regular-
mente a escola. Nos fins de semana 
e nas férias podem brincar em casa 
ou ao ar livre, ler e ouvir música. De 
manhã e à noite temos momentos 
devocionais com oração. Elas não 
só demonstram bom e até notável 
rendimento na escola, como tam-
bém se entusiasmam pelo amor de 
Jesus. O temor de Deus com sua 
alegria ilimitada não só se tornou 
o “princípio da sabedoria”, mas 
também o fundamento de suas vi-
das. A fé em Jesus proporcionou às 
crianças um enorme impulso para 
enfrentarem os desafios da vida e 
suas chances para exercerem uma 
profissão. Coopera com isso tam-
bém a frequência regular aos cul-
tos, pois com isso tem havido con-
tato com os membros da igreja, que 
manifestam muito amor às crianças 
e respeito pelo seu conhecimento 
bíblico.

No dia 8 de fevereiro de 2014 pude-
mos inaugurar uma nova ampliação 
do prédio com a participação do Pr. 
Christoph Haus e de um grupo da 
Alemanha que o acompanhou. So-
mos muito gratos à EBM INTERNA-
TIONAL e aos muitos contribuintes 
por este maravilhoso apoio. Com 
isso as crianças ganharam espaço 
suficiente e também a possibilidade 
de desenvolvimento com maior 
liberdade.

Agradecimento:

O ”Lar de crianças Karunya” é um 
lar-abrigo para crianças que cres-
cem sem pais ou com pais infecta-
dos por HIV e sem padrinhos. Isso 
tornou-se possível porque pessoas 
generosas e bondosas apoiaram o 
lar nestes muitos anos, ininterrup-
tamente, com suas orações e re-
cursos, cooperando com isso no 
crescimento e desenvolvimento das 
crianças. Agradecemos e louvamos 
a Deus, o Todo-Poderoso, pela sua 
fonte inesgotável de graça e ajuda 
no nosso trabalho com essas crian-
ças feridas, para que aprendam no-
vamente a viver.

P. Sree Latha, su-
perintendente da 
Watch-Karunya 
Children’s Home, 
Bangarupalyam

Todas as crianças e 
funcionários do lar 
“Karunya Nilayam”
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Necrológio Manfred Otto

Manfred Otto partiu
No dia 25 de novembro de 2013, o 
Pastor Manfred Otto foi chamado 
por Deus com a idade de 86 anos. 
Ele foi por muitos anos diretor da 
Convenção das Igrejas Batistas da 
Alemanha e presidente do conse-
lho de administração da obra dia-
conal Bethel, Berlim. Foi também 
ao longo de anos o presidente da 
Aliança Evangélica Alemã e atuou 
em muitas outras funções efeti-
vas e honorárias. Ele sempre dedi-
cou com grande responsabilidade 
os seus dons à solução das tarefas 
eclesiásticas e de diaconia. Sua per-
sonalidade exemplar e seus esfor-
ços marcantes já foram lembrados 
em numerosos necrológios. A IDIE-
NHILFE (agora EBM INDIA), fun-
dada em 1960, deve a ele uma co-
operação ativa para torná-la o que 
veio a ser. Dele veio a iniciativa para 
que em 1985 a INDIENHILFE fosse 
integrada na Convenção das Igrejas 
Batistas na Alemanha e se criasse 
simultaneamente um conselho con-
sultivo. Por anos, ele mesmo per-
tenceu a esse Conselho, até que a 
sua grave enfermidade o obrigou a 
retirar-se. Sua ampla visão e sabe-
doria foram exemplares. Para a IN-
DIENHILFE, Manfred Otto não só 
apontou rumos por ocasião da ane-
xação à Convenção, mas assim ele 
e os demais diretores ao seu lado 

e depois dele cuidaram para que 
a eficiência e a metodologia desse 
“enjeitado da Convenção” não fos-
sem dificultadas por barreiras bu-
rocráticas e reuniões complicadas, 
oferecendo-lhe total autonomia, 
mas mantida como obra de condu-
ção totalmente honorária. Assim, 
mesmo depois da anexação à Con-
venção, foi possível preservar suas 
características individuais e especifi-
cidades diante do grande círculo de 
contribuintes e amigos, lastreadas 
em uma fundamentada confiança 
e nas diversas parcerias na Índia ao 
longo de décadas.

Desta forma foram justamente o es-
pírito e a cooperação de Manfred 
Otto na retaguarda que possibili-
taram na Índia um trabalho aben-
çoado, seja com os hoje 14 lares 
de crianças com seus 800 “protegi-
dos”, com os 4 empreendimentos 
de assistência oftalmológica com 
seus 40.000 pacientes anuais e mais 
de 4.000 cirurgias, os fundos sociais 
em hospitais com 3.000 prestações 
anuais de assistência, programas 
de alimentação emergenciais em 
grandes cidades e dentro de uma 
grande organização eclesiástica na 
área rural, do apoio a igrejas nos 
seus serviços ministeriais e sociais 
ou nos muitos projetos individuais. 
A INDIENHILFE e atual EBM INDIA 
sempre tiveram consciência de que, 
de um lado, o amor ao próximo é 
um culto a Deus sob sua poderosa 
bênção, e de outro também de soli-
dez diante do círculo de contribuin-
tes e de personalidades responsá-
veis como Manfred Otto, mesmo 
quando este mais tarde não pôde 
mais engajar-se pessoalmente. Ele 
participou intensamente da nossa 
comunidade de amigos, que num 
“abençoado trabalho de equipe en-
tre Deus, os contribuintes, parceiros 
e carentes na Índia” pôde prestar 
frutífero atendimento ao próximo.

A ponte para a Índia sob o signo 
da cruz de Cristo necessita de pi-
lares resistentes, um dos quais foi 

Manfred Otto, que certamente será 
inesquecível. Também nisso ele 
deixa marcas indeléveis. Todos nós, 
o grupo de amigos da EBM INDIA, 
os parceiros na Índia e depois de-
les os incontáveis necessitados nos 
múltiplos projetos de ajuda são-lhe 
gratos de coração. Nesse espírito, o 
trabalho há de continuar. Que essa 
comunidade auxiliadora permaneça 
unida junta, fiel e firme.

Dr. Walter HerterORAR E CONTRIBUIR

WATCH – Orfanato “Karunya Ni-
layam” para vítimas de AIDS, 
Bangarupalyam
Projeto nº: MAG 82401
Necessidade financeira: € 9 000

CREAM – Assistência oftalmoló-
gica em torno de Tallarevu
Projeto nº: MAG 81407
Necessidade financeira: € 2 000

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

Manfred Otto



www.ebm-international.org

Convidamos todos os amigos e promotores, contribuintes e pessoas interessadas no 
trabalho missionário mundial da EBM INTERNATIONAL para o nosso encontro de 
amigos na quarta-feira, dia 28 de maio 2014, a partir das 19 horas.
É uma convicção fundamental da EBM INTERNATIONAL que nas missões mundiais o 
evangelismo e a diaconia devem andar juntos. Graças à confi abilidade das uniões as-
sociadas a nós, de parceiros e colaboradores na África, na Índia, na América Latina e 
na Turquia, nossa ajuda chega ao destino. Por meio de suas informações atualizadas 
podemos dar-lhes uma visão das diferentes áreas de atuação da EBM INTERNATIO-
NAL. Gostaríamos muito que estivessem conosco!

O formulário de inscrição e outras informações estão disponíveis no escritório da mis-
são por meio de e-mail dirigido a info@ebm-international.org ou por telefone com 
Carola Streubel (tel. +49 33234-74 142)

Encadeamento com a África – Pearls of Africa
Os colares artesanais e coloridos são feitos de papel reciclado e enrolado, enverniza-
dos e selados. De revistas velhas surgem bijuterias coloridas.
Aproximadamente 50 mulheres conseguem sustento para si e suas famílias com a 
fabricação desses colares. Uma parte da renda resultante também se destina a um 
projeto de promoção feminina da EBM INTERNATIONAL.
Coopere e apoie esse trabalho duplamente valioso. Ofereça esses colares na livraria 
da igreja ou na hora do café ou em alguma atividade da sociedade feminina.
Com prazer lhes enviaremos um mostruário para venda comissionada. Caso não con-
sigam vender todos os colares, basta devolver as sobras.
Para mais informações consultem nosso site em www.ebm-international.org ou 
liguem para Carola Streubel (tel. +49 33234-74 142) Ficaremos aguardando sua 
ligação.

Encontro de amigos na EFG Kassel-Möncheberg

Informações de primeira mão


