
www.ebm-international.org

2/2014

MAGAZIN



2

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:  
Antonina Penner

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 
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.

Expediente

Prezados leitores:

“Não esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, 

pois de tais sacrifícios Deus se agrada” (Hebreus 13.16).

Quando pedimos ofertas para o nosso trabalho missionário, trata-se de um 

convite para repartir. Deus nos presenteou. O que temos, devemos a ele. E 

agrada a Deus quando doamos, repartindo com outros. No culto da Igreja 

Batista em Tallarevu/sudeste da Índia recolhe-se todos os domingos uma 

coleta (como nós também fazemos). Alguns dão dinheiro, mas outros não pos-

suem dinheiro. Estes trazem uma tigela com arroz ou alguns legumes e depo-

sitam-nos sobre a mesa da Ceia. Aquilo destina-se às crianças de rua.

Ninguém tem tudo, mas todos possuem alguma coisa, e das pessoas da Índia 

aprendemos como compartilhar se torna oferta e sacrifício.

Leia os relatórios dos campos missionários e sinta-se estimulado a comparti-

lhar com pessoas de algum de nossos projetos. Certamente será uma alegria. 

E Deus também se agradará.

Fraternalmente,

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Foto da capa: Men-
digos nas ruas de 
Nellore/Índia
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EBM INTERNATIONAL

Deus beneficia

Por ocasião da reunião do Conse-
lho Missionário em Orsay/França 
em 2014 ouvimos relatórios muito 
encorajadores de grande parte dos 
120 delegados de mais de 20 países 
sobre o que Deus faz e opera em 
suas missões. Em tremenda contra-
dição com isso estava o relatório do 
tesoureiro: uma regressão de mais 
de 300.000 euros no ano de 2013 
e outros 150.000 euros no primeiro 
semestre de 2014.

Torna-se difícil administrar esta situ-
ação. Se os projetos que apoiamos 
fossem ineficazes, sem resultados 
ou ruins, não seria justo pedirmos 

ofertas. Todavia, acontece o contrá-
rio: Nossas escolas batistas na África 
e na Índia são verdadeiros faróis 
cristãos num entorno muçulmano 
e hindu cada vez mais radicalizado. 
Temos experiências de avivamento 
em Cuba e na Índia. Estão surgindo 
centenas de novas igrejas. Pessoas 
carentes recebem nas nossas ins-
talações médicas um tratamento 
que de outra forma não teriam. Em 
muitos lares de crianças e nos pro-
jetos MANÁ e PEPE as crianças en-
contram um lar e uma chance para 
o futuro, passando a conhecer Je-
sus. Mais de 25.000 crianças e jo-
vens recebem nas nossas escolas e 

centros de habilitação sua educação 
e acesso ao evangelho. Em 10 semi-
nários teológicos e escolas bíblicas 
estamos subvencionando a forma-
ção de futuros pastores. Nos nossos 
programas de combate à fome evi-
tamos que pessoas morram de ina-
nição e cuidamos da continuidade 
de sua alimentação.

Queremos também no futuro relatar 
o Deus faz de bom. Para tanto pre-
cisamos do apoio, das orações e de 
ofertas de muitas igrejas e amigos, 
esperando poder contar com isso.

Jubileu em 16 de março de 2014 em Zurique

60 anos de Missão Batista Europeia

Com muito amor e dedicação a 
igreja de Zurique preparou uma 
festa para esta ocasião. Foi recom-
pensada pela participação de mui-
tas igrejas batistas da Suíça e de 
muitos visitantes, muitos dos quais 
da Alemanha. Comemoramos juntos 
no templo lotado e a banda gospel 
“The Kuziem Singers” apresentou 
um som africano arrebatador.

Christoph Haus contou-nos a curiosa 
pré-história (1878) sobre o príncipe 
camaronês em Berlim e de como 
em Zurique a EBM foi fundada pelas 
convenções batistas da França, da 
Alemanha e da Suíça. Na pregação 
sobre o Salmo 146, Christoph Haus 
recomendou começarmos diante da 
porta de nossa casa a buscar pes-
soas que precisam de Jesus, pois 
o trabalho missionário começa co-
nosco ali mesmo.
Durante o almoço no refeitório do 

ginásio próximo tivemos oca-
sião de encontrar antigos 
missionários e irmãos que di-
ficilmente temos ocasião de 
ver.

O período da tarde foi pre-
enchido com palavras de 
saudação de nossos visitan-
tes, havendo uma mostra de 
fotos nostálgicas de antigos 
missionários. Numa pales-
tra, Chistoph Haus explicou 
o novo direcionamento da EBM IN-
TERNATIONAL, ou seja, a promo-
ção da responsabilidade local.

Com a saída de Annabeth e Markus 
Maag do serviço missionário em ra-
zão dos distúrbios na África Cen-
tral, pela primeira vez a EBM Suíça 
não conta mais com missionários 
ativos. Alguns campos de trabalho 
puderam ser entregues a africanos. 

Todavia, nossa colaboração conti-
nua necessária.

Esther Fröhlich

The Kuziem Singers
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Relatório de nosso parceiro CREAM/India

Fundação da Igreja em Tallarevu

História da aldeia anterior a 
1952
Tallaveru é uma aldeia na região 
costeira do golfo de Bengala e lo-
caliza-se na região da foz do rio Go-
davari. A maioria das pessoas daqui 
vive da lavoura e da pesca. O povo 
é constituído de hindus, idólatras 
convictos e praticantes, com muitos 
deuses e deusas. Aqui predominava 
o sistema de castas: poucos hindus 
de castas superiores dominavam so-
bre o povo de castas inferiores. A 
prática da intocabilidade estava es-
tabelecida. As terras pertenciam a 

poucos latifundiários e a maioria das 
pessoas era de diaristas. Muitos ca-
nais e rios no entorno da aldeia fa-
voreciam a pesca, que oferecia tra-
balho e alimentação.

Chegada do evangelho: 1952
Em 1952, Deus enviou missionários 
batistas canadenses para cá, para 
alcançar as pessoas com o evange-
lho. Algumas famílias que trabalha-
vam como professores e enfermei-
ras deram o início com um pequeno 
grupo de aprox. dez crentes. Com-
praram um terreno na área central 

da aldeia (onde hoje se encontra o 
templo) e construíram um pequeno 
templo para 100 crentes. O edifício 
foi inaugurado em 25.12.1952 – em 
carinhosa memória a Miss McLau-
ren, que com grande empenho fora 
participante na difusão do evange-
lho naquela região.

EBM INDIA (antiga Hans-
Herter-Indienhilfe)
Em 1974, o Pastor D. Vasantharao, 
atual dirigente da CREAM, assu-
miu o pastorado desta igreja, que 
na ocasião era composta de 40 

Turquia

Primeira Convenção Batista na Turquia

No dia 4 de abril de 2014, as igre-
jas missionárias de Izmir, Adana 
(sudeste da Turquia), Samsun (Mar 
Negro) e Istambul fundaram a pri-
meira Convenção Batista na Tur-
quia. De 5 a 11 de julho de 2014, 
pela primeira vez a reunião anual da 
Aliança Batista Mundial (BWA) reali-
zou-se na Turquia. Foi muito anima-
dor para aquelas quatro pequenas 
igrejas que 350 delegados de 120 
países da maior igreja protestante 
do mundo compareceram a Izmir 
para sua reunião. A imprensa relatou 
de forma muito positiva sobre esse 
evento. Por toda parte havia segu-
ranças, pelo receio de que radicais 

opositores ao cristianismo pode-
riam protestar ou até praticar algum 
atentado.

Já em junho eu havia visitado as 
novas igrejas. Na metrópole Sam-
sun, os 25 membros formam a única 
igreja protestante. Em Adana reú-
nem-se 20 irmãos numa loja deso-
cupada. Os 300.000 refugiados sí-
rios, principalmente, são um grande 
desafio para a pequena igreja ba-
tista. A maioria deles recebe cuida-
dos em acampamentos da ONU. 
Mas sempre há cristãos sírios pro-
curando ajuda. Em Istambul a igreja 
tem 22 membros e não possui mais 

um salão de cultos, reunindo-se na 
residência do pastor. Durante os 
cânticos e a pregação fecham-se 
as janelas para evitar que os vizi-
nhos chamem a polícia. Em Izmir os 
membros da igreja incluem nesse 
interim 10 fugitivos iranianos batiza-
dos. A cada domingo são realizados 
dois cultos – em turco e em farsi.

A obra está crescendo e se forta-
lece. Estamos dependendo de ora-
ções e ofertas.

Christoph Haus

Igreja em Istambul na sala de estar do 
pastor

Ertan Cevik na igreja de Adana
Igrejas foram transformadas em 
mesquitas
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membros. Com dedicação total, 
pregava, visitava os doentes, cui-
dava dos pobres, etc. O testemu-
nho da fé cristã resultou em mui-
tas humilhações da parte dos ricos 
hindus da região, que pertenciam 
à castas superiores, pois para eles 
aquilo era uma vergonha. Em 1986 
ele fundou uma organização de vo-
luntários para ajudar os pobres. Gra-
ças ao amor participativo e à ajuda 
do Dr. Walter Herter e dos batistas 
alemães, ele pôde levar o amor de 
Jesus e auxílio concreto aos mais 
pobres entre os pobres. Até 1998 a 
igreja cresceu para 300 membros.

A construção do 
edifício atual: 1995
Com o bondoso apoio da 
Hans-Herter-Indienhilfe foi 
construído o atual edifí-
cio da igreja, inaugurado 
pelo Sr. Gerhard Körner 
em 29.01.1995. A igreja 
assumiu então o nome de 
Igreja Batista da Ressurreição (Bap-
tist Church of Ressurection)

Situação atual: 2014
No dia 1º de maio de 1998 fui cha-
mado por esta igreja. Sou muito 
grato a Deus por esta obra e 
pelo fato de a igreja contar atual-
mente com 700 membros. No ano 

passado, a igreja (incluindo quatro 
congregações) batizou 78 novos 
membros.

Somos gratos aos muitos contribuin-
tes e à EBM INDIA pelo precioso 
apoio recebido.

Pastor D. G. Samuel Sagar

Pastor Rufus Kamalakar relata

Expulso e contudo amado ...

Na reunião do Conselho Missioná-
rio deste ano em Orsay (França) o 
Pastor Rufus Kamalakar, dirigente 
organização ALMA, parceira da EBM 
INDIA, apresentou-nos alguns as-
pectos do seu trabalho e contou a 
seguinte história:

A Pastora Martha estava indo a pé 
para uma evangelização em uma 
nova aldeia. Notou debaixo de uma 
árvore um homem e uma mulher 

com um pequeno menino. Esta-
vam muito doentes e deitados no 
chão com seus pertences ao lado. 
Martha foi até eles para perguntar-
lhes o que acontecera para estarem 
ali. O homem disse que, depois de 
um teste positivo de HIV, foram ex-
pulsos de sua aldeia e que já fazia 
tempo que estavam ali sob a árvore. 
Era visível que estavam muito mal. 
Martha ficou muito triste com a si-
tuação miserável daquela família. 

Quando convidou a fa-
mília a acompanhá-la, 
disseram chorando que 
não tinham forças para 
andar, pois fazia tempo 
que não comiam. Disse-
ram que o filho mais ve-
lho havia saído para tra-
balhar e trazer comida. 

Martha prometeu buscar seu marido 
e alguns crentes para que ajudas-
sem. Em casa relatou a situação ao 
seu marido, que também é pastor, e 
a alguns cristãos da vizinhança. To-
dos foram ao encontro da família e 
carregaram todos à noite de volta 
à aldeia, porque à luz do dia a co-
munidade de lá teria protestado. 
Foram levados à igreja para tomar 
banho, receberam comida e roupa 
de cama e depois lhes contaram 
do amor de Jesus. A família ouviu 
de Jesus e o viu agindo. Posterior-
mente entregaram suas vidas ao Se-
nhor. Foram batizados e receberam 
nomes cristãos: Jonas e Elizabeth, e 
os meninos Daniel e Samuel.

Culto de natal

A igreja no distrito de 
Nellore
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Viagem à India

Com sede de justiça.

Em minhas lembranças estou mais uma vez 
ali. Não na ilha dos bem-aventurados, mas 
na Índia, no Golfo de Bengala. Praia de 

areia branca, on-
das gigantescas. 
Uns poucos barcos, 
como cascas de no-
zes, esperando que 
pobres pescadores 
se reanimem a levá-
-los ao mar. O povo 
daqui tem outras 
preocupações do 
que desfrutar o pa-
norama. Na aldeia 
esperavam por nós.
Uma menininha 
trouxe-me um co-
lar de flores que 
ela mesma havia 
confeccionado. Ela 
não falava inglês e 
eu nada de telugu, 

Mathilda com colar de 
flores

Daniel e Samuel

A igreja os levou ao 
hospital para tra-
tamento. Graças a 
isso viveram ainda 
alguns meses. Antes 
de morrer, o homem 
chamou a igreja, 
em especial Mar-
tha, pedindo que 

orasse por ele. Disse ainda: “O Senhor está 
me chamando. Peço que cuidem dos me-
ninos; desejo que eles cresçam como filhos 
de Deus sob a proteção da igreja. Eles são 
os filhos de vocês. Desejo que as suas ora-
ções me acompanhem na despedida deste 
mundo”. E assim foi: enquanto Martha 
orava, ele foi recebido na glória de Deus.

mas nossos nomes soubemos dizer. Ela 
chamava-se Mathilda. Talvez somente para 
mim. Mathilda tem cabelos muito curtos e 
veste uma camisola amarela. Seus dentes 
brancos e brilham e reluzem quando ela 
sorri. Ela me puxou de um lado para outro, 
passando por um laguinho, por entre case-
bres de barro e árvores, até a igrejinha da 
aldeia, uma simples construção de barro 
com telhado de folhas de palmeira. Diante 
dela, debaixo de uma árvore, estavam al-
gumas crianças com suas mães. Com um 
toque de tambor, os outros são chamados 
para receberem leite e ovos. Bem no co-
meço da fila encontra-se um menininho que 
nada vestia além de uma guirlanda de flo-
res. Até há pouco ainda não conseguia an-
dar porque seus ossos eram muito fracos. O 
leite ajudou a fortalecê-lo.

Por que estou aqui? É culpa das crian-
ças – as da minha igreja em Hamburgo. 
Aos domingos haviam-se ocupado com o 
tema “crianças em outros países”. Crian-
ças possuem em relação à justiça uma visão 
completamente descomplicada. Justiça é 

Poucos dias depois, morreu também sua 
querida esposa Elizabeth. Pouco antes do 
seu falecimento, também pediu a Martha 
que cuidasse de seus filhos. Suas últimas 
palavras foram: “Eu teria gostado de co-
nhecer a Jesus antes, mas estamos alegres 
por não ter sido tarde demais. Tornaremos a 
ver-nos no paraíso.”

Atualmente a igreja cuida de Daniel e Sa-
muel. Ela mantém a sua promessa e ambos 
os meninos podem viver no lar de crianças.

Pastor Rufus Kamalakar
dirigente de ALMA.
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quando cada um tem o que precisa para a 
vida. E se alguém não tem o que precisa, é 
necessário que isso lhe seja dado.

Infelizmente eu sou adulta. Tenho outras 
perguntas, por exemplo: Por que damos às 
crianças ovos e leite em vez de dar aos seus 
pais gado e galinhas?
O pastor Rufus Kalamakar me explica que 
tentaram isso, mas de início não funcionou. 
É que manter um animal requer conheci-
mento, para conhecer algo é necessário 
aprender, para poder aprender é necessá-
rio estar bem alimentado. Acabar efi caz-
mente com a fome e a sede é um negócio 
complicado.
Numa aldeia, porém, funcionou. O profes-
sor sempre vinha quando todos estavam 
juntos comendo. Ele conseguiu então que 
alguns de seus alunos agora trabalhem e 
ganhem dinheiro para toda a aldeia. Esta al-
deia não depende mais da doação de leite 
e ovos. Uma aldeia.

“Não podemos fazer tudo.
É um sentimento de alívio
quando nos conscientizamos disso.
Isso nos habilita a fazer alguma coisa
e a fazê-lo bem-feito.” Oscar Romero

Bem-aventurados os que têm fome e sede 
de justiça, pois serão satisfeitos (Mateus 
5.6).

Na despedida, Mathilda me dá de presente 
o seu prendedor de cabelos. Claro, eu pre-
ciso dele, senão como poderia prender a 
fl or nos meus cabelos?

Anja Neu-Illg, pastora da Igreja Batista de 
Hamburg-Eimsbüttel

Anja Neu-Illg esteve na Índia em fevereiro 
junto com o secretário-geral da EBM INTER-
NATIONAL, Pastor Christoph Haus, e mais 
seis pessoas, para inspecionar diversos pro-
jetos da EBM INDIA. A aldeia de Mathilda 
recebe recursos da organização ALMA, diri-
gida por Rufus Kamalakar. A Igreja de Eims-
büttel coopera com o projeto Milk&Egg e o 
trabalho de Rufus entre os Yanadi na Índia. O 
texto acima foi irradiado no dia 13 de junho 
de 2014 como devocional pela DRadioKultur.

ALMA=Abundant Life for Mi-
nisterial Associates (Vida abun-
dante a serviço de Deus)

Aprovisionamento diário de 
aprox.800 crianças adivasis sub 
ou mal-nutridas, bem como 
100 mães subnutridas rece-
bendo leite e, duas vezes por 
semana, um ovo. A distribuição 
é feita em 15 diferentes aldeias 
em torno de Nellore.

Lar de crianças em Chittatoor
(Projeto nº 81102)

Aqui 60 crianças 
encontram um lar.

Programa Leite e Ovo
(Projeto nº 81101)

Convenção de mais de 300 
igrejas locais

Pastor Rufus com o casal pastoral de uma igreja de aldeia

ORAR E CONTRIBUIR

ALMA – Programa Leite e Ovo 
no Distrito de Nellore
Projeto nº: MAG 81101
Necessidade fi nanceira: € 14 000

CREAM – Trabalho da Igreja em Tallaveru
Projeto nº: MAG 81401
Necessidade fi nanceira: € 8 700

Informações: www.ebm-international.org
Conta de contribuições para a EBM INDIA: 
IBAN DE68 5009 2100 0000 3436 09
BIC GENODE51BH2, SKB Bad Homburg
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SEM LIMITES em Heidelberg

Compartilhar a Vida – compartilhar a fé

Missão de igual para igual

Pastor Samuel Kamara visita Lüneburg

Familia Mafuleka

Pastor Samuel Kamara 
com Pastor Jürgen 
Bohle

No âmbito do projeto “Sem limites”, nossa 
Igreja em Heidelberg convidou o casal 
pastoral Funwayo e Victory Mafuleka, do 
Malaui. Durante sua permanência de oito 
semanas, os Mafulekas não só foram con-
vidados pelos diversos grupos da nossa 
igreja, como participaram ativamente deles. 
Assim pudemos tomar conhecimento de 
como vivem com Deus e sua Palavra.

No domingo de Pentecostes os Mafulekas 
despediram-se com as seguintes palavras:
“Foi uma alegria estar com vocês. Valori-
zamos cada encontro que tivemos com vo-
cês; foi um tempo em que compartilhamos 
a vida. Isto inspirou a nossa vida... Ganha-
se uma noção da vida de outras pessoas 
ao convidá-las a participar da nossa própria 
vida!”

“Missão olho no olho” – A Friedenskirche 
Lüneburg e a “Baptist Convention of Sierra 
Leone” tomam este lema ao pé da letra. Há 

anos essa igreja fi-
nancia o custo de 
um pastor de jo-
vens em Serra Leoa. 
Agora o Pr. Samuel 
Kamara e os batistas 
de Lüneburg se en-
contraram pela pri-
meira vez “olho no 
olho”: por duas se-
manas Kamara per-
maneceu em Lüne-
burg conhecendo 
pessoas, a cidade e 
o trabalho da igreja.

Oportunidades para encontros houve mui-
tas: Kamara pregou no culto, preencheu 
uma noite missionária, visitou a escola do-
minical e esteve quase todos os dias hos-
pedado por outra família. Na lembrança fi-
caram não só os relatórios de primeira mão 
de um dos países mais pobres da terra: “Sa-
muel Kamara tem um coração apaixonado 
para transmitir o evangelho”, diz o Pr. Udo 
Rehmann. “Impressionou-nos como os ba-
tistas de Serra Leoa estão engajados em 
desenvolver bons programas para treinar 
obreiros para o trabalho entre os jovens”.

Paul Conteh, o antecessor de Kamara na 
função de pastor de jovens, já havia visi-
tado a Igreja de Lüneburg por três meses 
em 2008 no âmbito do projeto “Sem Limi-
tes” da EBM, juntamente com o Pr. Joseph 
Fornah.

Ute Klingberg-Stunk

Estas palavras de despedida 
foram complementadas com 
o encorajamento de não só 
compartilhar com outros a 
nossa vida, mas também 
com mais coragem a nossa 
fé. Já pouco depois da des-
pedida de nossos amigos 
africanos podemos dizer que 
fomos profundamente toca-
dos pela sinceridade deles 
e sua notável integridade 
entre a vida e a fé. Somos 
muito gratos e podemos re-
comendar a outras igrejas 
que também realizem um 
projeto “Sem limites”!

Dr. Helmut Rabenau,  
EFG Heidelberg



Vanessa Cavelier,  
31 años. Ella ama su profesión de enfer-
mera y servirá a Dios y a las personas en 
el campo de la medicina en Camerún. 
Como ayudante en el Hospital de Garoua, 
Vanessa ofrecerá talleres de capacitación 
para el personal médico y programas edu-
cativos para el pueblo. Vanessa sabe que 
en Garoua le esperan múltiples desafíos, 
pero ella se aferra a las promesas de Dios, 
segura de que Él la guiará en todos sus 
caminos.

9

Nathan Minard,  
26 años. Nathan es 
mecánico de maqui-
naria agrícola, creció 
en Camerún y estuvo 
allí los dos últimos 
años como volunta-
rio. En noviembre de 
este año regresará a 
Camerún como mi-
sionero. Nathan tra-
bajará en el Centro 
Técnico (CTG) y en 
el Collège Polyvalent 
Baptiste La Grace en Garoua. Su tarea con-
sistirá en el cuidado del equipamiento téc-
nico y la capacitación de los obreros.

Vanessa Cavelier

Else Miklavcic

Los Sikorski
Son una familia – por lo general – alegre. Sus 
integrantes son Maike Telkamp, 41, Renatus 
Sikorski, 44, los mellizos Micha und Martha, 
7, y Manu, 4. A partir del otoño (su traslado 
recién será posible cuando esté bajo control 
la epidemia de ébola) ellos trabajarán como 
Representantes de EBM INTERNATIONAL 
en Sierra Leona coordinando y promoviendo 
los programas que EBM INTERNATIONAL 
apoya. Entre estos proyectos figuran por 
ejemplo la Clínica Oftalmológica en Lunsar, 
varios consultorios ambulantes y algo más 
de 30 escuelas primarias y superiores. Más 
allá de esto se involucrarán en la capacita-
ción de obreros nativos. Su domicilio será la 
estación misionera de Kingtom en la capital 
del país, Freetown, que cuenta con una casa 
para huéspedes. Desde aquí también aten-
derán las necesidades de los voluntarios de 
EBM INTERNATIONAL y promoverán las di-
versas relaciones entre iglesias de Alemania 
y Sierra Leona.

Else Miklavcic,  
tiene 65 años, fue docente y posee capaci-
tación teológica. A partir de Septiembre del 
2014 colaborará en el Centro Social de Ma-
cia, Mozambique. Su tarea consistirá en la 
capacitación de los obreros y el desarrollo 
de programas escolares y de entrenamiento 
en el área de administración y organización. 
Los programas de capacitación del Centro 
están destinados a los grupos marginales 
como por ejemplo las mujeres, los jóvenes 
y personas con discapacidades.

Nathan Minard

Nuevos rostros convocados en la Misión

Sierra Leona, Camerún y Mozambique

Familia Sikorski
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Trabalho missionário na Guiné Equatorial

Marta Nombela e Sara Marcos relatam

A plantação de igrejas missionárias 
(congregações) é um objetivo de 
nossa igreja principal em Evinayong, 
a pequena Igreja que Deus ama e 
que investe muito trabalho nos diver-
sos projetos da escola e no projeto 
agrícola. Sensibiliza-nos o engaja-
mento dos membros da igreja, que 
vão pregar nas aldeias ainda não al-
cançadas para fundar novas igrejas. 
Todos os domingos os dirigentes da 
Igreja estão a caminho em duplas 
com os jovens das igrejas missioná-
rias. Como estas são muito distantes 
e eles não possuem um automóvel, 
precisam ir a pé ou emprestar um 
carro. Nossa igreja só possui uma bi-
cicleta, com a qual vão de aldeia a 
aldeia. Uma grande parte do orça-
mento da igreja é usada para o trans-
porte desses evangelistas.

Temos três congregações: Movum, 
Asogabo e Eboafang. Para lá os 
evangelistas vão todo domingo para 
pregar e às vezes também durante a 
semana para cursos de discipulado.

Movum é uma aldeia nas monta-
nhas, cujo templo fica bem no topo. 
Apesar de tratar-se de uma aldeia 
pequena, seus moradores foram os 

primeiros a ouvirem o evangelho e 
muitos de nossos atuais dirigentes 
são originários daqui. Todos os do-
mingos há culto ali e o templo fica 
lotado, principalmente de crianças, 
que vêm espontaneamente. Pedimos 
a Deus que chame dirigentes para 
essa igreja e que muitas das pessoas 
convertidas ali no passado voltem 
para lá.

Asogabo é a congregação mais re-
cente, fundada por alguns irmãos da 
nossa igreja principal. Trata-se ainda 

de uma pequena congregação ca-
seira, mas já compraram um terreno 
para poderem construir uma capela. 
A Igreja está repleta de jovens que 
comparecem todos os domingos.

A igreja de Eboafan está construindo 
sua capela. O trabalho está sendo 
dificultado por líderes da aldeia que 
moram ao lado da capela. Tão logo 
eles nos veem chegando, ligam mú-
sica alta em seus bares para pertur-
bar o nosso culto. Por isso estamos 
orando e pedindo a Deus possibili-
dades para resolver a questão. Os 
mesmos líderes da aldeia deram-nos 
tempos atrás o terreno para a cons-
trução da capela. Agradecemos a 
Deus pelos irmãos que não desis-
tem, mas procuram obter de Deus 
orientação e uma solução.

Sara Marcos e Marta Nombela

Igreja de Movum

Marta Nombela

Batismo com Sara Marcos

Baptist Eye Hospital Lunsar / Serra Leoa

Nova mesa cirúrgica para a 
clínica oftalmológica
Alegra-nos muito que a oferta de 
6.000 euros nos permitiu encomen-
dar uma mesa cirúrgica e uma ca-
deira adequada. Ambos já chega-
ram à clínica oftalmológica. Com 
isso a qualidade das intervenções 
clínicas melhora sensivelmente e o 
tempo das operações se reduz, me-
lhorando o conforto para o médico 
e pacientes.

Dr. John Mattia Mesa cirúrgica melhora a qualidade 
das intervenções
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Uma boa comunhão – foi o que ex-
perimentamos durante o curso pre-
paratório de duas semanas: Tudo 
começou com a chegada no en-
solarado dia 14 de julho em Elstal 
– abarrotados de guloseimas, bom 
humor, grandes expectativas e mui-
tas perguntas. Serão esclarecidas 
aqui todas as minhas dúvidas sobre 
a minha missão? Como será com os 
demais voluntários, será que vamos 
entender-nos bem?

Para nós 15 voluntários seguiu-se 
então um tempo cheio de ativida-
des, no qual refletimos muito so-
bre nós mesmos, tivemos conver-
sas motivadoras e principalmente 
nos divertimos muito. Ficou claro 
para nós de que numa cultura es-
tranha devemos ser observadores. 

Não se deveria julgar com pressa! 
Muito marcante foi a excursão para 
Berlim. Para tanto fomos em gru-
pos de dois, tendo em mãos nada 
mais que um pouco para beber, um 
bilhete para a viagem de ida e um 
salário diário de um trabalhador do 
país de nosso destino. Assim per-
manecemos aprox. oito horas em 
diferentes bairros de Berlim. Tive-
mos ali muitas conversas interes-
santes e experimentamos como é a 
situação de não se poder simples-
mente ir à próxima padaria para 
comprar algum lanche quando se 
tem apetite. Quanto ao nosso vo-
luntariado, aprendemos nesse dia 
que vale a pena procurar contatos 
e a não interpretar rejeição como 
culpa própria.

Mas a descoberta mais bonita foi 
que, nessas duas semanas, jovens 
que mal se conheciam antes conse-
guiram em tão pouco tempo formar 
uma sólida comunhão. Também os 
visitantes que chegaram mais tarde, 
que pacientemente responderem 
nossas perguntas, dando-nos infor-
mações sobre o país que ainda não 
conhecíamos, foram bem recebidos 
pelo grupo. Queremos agradecer a 
todos os palestrantes, interlocuto-
res e organizadores deste período 
tão interessante.

Apesar do programa muito denso, 

sempre sobrou tempo para refletir 
sobre o que ouvimos e depois des-
cansar. Também a comunhão entre 
os voluntários não foi em vão. Além 
de momentos de louvor, jogos de 
vôlei e uma noite com projeção de 
filmes havia de tudo e juntos rimos 
um bocado!
Nossa alegre expectativa aumen-
tou bastante. Muitos de nós gosta-
ríamos de imediatamente embar-
car para a Índia, a África do Sul, a 
Argentina, o Malaui, Camarões ou 
Serra Leoa. Entrementes chegamos 
à conclusão de que provavelmente 
teremos mais a aprender do que 
oferecer. Não podemos mudar o 
mundo, porém nossa simples pre-
sença pode inspirar pessoas de 
todo o mundo. Nossa atividade 
certamente trará também dificul-
dades, mas não importa o quanto 
possamos passar mal – Deus estará 
conosco. Continuamos sendo seus 
filhos amados. Por isso nos alegra-
mos por poder imergir numa outra 
cultura e experimentar de maneira 
nova a grandeza de Deus.

Miriam Rödder e Julia Sauer

ORAR E CONTRIBUIR

Programa de voluntariado
Projeto nº: MAG 10 800
Necessidade financeira: € 20 000

Missionários europeus
Projeto nº: MAG 77 000
Necessidade financeira: € 600 000

Informações:  
www.ebm-international.org
Conta de contribuições 
para a EBM AFRICA: IBAN 
DE89 5009 2100 0000 0333 16
BIC GENODE51BH2  
SKB Bad Homburg – Alemanha

Curso preparatório para voluntários 2014/2015

Não podemos mudar o mundo...

Curso preparatório para voluntários 2014/2015
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Viagem de estudos missionários ao Peru

Na terra dos quíchuas

A Cordilheira dos Andes – montanhas até 
onde a vista alcança. Apesar da altura (4.000 
m) crescem aqui ainda pequenas árvores, 
há campos e áreas de lavoura preparadas 
em terraços na topografia íngreme. Alpacas, 
lhamas e carneiros pastam, alguns cavalos e 
vacas podem ser vistos amarrados em tocos 
nos campos de milho já colhido. No meio 
de tudo isso estão assentadas mulheres ou 
crianças com uma roca nas mãos, com a qual 
vão fiando alguma lã. Poder-se-ia chamar 
isso de puro idílio. Mas a vida aqui é dura 
para os camponeses. Moram em peque-
nas e simples casas de tijolos de barro, que 
eles mesmos produzem. São um povo muito 
trabalhador. Dia após dia trabalham dura-
mente para tirar de um solo pobre o que eles 
próprios precisam para viver. Todavia não 

passam fome – pelo menos não enquanto 
nenhuma catástrofe natural destruir suas cul-
turas, o que infelizmente se repete todos os 
anos.

Impressionante e fascinante – é como des-
crevemos a terra que visitamos. Nós, isto é, 
um grupo de 15 pessoas da Alemanha, da 
Suíça e Áustria junto com Carlos Waldow, se-
cretário de missões da EBM MASA. Na nossa 
viagem de estudos missionários acompa-
nhou-nos também Adrián Campero, missio-
nário na extensa região de Apurimac.

Para o início, o programa previa destinos tu-
rísticos. Visitamos muitas ruínas dos incas, 
naturalmente também Machu Picchu, a bem-
-preservada cidade de ruínas com velhas 
construções de templos no meio das monta-
nhas. Aprendemos algo sobre a velha cultura 
inca e as formas como o catolicismo, trazido 
pelo poder colonial da Espanha, se misturou 
com as religiões ancestrais da população in-
dígena. Isso ainda continua assim hoje e in-
fluencia o trabalho missionário no país.

A segunda parte da nossa viagem foi ainda 
mais impressionante. Viajamos longas dis-
tâncias através de regiões distantes e visita-
mos ali igrejas batistas e postos missionários. 
Muitas vezes nos parecia termos chegado 
ao fim do mundo, mas ali vivia gente e até já 
existem igrejas batistas! Em toda parte fomos 
recebidos com muito amor e os irmãos nos 
agradeciam comovidos a ajuda recebida de 
EBM MASA. Isso nos tocou bastante.

“Terça-feira: Horas seguidas viajamos por 
uma estrada em desfiladeiros com muitas 
curvas, subindo a 4.000 m. Pouco antes do 

Com irmãos de Lambrama

Batismo de 65 irmãos
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destino: uma plantação de melões! É in-
teressante ver o que é possível plantar na-
quela altura e que variedade de vegetação 
existe ali. Uma vista grandiosa lá de cima e 
depois alças de estrada sem fim até o pró-
ximo vale e destino: Lambrama, com aprox. 
1.000 habitantes. Da porta da igreja batista, 
uma pequena casa de barro, surgem 18 a 
20 pessoas de todas as idades. Elas vieram 
especialmente para nos encontrar. Também 
a irmã Timotea, uma minúscula mulher de 
idade “matusalêmica”- que voltou a andar 
desde uma oração de Carlos há dois anos. 
Os irmãos prepararam uma refeição para 
nós – um gostoso peixe frito, batatas roxas e 
holluco, uma espécie de couve. Antes de nos 
despedirmos, oramos pelo missionário deles 
e por dois jovens. À pergunta sobre o que 
desejariam receber de nós, responderam 
“treinamento”. Ajuda de como fazer as coi-
sas. Depois seguimos viagem. Em incontá-
veis curvas da estrada descemos à cidade de 
Abancay, ao hotel. Depois de jantar fomos 
ao culto na igreja. Que contraste em relação 
à igreja de hoje cedo em Lambrama! Em vez 
dos cânticos dos quíchuas ali, os irmãos, ves-
tidos em estilo moderno, cantavam hinos de 
adoração de cunho ocidental.”

O último ponto alto de nossa viagem foi a 
conferência missionária das igrejas quíchuas 
da província de Abancay. Naquela região, 
Adrián Campero começou há 28 anos o tra-
balho missionário, quando ainda não exis-
tiam igrejas. Hoje a festa missionária anual 
é um ponto alto dos batistas, que atual-
mente reúnem na região 40 igrejas ou postos 
missionários.

Armaram uma grande tenda e trouxeram 
bancos de madeira dos postos missionários 
próximos. Nosso grupo se perguntava de 
onde viriam os participantes nesta região tão 
erma. Mas eles vieram: uns 1.000 quíchuas, 
vários deles andando horas por caminhos di-
fíceis por entre as montanhas para participa-
rem dessa festa de quatro dias.

No programa constava doutrina bíblica, com-
petições esportivas e em conhecimento bí-
blico, cozinhar e almoçar juntos e depois 
batismo.
Sábado: Retorno do grupo à conferência 
missionária. Chegamos lá por volta das 9 

Conferência missionária das igrejas quíchuas

horas e parecia tudo muito quieto, mas per-
cebemos admirados que a grande tenda já 
estava cheia de gente. Ficamos numa alegre 
expectativa pela grande festa de batismo. Os 
65 candidatos são chamados nome a nome, 
indo para a frente em direção aos seus pas-
tores. Então começa a atividade externa: 
Cada expectador procura um lugar do qual 
possa ter boa visibilidade. Nos dias anterio-
res encheu-se de água um antigo tanque de 
criação de trutas – água fria derretida das ge-
leiras. Sete pastores entram na água. Depois 
disso, sete batizandos de cada vez entram no 
tanque por uma escada, até todos os 65 se-
rem batizados. Batem-se palmas e cantam-se 
hinos. Depois dos batismos, todos se encon-
tram novamente na tenda, onde os novos ir-
mãos são abençoados.”

Na hora do almoço, recebemos como grupo 
um convite especial: grelharam cuy – por-
quinhos-da-índia – especialmente para nós: 
uma estreia! Olhamos todos um pouco des-
confiados, mas curiosos para o que serviriam 
ali. A carne cobre o prato todo, por baixo en-
contram-se grandes feijões. Experimentamos 
com cautela: O sabor é de galinha, bastante 
bom. Batismo e banquete de porquinhos-da-
-índia: dois destaques em um dia na nossa 
viagem ao Peru!

“Domingo: O trânsito caótico em Cuzco con-
firma que deixamos o mundo “tranquilo” nas 
montanhas de Curahuasi. Chegados ao ae-
roporto, despedimo-nos dos cinco missioná-
rios que estiveram conosco no últimos dias e 
também de Carlos – eles permanecerão aqui 
em retiro nos próximos dois dias.”

Parte do nosso coração ficará certamente 
com a gente do Peru.

Gabi Neubauer e outros
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Voluntariado no lar de crianças Alem/Argentina

Meu grande sonho

Trabalho missionário na Bolívia

Início de dois novos projetos

Ser agradecida por aquilo que Deus 
me deu e presentear outros com os 
meus dons: esta foi minha motiva-
ção para um breve voluntariado no 
lar de crianças em Alem/Argentina.
O lar tem uma localização muito 

bonita. São seis casas num terreno 
de aprox. 9 hetares entre pinheiros. 
Ali atualmente 47 crianças recebem 
cuidados de casais ou de mães-so-
ciais. Pudemos constatar a felici-
dade das crianças e o zelo com que 

são tratadas pelos ca-
sais e também pelos 
diretores do lar, Elfy 
e Sérgio Ibarra. Em 
algumas casas pude 
substituir a mãe e co-
zinhar para aprox. 15 
pessoas, estender as 
roupas e fazer muitos 
trabalhos de costura. 
Costuramos também 
gorros de natal para 
serem vendidos no 
estande natalino do 
lar com a finalidade 
de com o lucro poder 
comprar presentes 
para as crianças.
Meu sonho de tor-
nar-me algum dia 

uma mãe social se derreteu não só 
devido ao calor, mas simplesmente 
pelo volume do trabalho. Convenci-
me aqui de que eu de fato queria 
aliviar estas mães. Mas como seria 
bom se houvesse contribuições su-
ficientes para uma mãe substituta 
que proporcionasse alívio para as 
mães do lar!
Agora já estamos de volta há alguns 
meses, mas a minha alma ainda não 
retornou totalmente. Por três meses 
pude viver meu grande sonho no lar 
de crianças, tempo que não quero 
mais dispensar. As crianças, as famí-
lias, a direção do lar, os irmãos da 
igreja, Arturo Köbernick (represen-
tante regional da EBM para a Amé-
rica Latina) e sua família conquista-
ram um lugar no nosso coração e 
gostaríamos muito de revê-los logo.

Saudações fraternais,

Ruth e Bernhard Kondziolka

El Alto  é uma cidade vizinha da 
capital La Paz e uma das cidades 
mais pobres do mundo. Mais de 
70% da população vive abaixo do 
limite de pobreza. Muitos não pos-
suem ligação de água, esgoto ou 
eletricidade. Em grande altitude vi-
vem aqui principalmente aimarás ou 
quíchuas.

Não admira, portanto, que as crian-
ças não tenham chances de uma 
boa formação escolar. Desde feve-
reiro está sendo oferecido um pro-
jeto de pré-escola PEPE para 15 
crianças. Duas senhoras treinadas 
por uma colaboradora brasileira são 
responsáveis por este projeto. Além 
disso prestam ajuda voluntária ir-
mãos da igreja batista local, ao cui-
darem das necessidades sociais dos 
respectivos pais. Alegramo-nos pela 
ajuda que está sendo dada e pela 
proclamação do evangelho!

Em Sucre/Yotala pôde ser iniciado 
um novo projeto de fundação de 
igreja com o missionário Sebas-
tián Jancko Rojas. Ele começou seu 

trabalho com grande paixão. Agora 
está sendo comprada uma moto-
cicleta para ele a fim de melhorar 
seu acesso às aldeias próximas. Este 
projeto está sendo combinado com 
o combate à doença de chagas, 
transmitida pelos besouros-barbei-
ros. Ela se alastra muito na Bolívia e 
não tem cura.

A mãe-social Virginia e Ruth na distribuição de refeições.

Crianças do projeto de pré-escola PEPE

Sebastián Jancko Rojas e família
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Tour de motocicleta através da América

2AR – 2 em viagem

Apoiando crianças por meio de selos

Todos podem participar

Em fi ns de março encontraram-se 
Mirco Nagler e Carlos Waldow, se-
cretário de missões da EBM MASA, 
para ultimar os preparativos para o 
projeto 2AR.
Mirco e sua esposa Claudia querem 
viajar de motocicleta atravessando 
a América para realizar atividades 
fotográfi cas e cultos segundo o mo-
delo evangelístico “Pessoas amadas 
por Deus”. Inicialmente estarão nos 
EUA e no Canadá, e posteriormente 
na América Latina. “Com ajuda de 
um grande mapa da América do Sul 
seguimos o roteiro planejado e Car-
los forneceu-me muitas informações 
úteis sobre muitos países, expli-
cando também a situação dos mis-
sionários que atuam ali,” diz Mirco 
Nagler. Em abril o casal foi enviado 
pelo Projeto da primeira viagem 
motociclística batista em Wetzlar/
Alemanha.

Após alguns meses “de viagem”, 
Claudia e Mirco nos falam de suas 
experiências:
Nosso tour começou em Nova York 
no dia 12.05.14 e passou pela Pen-
silvânia, por Michigan, Wisconsin, 
Iowa e Dakota do Sul, atravessando 

os EUA. A via-
gem é tam-
bém apoiada 
pelo Bund 
Evangelisch 
Freikirchli-
cher Gemeinden (a Convenção Ba-
tista Alemã). Carsten Hokema, da 
área de missões, acompanhou-nos 
durante os dez primeiros dias. Re-
alizamos a iniciativa “Pessoas ama-
das por Deus” em lugares públicos, 
numa escola e também espontanea-
mente em igrejas que encontramos 
pelo caminho. É fantástico oferecer 
aos visitantes uma fotografi a e ver 
seus rostos entusiasmados.
No fi nal de maio chegamos a Fort 
Thompson, em Dakota do Sul, pas-
sando por longas estradas e por 
enormes campos verdes... uma am-
plidão sem fi m. Chegamos a um 
projeto de ajuda cristã para crianças 
indígenas e permanecemos quatro 
dias nesta que é a mais pobre re-
serva indígena dos EUA, celebramos 
culto, desfrutamos da comunhão 
com as crianças e as fotografamos 
com seus assistentes. Era muito co-
movente sentir o agir de Deus e ver 
como as pessoas se aproximavam 

de Deus e que efeito uma vida com 
Deus lhes proporciona.
A hospitalidade dos norte-ameri-
canos é imensa e o interesse em 
nossa viagem, impressionante. Em 
todo posto de gasolina, em cada 
área de camping ou diante de um 
supermercado conversamos com 
as pessoas, às vezes oramos juntos 
com elas e assim levamos adiante o 
agir de Deus. Alguns até nos deram 
dinheiro para os projetos da EBM 
MASA depois de breves encontros.

Vamos em frente: viajar, falar de 
Deus e buscar as pessoas amadas 
por Deus... estamos bem, mas pre-
cisamos das orações de vocês.
Saudações calorosas,

Claudia e Mirko Nagler
Para informações mais detalhadas: 
www.2ar.eu

Mirko e Claudia Nagler em viagem

Há mais de 10 anos Horst Liedtke 
manuseia e vende coleções de se-
los, envelopes, cartões postais, car-
tões telefônicos, moedas e papel-
moeda para com isso apoiar a EBM 
MASA e especialmente os lares de 
crianças na América Latina. Em 2013 
puderam ser processadas aproxima-
damente 800 remessas, desde enve-
lopes com alguns selos até pacotes 
pesados com álbuns diversos . Além 
disso montamos um estande em en-
contros regionais e da Covenção em 

Kassel, bem como uma feira nata-
lina e diversos eventos de troca de 
selos. Graças a essas atividades foi 
possível encaminhar à EBM MASA 
um total de 9.000 euros. Tal resul-
tado foi possibilitado pela fi delidade 
de muitos colaboradores, aos quais 
desejamos agradecer aqui. Nosso 
agradecimento se dirige em espe-
cial a Horst Liedtke pelo seu extraor-
dinário trabalho. O apoio fi el e seu 
empenho incansável em 10 anos é 
excepcional.

Ficaremos contentes se você tam-
bém enviar selos colecionados para 
Horst Liedtke.

Contato: Ober-Seemer Str, 2
63688 Gedern / Alemanha
Tel.: +49 6045 4186
E-Mail: horst-liedtke@t-online.de



Herzlichen Glückwünsch Ein dreimonatiges Theologiestudium im Wert von
125 € kann Dank der Spende eines Freundes in Ihrem
Namen in Afrika vergeben werden.

Diese Postkarte erhalten Sie
als Dankeschön und zur Erinnerung.
In Ihrem Namen wird an einer anderen
Stelle der Erde etwas Gutes getan!
Wir wünschen Ihnen Gottes Segen!

Vielen Dank.

Herzlichen
Glückwünsch 

Eine Nähmaschine im Wert von 50 € kann Dank der
Spende eines Freundes in Ihrem Namen an eine
junge Frau in Indien verschenkt werden, damit sie
eine Ausbildung zur Schneiderin machen kann.

Diese Postkarte erhalten Sie als 

Dankeschön und zur Erinnerung. 

In Ihrem Namen wird an einer 

anderen Stelle der Erde etwas 

Gutes getan!

Wir wünschen Ihnen 

Gottes Segen!

Vielen Dank.

Herzlichen
Glückwünsch 

Eine Mahlzeit im Wert von 10 €  kannDank der Spende eines Freundes inIhrem Namen an 10 Straßenkinder inMendoza/Argentinien ausgegeben werden.

Diese Postkarte erhalten Sie als Dankeschön und zur Erinnerung. In Ihrem Namen wird an einer anderen Stelle der Erde etwas Gutes getan!

Wir wünschen Ihnen 
Gottes Segen!

Vielen Dank.

www.ebm-international.org

Uma ideia criativa para presentes

Função RSS no site

Por ocasião do jubileu dos 60 
anos da EBM INTERNATIONAL 
foi apresentada uma nova e 
criativa ideia de um presente 
para apoiar o trabalho mis-
sionário. Em vez de um pre-
sente tradicional, pode-se 
apoiar um dos seis projetos 
de campos missionários. 
Depois da oferta recebe-
se automaticamente um 
belo cartão postal no 
qual pode ser incluída 
uma saudação pessoal 
para então encaminhá-
-lo a alguma pessoa 
querida.

Nossas informações da área de atua-
lidades “Aktuelles” estão agora tam-
bém à disposição em RSS-Feed. A 
vantagem disso é que assim nossas 
notícias atualizadas podem ser inclu-
ídas diretamente em apresentações 
online. Um aspecto agradável é que 
essa inclusão precisa ser feita só uma 
vez. Assim que publicarmos novas 
notícias em nosso site, estas aparece-
rão automaticamente nas páginas do 
respectivo interessado.
Assine um RSS-Feed do nosso site 
sob Aktuell/RSS.

Mais informações podem ser encontradas não 
site da EBM INTERNATIONAL sob Aktuell.

Você pode encomendar conosco gratuita-
mente panfl etos e todos os demais materiais:
info@ebm-international.org
ou +49 33234 74-150


