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Prezados leitores,

“Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres” – 

Salmo 126.3

O Natal está às portas e com grande alegria lembramo-nos da vinda de Jesus 

ao nosso mundo. A salvação dos homens prometida por Deus tornou-se rea-

lidade. Perdão dos pecados, reconciliação de Deus com a humanidade, uma 

nova vida com esperança e perspectiva. Com grande alegria podemos trans-

mitir esta mensagem ao mundo: “Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, 

por isso estamos alegres!” Com gratidão voltamos nosso olhar para o ano 

que passou, no qual milhares de pessoas que viviam em grande pobreza rece-

beram ajuda concreta por meio dos diversos trabalhos missionários da EBM 

INTERNATIONAL em 27 países. O amor de Deus foi repartido, e o evangelho 

transmitido por meio da Palavra e de atos concretos.

Considerando isso, desejamos transmitir o nosso muito obrigado a todos os 

que nos deram seu apoio em oração e com ofertas! Que os relatórios dos 

campos missionários os inspirem e vocês se alegrem conosco!

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 
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Advento – Jesus está chegando

Turquia

Batismo em Tarso

Este é um assunto de oração que compar-
tilhamos com muitas pessoas no mundo: 
que Jesus se manifeste como Salvador, Re-
conciliador e Filho de Deus. Estão aí os re-
fugiados da Síria na Turquia e no Líbano, 
fugitivos do terror do ISIS. Há muitos cris-
tãos entre eles. Há também milhares de ni-
gerianos fugindo para o norte de Camarões 
diante do terror da seita Boko Haram. Há 
ainda milhares de camponeses nas terras 
altas do Peru que, devido à chegada ante-
cipada de um inverno excessivamente ri-
goroso, perderam toda a sua colheita e os 
insumos para o próximo ano. Temos ainda 
milhares de moradores do litoral do su-
deste da Índia que durante um furacão em 
outubro perderam casas, barcos, redes e 
seus pertences. E finalmente os habitantes 
do oeste da África, vítimas da epidemia do 
ebola.
Todos necessitam da vinda de Jesus ao seu 
dia-a-dia, e nós podemos unir-nos a essas 
pessoas, orando por elas e dividindo com 
elas o que possuímos.
Sim, também é assim que levamos 

Jesus ao mundo e às pessoas, dividindo e 
compartilhando.
Disse Jesus: “Tive fome e vocês me deram 
de comer; tive sede e vocês me deram de 
beber; fui estrangeiro, e vocês me acolhe-
ram; necessitei de roupas, e vocês me ves-
tiram ... o que vocês fizeram a algum de 
meus menores irmãos, a mim o fizeram.” 
(Mt 25.35-40).

A equipe de EBM INTERNATIONAL deseja 
a todos os amigos, apoiadores e parcei-
ros de oração que Jesus lhes seja próximo 
neste período do Advento. Nesta ocasião 
vimos convidá-los a levar Jesus a outras 
pessoas: Oremos juntos pelas pessoas de 
todo o mundo que estão sem esperança 
ou se encontram em fuga, de mãos va-
zias. Transmitamos a elas o que Deus nos 
confiou.
Assim o Advento se realizará. Assim Jesus 
chega a nós e às pessoas mundo afora!

Christoph Haus

É domingo, dia 26 de outubro de 2014. 
Uma van está à espera dos membros da 
pequena igreja batista de Adana, no su-
deste da Turquia, para levá-los à praia do 
Mar Mediterrâneo, distante 50 km. Adana 
tem aproximadamente 2,5 milhões de ha-
bitantes e uma pequena igreja batista com 
20 membros. Hoje é domingo de batismo. 
O batismo será realizado nas proximidades 
de Tarso, junto ao Mediterrâneo. O trecho 
de praia que havia sido escolhido pelo Pr. 
Sukru foi ocupado por um evento de mo-
tocross, mas com uma nova busca encon-
tramos outro lugar bonito. Os membros da 
igreja e os batizandos em trajes brancos 
reuniram-se junto à praia para um culto ao 
ar livre. Reiteradas vezes curiosos paravam, 
pois um batismo naquele país com 99,6% 
de muçulmanos é algo incomum. Depois 
da pregação, os cinco turcos candidatos ao 

batismo, com idades entre 17 e 52 anos, 
dão o seu testemunho. Em seguida, o Pr. 
Sukru realiza os batismos, e após cada ato 
a pequena igreja os aplaude. Na oração 
consagratória intercede-se especialmente 
para que os novos crentes possam resistir 
às pressões de suas famílias e dos colegas 
de trabalho, pois aqui os recém-convertidos 
ainda são muito hostilizados e discrimina-
dos. A seguir são desembrulhados os lan-
ches trazidos e a festa de batismo se torna 
um maravilhoso piquenique da igreja. Hoje 
a pequena igreja cresceu 20% – de 20 para 
25 membros. A igreja se alegra por saber 
que há pessoas na Alemanha e na Europa 
orando por ela.

Christoph Haus
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Trabalho missionário em Cuba

Vivenciar com Deus o que parece impossível!

E vai continuando: Em Cuba estão surgindo 
muitas novas igrejas. Irmãos e irmãs são 
chamados por Deus e vivem para a visão 
que lhes foi dada. Aqui nosso missionário 
Daniel Gonzalez nos conta uma história da-
quele povo.

Foi no ano de 2003 que um certo jovem 
casal se converteu. Seus nomes eram Olga 
e Jacinto. Eles não podiam gerar fi lhos, e 
portanto foi um milagre quando Deus ou-
viu nossas orações e em novembro de 2004 
Olga teve um menino saudável. Eles o cha-
maram de Jacintico. Lembro-me como se 
tivesse acontecido agora. No dia 26 de 
setembro de 2005 recebi uma ligação te-
lefônica do hospital, pedindo meu compa-
recimento urgente. Olga havia enlouque-
cido, o que pude compreender muito bem. 
Pouco antes do primeiro aniversário de seu 
fi lhinho, deram-lhe no hospital um medica-
mento errado que o levou à morte instantâ-
nea, sem chance de reverter a situação.
Uns 10 minutos depois da ligação, o corpo 
fl ácido de Jacintico estava nos meus braços, 
com Olga ao meu lado, implorando-me que 
orasse para que Deus devolvesse a vida a 
Jacintico. Lembro-me daqueles dias como 
os mais difíceis da minha vida.
O trauma foi tão grande que provocou da-
nos psíquicos em Olga. Todavia, o casal 
nunca perdeu sua fé em Deus, nem fi cou 
amargurado contra ele. Deus tornou a le-
vantá-los e a fortalecê-los. Depois de pouco 
tempo repetiu-se o milagre e Olga deu à 
luz uma linda menina, que chamaram de 
Jacielis. E outro grande milagre foi que a 
enfermeira Yamilet, que havia sido respon-
sável pela morte de Jacintico, converteu-se 
a Jesus na prisão. Foi um dia comovente 
quando a enfermeira foi bati-
zada na 

igreja em Nueva Gerona, indo Olga até ela, 
abraçando-a e como irmã em Cristo lhe ofe-
recendo perdão.

Há dois anos Olga e Jacinto moram num 
bairro de Havana no qual ainda não existe 
igreja. Eles visitaram nossa igreja em San-
tos Suárez e disseram: “Desde que Jesus 
entrou em nossa vida, nossa casa tornou-
se um lugar onde também outros o podem 
encontrar. Gostaríamos que também aqui 
em nossa casa em Havana existisse uma 
igreja.” A voluntária Stephanie Waldow e 
minha esposa Ana Isabel fundaram ali um 
clube bíblico para crianças, o qual cresceu 
rapidamente. Todas as sextas-feiras iam a 
Abel Santamaría. Por meio do trabalho com 
as crianças alcançamos também seus pais, 
e atualmente se reúnem ali 70 irmãos. Mar-
camos uma data: No dia 14 de fevereiro de 
2015 será organizada uma igreja neste local. 
Naturalmente o templo encontra-se no ter-
reno de Olga e Jacinto.

Eu ainda poderia relatar outros aconteci-
mentos extraordinários, como Deus tocou 
na vida de muitas pessoas por meio desses 

irmãos. Eles são para mim uma inspira-
ção quando penso como é importante 
adorar a Deus em todas as circunstân-

cias e servi-lo com 
tudo o que temos.

Daniel 
Gonzalez

Jacinto e Olga com Jacielis

Templo em Abel Santamaría, Havana
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Trabalho missionário na Patagônia, Argentina

Alegria pela vitória do Evangelho

Desde 2002 a EBM MASA apoia o traba-
lho missionário na Patagônia, no sul da Ar-
gentina. São estepes, lagos e montanhas 
estendendo-se por quilômetros até onde a 
vista alcança. Essa região é pouco habitada; 
em pequenas aldeias vivem aqui os habi-
tantes primitivos, os mapuches. Na cidade 
de Esquel estão Pedro e Noemi Boretsky, 
nossos missionários líderes. Num raio de 
400 km em torno daquela cidade eles inicia-
ram trabalhos missionários nas localidades 
de Epuyen, Cholila, Gan Gan, Gualjaina e 
Gobernador Costa. Hoje já existem missio-
nários ali, que ou vivem nas pequenas al-
deias ou viajam até lá nos fins de semana 
para compartilhar o evangelho.

Em fins de outubro, um grupo da EBM 
MASA visitou esses trabalhos, encontrando-
se com os missionários para ouvir do seu 
trabalho, dos seus desafios e alegrias, e 
para animá-los.
A vida dos mapuches é fortemente mar-
cada por violência, alcoolismo e ocultismo. 
As oportunidades de trabalho são limita-
das, faltando-lhes perspectivas e esperança. 
Eles quase não têm instrução e vivem uma 
vida muito simples. Além disso, os habitan-
tes das aldeias são muito reservados porque 
a corrupção generalizada não lhes permite 
saber em quem confiar. Essas circunstâncias 
dificultam o trabalho dos missionários. Ape-
sar disso executam seu trabalho apaixona-
damente e empenham-se no esforço e com 
amor para ajudá-los nas suas dificuldades. 
Nos últimos anos formaram-se grupos de 
10 até 30 pessoas, que se reúnem regular-
mente. Em Gan Gan haverá novamente um 

batismo. É incrivelmente comovedor e nos 
alegra observar como a fé transforma com-
pletamente a vida dos três batizandos, pro-
porcionando esperança a seus casamentos 
e famílias.

O mapuche Luciano Diaz é um exemplo de 
como a ação de Deus transforma pessoas. 
Sua fé é muito simples, mas autêntica. Lu-
ciano e sua família tiveram de atravessar 
muitas dificuldades e enfrentar algumas lu-
tas na fé. Ele superou tudo e, com a ajuda 
de Deus, teve sua fé fortalecida. Os habi-
tantes de Cholila conhecem um Luciano an-
terior e outro posterior à sua decisão por 
Jesus. A profunda mudança de sua vida 
é evidente. Ele e sua esposa Alicia torna-
ram-se colunas do trabalho missionário em 
Cholila.
Luciano tem dentro de si um profundo de-
sejo de ajudar as pessoas em sua aldeia nas 
suas mais diferentes necessidades.
É por isso que ele se engaja de forma prá-
tica em diversas atividades. É importante 
para ele repartir o amor de Deus com as 
outras pessoas. Teria prazer de fazer muito 
mais, porém reconhece as suas limitações. 
Luciano é um cristão fiel e comprometido, 
sendo assim um exemplo positivo no seu 
entorno para as pessoas que o conhecem. 
Estamos antevendo nele e em Alicia os fu-
turos dirigentes do trabalho missionário em 
Cholila.

Antonina Penner e Carlos Waldow

Pedro e Noemi Boret-
sky com grupo missio-
nário na Patagônia

Luciano com os Boretskys
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Crianças no Brasil

Chances para quem não tem chance

Na América Latina elas existem aos milhões: 
catástrofes familiares nas quais as crianças 
acabam sobrando. Mães que perderam as 
forças para manter seus filhos. Pais
que por algum motivo desaparecem ou são 
incapazes de criar seus filhos. Crianças são 
empurradas de um lado a outro e deixadas 
à própria sorte. Tráfico de drogas, criminali-
dade e abuso sexual são os maiores perigos 
para essas crianças.

Como poderemos ajudar? EBM MASA dá 
suporte a lares de crianças, núcleos sociais e 
outros projetos de auxilio infantil. Isto sem-
pre é feito em cooperação com igrejas lo-
cais e colaboradores de tempo integral ou 
voluntários. Algumas dessas pobres crianças 
em situação de risco encontram proteção 
e um lar em nossos abrigos infantis. Todas 
elas precisam superar graves deficiências, 
e sem ajuda não teriam chances. Elas re-
cebem assistência psicológica e médica. 
Suas famílias recebem ajuda de assistentes 
sociais. Tudo isso tem alto custo, mas é re-
almente necessário. Tentamos oferecer às 
crianças tudo de que necessitam para o seu 
desenvolvimento e para suas almas e co-
rações, o que inclui o convite para crer em 
Deus e no evangelho. O mais importante é 
que percebam que são amadas e aceitas. 
Algumas crianças conseguem romper o cír-
culo vicioso de suas origens familiares, con-
vertem-se e são batizadas, desenvolvem al-
guma profissão e fundam famílias sadias.
Segue a história de um ex-interno de um 
dos lares, hoje com 43 anos de idade:

“Depois da morte de meu pai fui entregue 
com três anos de idade à família Liebich, 
fundadora do lar de crianças em Ijuí. Minha 
mãe, que era doente e devido à sua enfer-
midade não podia cuidar de mim e de mi-
nhas irmãs, faleceu pouco tempo depois. 
O Lar tornou-se nossa nova casa. Ali fomos 
tratados com amor e encontramos conso-
lação. Durante uma escola bíblica de férias 
encontrei a fé em Jesus e fui batizado. Aos 

15 anos deixei o lar por desejo próprio, por-
que já tinha um emprego. Durante o dia 
eu ia trabalhar e à noite frequentava um 
colégio profissionalizante. Depois de ter-
minar o nível médio, estudei ciências jurídi-
cas. Minha formatura aconteceu em 1997 e 
desde então trabalho como advogado em 
Ijuí, onde também estou morando. Minha 
esposa é dentista e temos três filhos sau-
dáveis. Agradeço a Deus pela minha vida e 
por todos que me ajudaram até aqui.”
Vanderlei Marques de Ávila

Vanderlei trabalha como advogado e re-
presenta como tal e voluntariamente os in-
teresses jurídicos de nosso Lar de Crianças 
em Ijuí. Que maravilhoso desenvolvimento! 
Somos muito agradecidos por Deus tornar 
possíveis tais histórias.

Você pode ajudar a dar às crianças uma 
nova chance de vida, tornando-se padrinho 
ou dando seu apoio direto aos nossos lares 
de crianças e projetos sociais.

Carlos Waldow

Pais sociais e dirigentes do Lar em Ijuí Advogado Vanderlei e familia
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Trabalho missionário em Ijuí, Brasil

Uma nova face na igreja missionária

Carlos Waldow (CW): Por que vocês assumi-
ram essa nova tarefa?
Airton Nickel (AN): Estávamos realmente 
bem nas atividades da igreja batista de Ca-
razinho, no sul do Brasil. Mas após mais de 
9 anos no ministério pastoral perguntamos 
a Deus que caminho deveríamos seguir do-
ravante. Aí chegou-nos a consulta da junta 
de missões da Pioneira (uma Convenção Ba-
tista no Brasil), perguntando se estaríamos 
dispostos a assumir o trabalho missioná-
rio em Ijuí. Após muita oração e conversas, 
Deus nos deu a certeza de que esta seria 
nossa tarefa. Temos em nosso coração um 
grande amor por missões.

CW: Qual é a sua visão para esta iniciativa 
de fundação de igreja em Ijuí?
AN: Queremos investir muito na formação 
de colaboradores e alcançar a autonomia 
da igreja. Outras ênfases são o fortaleci-
mento e acompanhamento dos membros e 
colaboradores do lar de crianças e do nú-
cleo social, viando a uma igreja saudável e 
crescente.

CW: Que desafi os atuais vocês veem nesse 
trabalho missionário?
AN: Vemos a grande carência de muitas 
pessoas na região e uma profunda pobreza 
espiritual também nas famílias das crian-
ças do núcleo social. Elas precisam do 

Evangelho e de ajuda prática. Um outro de-
safi o é a falta de pessoas capacitadas e bem 
preparadas para tarefas de direção. Por isso 
queremos treinar membros da igreja e mo-
tivá-los a uma dedicação apaixonada ao tra-
balho missionário.

CW: Que diz o coração de vocês? Estão 
motivados para o novo trabalho?
AN: Temos plena certeza de que Deus é o 
Senhor da missão e que ele vai adiante de 
nós. Ele motiva os corações das pessoas 
pelo seu Espírito. Por isso temos muita cer-
teza e estamos motivados 
para iniciar esse trabalho 
com alegria, força e 
amor.

ORAR E CONTRIBUIR

Crianças na América Latina
Projeto nº MAG 11880
Necessidade fi nanceira: € 629 000

Missionários em Cuba
Projeto nº MAG 26980
Necessidade fi nanceira: € 14 500

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

Em Ijuí foi fundada uma nova igreja missionária ao lado do Lar de Crianças e do Núcleo 
Social. Ela é o lar espiritual para as crianças e os colaboradores. A partir de lá o evan-
gelho é também levado aos bairros pobres da região. Agora essa igreja recebeu um 
novo casal missionário: o Pr. Airton Nickel e sua esposa Gerli. Airton é também repre-
sentante regional da EBM para o Brasil. Carlos Waldow o entrevistou.

2AR: Dois viajando em nome das crianças

Mirko e Claudia Nagler estarão ainda por algum tempo com suas motos a 
caminho da América Latina. O foco de sua viagem é dirigido à ajuda aos 
projetos de crianças da EBM MASA. Eles estão coletando dinheiro e 
pedem acompanhamento em oração. Mais informações 
encontram-se em seu site www.2AR.eu

Airton e Gerli Nickel
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EBM ÍNDIA

A Damdei Baptist Church

É sábado à tarde, dia 13 de setem-
bro de 2014. Junto ao templo quase 
pronto da Damdei Baptist Church 
em Manipur (Nordeste da Índia) es-
tão em cima de uma armação de 
bambu alguns trabalhadores rebo-
cando a parede. Internamente o 
piso de concreto quase seco está 
coberto precariamente com panos e 
na entrada ainda estão colocando as 
portas. Tudo deverá ficar ao menos 
razoavelmente bonito, pois amanhã 
o templo será inaugurado em culto 
festivo. O Pr. Vumthang Sitlhou fun-
dou essa igreja há oito anos, com 
25 membros. Hoje são 200 mem-
bros. Durante todos esses anos reu-
niram-se como igreja numa sala de 
aulas de uma escola, e por três anos 
trabalharam na construção do tem-
plo. Além do trabalho em mutirão, 
a maior parte dos 60.000 euros do 
custo total foi paga pelos próprios 
membros. A EBM contribuiu com 
12.500 euros para o telhado.
Anexo à igreja existe um lar de 
crianças. A maioria dos internos é 
vítima de conflitos entre duas tri-
bos, os Kookies e os Nagas, que se 
combateram por anos. O conflito 
custou mais de 300 vidas. Graças a 
Deus, desde alguns anos a situação 
se acalmou um pouco. Ficaram para 
trás crianças cujos pais morreram ou 
que fugiram para Mianmar devido 
aos conflitos.

O Pr. Vumthang e sua esposa ha-
viam inicialmente dado abrigo a al-
gumas crianças em sua casa, rece-
bendo depois a visão de que muito 
mais crianças do que poderiam abri-
gar ali necessitavam de um bom lar. 
A visão foi compartilhada com sua 
igreja. Entrementes existe próximo 
à igreja um lar de crianças com 50 
internos de 3 a 18 anos anos de 
idade. É um dos melhores entre 
os lares de crianças que recebem 
apoio da EBM na Índia. Possui uma 
grande horta, com legumes, frutas 
e uma lavoura de arroz. Além disso, 
a igreja e o lar criam porcos, marre-
cos, gansos, galinhas e peixes em 
um lago próprio. As crianças apren-
dem a cuidar da plantação de legu-
mes, bem como a criar os animais.

Recebem em troca uma alimenta-
ção sadia e balanceada. Além disso 
recebem cuidados por membros 
voluntários da igreja, no chamado 
“Studytime”, um acompanhamento 
das lições de casa. Todas as crianças 
estão entre os melhores alunos das 
suas classes. Na igreja encontram 
seu lugar cativo e seu lar espiritual.
O Pr. Vumthang não pressiona as 
crianças, mas alegra-se por cada 

adolescente do lar que é batizado. 
Neste ano já batizou três adolescen-
tes de lá. Uma igreja crescente com 
uma visão concreta que se torna re-
alidade: quem não gostaria de ter 
isso também aqui na Alemanha ou 
na Europa?

O Pr. Vumthang deseja que as igre-
jas da Alemanha orem por ele e sua 
igreja, e também pelas crianças. Ele 
prometeu que também sua igreja 
estará orando pelas igrejas na Ale-
manha. É isso que deveríamos fazer. 
Orar pela Damdei Baptist Church, 
pelas 50 crianças e seu futuro. Uma 
contribuição para esse lar de crian-
ças representa um investimento 
para o futuro do Reino de Deus no 
nordeste da Índia. A EBM precisa 
dessas contribuições para cumprir 
seus compromissos de ajuda. Por fa-
vor, orem e contribuam.

Christoph Haus

Novo edifício da igreja de Damdei

Lar de Crianças Damdei
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Escola de costura em Uppada

Mulheres a caminho da autonomia

Na escola de costura em Uppada, jovens 
mulheres podem aprender a costurar. O pe-
ríodo de formação para costureira dura dez 
meses. O curso é essencialmente prático 
e abre às jovens a possibilidade de entrar 
no mercado profissional ou informal, con-
tribuindo com a renda familiar. No final do 
curso, as mulheres ganham um diploma e 
uma máquina de costura, por cuja aquisição 
participam com 25 %.

As mulheres são ensinadas a criar moldes 
para costurar diferentes modelos de vesti-
mentas, como p.ex. saris, blusas, vestidos 
para crianças, etc. Antes da aula é realizada 
uma devocional de aprox. 30 minutos.

Atualmente, 32 jovens frequentam a es-
cola de costura em duas unidades. Em sua 
maioria, essas mulheres não são cristãs. 
Como o ensino é ministrado diretamente na 
igreja, elas participam automaticamente dos 

eventos desta. Assim elas não apenas têm 
acesso ao curso de costura, mas também ao 
Evangelho. Por causa disso, muitas delas já 
se converteram.

O trabalho é um grande sucesso. Nosso 
grande alvo é a ampliação da escola. Com 
isso muitas mulheres poderão assegurar seu 
próprio sustento depois da conclusão do 
curso e com a obtenção de uma máquina 
de costura. Para outras, oferecerão um 
exemplo para uma vida independente.

Somos muito gratos a Deus por esse mara-
vilhoso trabalho e agradecemos à EBM ÍN-
DIA e a todos os mantenedores seu valioso 
apoio.

Rev. S. D. Prasanna Kumar

Jovens mulheres aprendem a costurar
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A Nellore Baptist Field Association (NPBSS) agradece

Projetos disseminam esperança

Graças à parceria abençoada por Deus com 
a EBM INTERNATIONAL e, antes disso, com 
a Hans-Herter-INDIENHILFE, os nossos pro-
jetos de desenvolveram para tornar-se um 
farol que deu esperança e encorajamento 
à população carente por meio de diversos 
trabalhos:
1.  O “Angel Children’s Home (Lar de crian-

ças “Anjos”)
2. Atendimento oftalmológico itinerante
3. Centros de costura
4. Acompanhamento de ex-leprosos curados

O trabalho ae NPBSS baseia-se ainda hoje 
nos valores cristãos da compaixão e do 
amor que sua fundadora, Dra. Lalitha Ku-
mari Voola, ancorou nos ministérios de cura, 
pregação e ensino.

Angel Children’s Home
O lar de crianças abriga órfãos, semiorfãos 
e crianças de famílias pobres. É um lugar 
de refúgio. As crianças podem morar, dor-
mir, brincar e receber refeições balancea-
das – manifesta-se aqui o amor de Cristo. 
Um bom preparo escolar faz com que se 
desenvolvam em cidadãos responsáveis de 
seu país. Atualmente temos 44 crianças de 
origens muito diversas, e nossa esperança é 
que se tornem mais. Recebem o cuidado de 

5 funcionários. Num recente programa de 
irrigação de árvores, as crianças se respon-
sabilizaram por plantar e irrigar árvores para 
proteger o meio ambiente.
Com muita alegria queremos que vocês par-
ticipem das espantosas histórias dos nossos 
meninos:
Kranthi (10) é um menino hindu que fre-
quenta o sexto ano numa escola da aldeia. 
Ele é um aluno muito inteligente, e neste 
ano foi promovido ao curso secundário. O 
seu bom desempenho escolar é admirável 
em vista de suas experiências tão más no 
passado. O pai de Kranthi foi um alcoólatra 
crônico; certo dia brigou com a mãe do me-
nino, abandonou a família, e dois dias de-
pois foi encontrado morto. A mãe, diarista, 
não tinha condições de cuidar de Kranthi e 
de sua irmã mais velha. Pela intermediação 
de um pastor do lugar, Kranthi foi admitido 
no lar “Angel Children’s Home”. Ele ajuda 
por iniciativa própria alunos retardados nas 
suas lições de casa. Nosso lar oferece a 
Kranthi um ambiente cristão saudável. Ele 
quer muito conseguir formar-se com o tér-
mino do décimo ano escolar e depois conti-
nuar a estudar.
Jonathan (14), o menino que já é cristão 
há mais tempo, é semiorfão. Sua mãe mor-
reu de câncer, e no mesmo ano seu pai se 

Kranthi ajuda esponta-
neamente colegas 
retardados nas suas 
lições de casa.
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ORAR E CONTRIBUIR

Bridge of Hope –  
Escola de costura em Uppada
Projeto nº MAG 81304
Necessidade financeira: € 2 500

NPBSS – Projetos em Nellore
Projeto nº MAG 81500
Necessidade financeira: € 24 500

Informações: www.ebm-international.org
Conta bancária EBM INDIA:  
IBAN DE68 50092100 0000343609
BIC GENODE51BH2,  
SKB Bad Homburg, Alemanha

casou de novo. Jonathan e sua irmã mais 
velha foram maltratados pela madrasta; por 
isso Jonathan foi admitido no “Angel Chil-
dren’Home”. Antes havia sido uma criança 
malcriada, mas agora está crescendo como 
menino responsável. Assim, por exemplo, 
ele dirige as devocionais.

Assistência oftalmológica itinerante
Trata-se de um “filho” da “Hans-Herter-IN-
DIENHILFE”, que começou em 1992. Ini-
cialmente esse trabalho era de responsabi-
lidade do Hospital Batista, e agora, desde 
2003, é da NPBSS. Graças a este fantástico 
recurso, milhares de indianos carentes po-
dem voltar a enxergar. Nossos alvos são 
os pacientes cuja cegueira é curável. Essas 
pessoas, geralmente idosas, vivem na maio-
ria em regiões retiradas. São pacientes aco-
metidos de catarata reversível por cirurgia, 
localizados por meio de triagens em clínicas 
oftalmológicas. No último ano foram reali-
zadas 36 ações clínicas, examinados 2.960 
pacientes, dos quais 944 com previsão de 
cirurgia, com implantação de 722 próteses 
de cristalino.

Centros de costura em seis aldeias
Com estes centros busca-se principalmente 
a promoção de mulheres por meio de clas-
ses de costura, visando sua capacitação 
para realizarem mais em suas comunidades. 
Além disso, os encontros visam à comu-
nhão. Um total de 90 mulheres recebe for-
mação em seis classes com 15 alunas e uma 
professora cada . No encerramento desse 

curso de um ano, cada participante recebe 
uma máquina de costura subvencionada. 
Com isso, essas jovens mulheres podem 
também costurar em casa roupas para os 
moradores de suas aldeias.

Assistência a pacientes curados de lepra
Trata-se aqui de uma ex-colônia de leprosos 
com mais de 110 famílias. A maioria dos ha-
bitantes está curada da lepra, mas eles con-
vivem com as consequências – malforma-
ções e outros problemas médicos.
Oferecemos a esses pacientes de lepra me-
dicamentos, vitaminas, etc., indispensáveis 
para eles, e os apoiamos nos demais pro-
blemas médicos. Nossas equipes visitam es-
sas pessoas uma vez ou mais por mês para 
cuidar deles física e espiritualmente.

Em nome das muitas pessoas que têm ti-
rado proveito desses projetos e da ajuda da 
missão batista europeia, dizemos:
Obrigado e que Deus os abençoe!

Dr. D. Voola, dirigente da NPBSS

O semi-orfão Jonathan ora com outras crianças.
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Camarões

Sal e luz contra ódio e violência

Em fins de março havíamos, como 
família, deixado Maroua para vol-
tar à Alemanha. Meio ano depois 
pousei novamente ao aeroporto de 
Maroua. Muita coisa mudou nestes 
últimos meses. O grupo terrorista 
nigeriano Boko Haram estendeu 

suas atividades a Camarões. Quase 
todas as organizações retiraram seu 
colaboradores europeus por ter ha-
vido sequestros. Na semana antes 
da minha viagem, duas igrejas na 
região fronteiriça foram incendiadas 
e o hospital de uma igreja batista 
irmã foi evacuado. O exército de 
Camarões debelou a ofensiva com 
sucesso, mas pouco pode fazer con-
tra o grupo que está operando com 
base na Nigéria.

Percebe-se a cada passo como 
a situação insegura preocupa as 

pessoas. Em todas as conversas só 
se fala das atuais ameaças, demons-
trando incompreensão em relação 
aos atos de violência praticados 
pela seita.

No entorno de Mokong, onde se 
encontra a escola bíblica, até agora 
tudo esteve calmo. Com isso pude 
prosseguir com meu treino para li-
deranças conforme havíamos plane-
jado. Com 18 alunos e dez pastores, 
estudamos em conjunto a apostila 
“Do ferimento à bênção na famí-
lia”. Foram dias tensos, nos quais 
conversamos na grande roda e em 
pequenos grupos sobre violência e 
abuso no casamento e na família, 
assim como as possibilidades de 
superar aquilo. Houve um intercâm-
bio muito intenso e pessoal sobre 
questões elementares, como por 
exemplo: Como podemos expressar 
apreço na família? Onde começa a 
violência e como evitá-la? Como re-
conhecer abusos sexuais na família 
e o que fazer com eles? Essas ques-
tões têm muito a ver com cultura 
e a pessoa humana. Sinto-me feliz 
por já nos conhecermos há algum 
tempo, com o que se criou um clima 
de confiança, motivo pelo qual tam-
bém pudemos tratar de questões 
tão delicadas. Além disso, o modelo 
didático visa por um lado a procurar 
as respostas bíblicas em conjunto e, 
por outro, a que cada participante 
apresente suas próprias experiên-
cias e ideias. Minha função era mais 
de moderar e não de apresentar 
soluções.

No final do curso, cada participante 
prepara um plano de trabalho por 
meio do qual pretende aplicar nos 
próximos meses o que foi apren-
dido. Muitos começarão em suas 
próprias famílias para superar vio-
lência e praticar o apreço, mas tam-
bém desejam atuar com outras fa-
mílias de suas igrejas, ajudando-as 
nesse caminho. Querem alcançar 
isso com a elaboração de prega-
ções pertinentes e visitando as famí-
lias para aconselhá-las. Ao término, 

todos os participantes apresentaram 
seus planos, tendo então sido en-
viados com oração para aplicarem o 
que aprenderam.

Que contraste: De um lado a ame-
aça pela violência dos terroristas 
e de outro lado esses homens to-
mando a decisão de no futuro agra-
decer às suas esposas pelo trabalho 
e de respeitar seus filhos (ambas as 
coisas infelizmente não são naturais 
tanto no norte de Camarões como 
na Alemanha) querendo também 
ensinar isso aos outros.

Quem sabe seja esta uma boa ilus-
tração do que significa ser sal e luz 
no mundo. Com isso, os participan-
tes do curso não convulsionarão 
toda uma região como fazem atual-
mente os combatentes do Boko Ha-
ram, mas viverão o Reino de Deus. 
Neste momento isso é um grande 
desafio para os cristãos de Cama-
rões. Não deveríamos esquecer de 
orar por eles.

Para que esse curso possa expan-
dir-se ainda mais, traduzimos nas 
últimas duas semanas com ajuda 
de uma equipe a apostila mencio-
nada e uma outra sobre pregação 
para o idioma fulfulde. Durante as 
férias de verão, os alunos treinaram 
mais de 100 pessoas em suas igre-
jas, proporcionando com isso mui-
tas mudanças. Especialmente em 
tempos de crise vale a pena investir 
nos líderes das igrejas. Ficaremos 
gratos se puderem também no fu-
turo apoiar a EBM INTERNATIONAL 
neste esforço.

Dirk Pusch

Participantes se abençoam 
reciprocamente

Dirk Pusch no treinamento de lideranças
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Livro infantil de Hanna Pusch

“Vocês têm elefantes lá?”

Dois curiosos olhos infantis olham inda-
gando para mim através de óculos de lentes 
redondas. Por um momento fi quei pensa-
tiva: “Sim, nós temos elefantes – mas eles 
não vivem conosco em Maroua. Quando 
queremos vê-los, precisamos viajar a um 
Parque Nacional.” Uma outra criança se 
aproxima por trás: “E você já foi até lá al-
guma vez? Viu alguns?” Aceno que sim e 
conto o que vimos em nossa visita ao Par-
que Waza. Ambos os rostos se iluminam e 
me ouvem com atenção. Alegro-me em po-
der responder às perguntas das crianças. 
Elas estiveram presentes no nosso culto mis-
sionário e agora querem saber muito mais 
sobre a nossa vida na África.
Mas aí fomos interrompidos. Seus pais que-
rem voltar para casa. Que pena, penso. Te-
ria com prazer contado muito mais do nosso 
dia-a-dia. Nele os elefantes não tem muita 
importância. Ainda assim, a vida nunca é 
monótona.

O desejo de proporcionar tanto às crianças 
como aos adultos uma visão da nossa vida 
na África fez com que eu me sentasse ao te-
clado. Reuni algumas experiências vividas 
por nossa família e encaixei tudo em um en-
redo fi ctício. Depois de muitas horas escre-
vendo, fi cou pronto nosso livro “Calor, lama 
e pamonha” (Hitze, Matsch und Hirsekloß).

É a história de Ole, que nas férias do Natal 
voa da Alemanha a Camarões. Ali ele visita 
seu amigo Jacó, que vive em Maroua como 
fi lho de missionários. De repente encontra-
se num mundo que lhe é totalmente estra-
nho: durante uma visita a uma pequena al-
deia, ajuda a procurar ovelhas roubadas e 
no Parque Nacional pode observar animais 
selvagens. Fica com os pés enlameados ao 

ajudar a construir uma cabana de barro e 
com os dedos pegajosos com a comida afri-
cana. Durante a noite assusta-se com ruídos 
estranhos, na igreja entusiasma-se com a 
música e as danças. É uma viagem cheia de 
aventuras – algumas excitantes e outras que 
deixam Ole pensativo.

Por um lado, o livro relata o dia-a-dia de 
uma família missionária, e por outro oferece 
uma visão da vida dos africanos, com os 
quais ela convive. É muito bom para ser lido 
em casa ou em classes de crianças e adoles-
centes. Ao mesmo tempo desperta também 
o interesse de adultos que se interessam 
pelas missões na África.

“Com este livro consegue-se expandir a visão das 

crianças. O que aprecio é a valorização dada à cultura de 

Camarões e sua população, estranhas para nós. Um livro 

de grande valor, interessante para crianças e ao mesmo 

tempo esclarecedor e desafi ador para os adultos.”

(Myriam Zinser, mãe e professora de escola fundamental)

Pedidos

O livro pode ser adquirido por 9,95 euros mais despesas de remessa na 
EBM INTERNATIONAL (info@ebm-international.org) ou nas livrarias.

Pedidos na Suíça e na Áustria:
www.neufeld-verlag.de/ch/hitze-matsch-und-hirsekloss.html (Suíça)
www.neufeld-verlag.de/at/hitze-matsch-und-hirsekloss.html (Áustria).

E-book disponível por apenas 6,99 euros: www.neufeld-verlag.e-
bookshelf.de/hitze-matsch-und-hirsekloss-2839033.html
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Inclusão de crianças com deficiências/Moçambique

Um relatório do Núcleo Social de Macia

Em 2014, quinze crianças deficientes foram 
integradas nas escolas públicas regulares 
em Macia. Em muitos casos tratou-se de 
uma experiência totalmente nova. A maioria 
da escolas não havia recebido crianças defi-
cientes antes. Em geral, essas crianças apre-
sentam um desenvolvimento muito promis-
sor nas escolas. Muitas delas alcançaram as 
metas propostas para o ano de 2014.

Além disso, as muitas atividades nas al-
deias resultaram numa conscientização 
muito maior sobre crianças deficientes, 
de modo que as escolas se abrem mais e 
mais e o tema é cada vez mais discutido e 
considerado.

Um importante núcleo desse trabalho é o 
esforço do trabalho social dos atuais 11 ati-
vistas que visitaram aproximadamente 500 
famílias para informá-las do trabalho de in-
tegração, esclarecendo-as sobre os direitos 
e as possibilidades para crianças deficien-
tes. Eles também promovem contatos com 
as autoridades locais e pessoas-chaves no 
setor de saúde e educação.

De grande utilidade nessa fase foi o início 
de um programa radiofônico semanal pro-
duzido pelo Núcleo Social, que focalizou 
as necessidades, os direitos, as possibilida-
des e o valor de pessoas com deficiências. 
Já depois do primeiro prograna, em 24 de 
dezembro de 2013, houve muitas reações 
sobre o tema “Solidariedade no Natal para 
crianças com deficiências”.
Muitas pessoas quiseram simplesmente 

expressar sua gratidão pela mensagem que 
o programa apresentou. Nos meses seguin-
tes, ativistas, famílias das comunidades, es-
pecialistas da área da saúde e professores 
que trabalham com essas crianças partici-
param de mesas-redondas de debate pelo 
rádio.

A outra área essencial do trabalho é a inte-
gração de crianças socialmente carentes e 
também de crianças deficientes por meio 
de atendimento diurno no Núcleo Social em 
Macia. No primeiro semestre, 32 crianças 
receberam regularmente esses cuidados. 
Três crianças com deficiências são partici-
pantes efetivas desse grupo. Um novo com-
ponente é a retomada da oferta de cursos 
de computação. Em uma hora por semana, 
as crianças e também alguns colaboradores 
recebem treinamento prático no computa-
dor. Com a chegada da nova missionária 
Else Miklavcic, essa oferta será bastante am-
pliada e melhorada ainda mais.

Com tudo isso fica claro que o Núcleo So-
cial, principalmente com o programa de in-
clusão das crianças deficientes, encontra-se 
num bom caminho. As reações da socie-
dade e do povo são muito positivas. Obser-
vam-se mudanças de atitudes e posiciona-
mentos, escolas se abrem e ocorrem cada 
vez mais consultas para treinamentos nessa 
área.

Dr. Günther Schwarzinger

Lecio Bila (dir.) coordena o trabalho dos ativistas

Lecio Bila com Sara Chavane, a dirigente do Centro Social
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Novos caminhos

Dois anos como missionários na África do Sul

Há dois anos somos missionários da 
EBM INTERNATIONAL na África do 
Sul e tivemos de adaptar à realidade 
muito daquilo que havíamos preconi-
zado antes da viagem ao local. Muita 
coisa aconteceu, pudemos conhe-
cer um pouco das pessoas e da cul-
tura, e fizemos muitas experiências, 
que Deus usou de maneiras bem 
variadas.

Tivemos muitas conversas para acer-
tar o futuro dos cursos de formação 
profissional em Thusong e ajustar o 
roteiro com nosso parceiro africano. 
Infelizmente aqui a responsabilidade 
pela direção é repetidamente trans-
ferida a outras pessoas, até que se 
começa a andar em círculos. Assim 
chegamos a um determinado ponto 
em nossas atividades a partir do qual 
não poderíamos continuar daquela 
forma. A direção da Baptist Conven-
tion of South Africa (BCSA) elaborou 
novos procedimentos para nós, que 
nos conduziram a Yeoville em Johan-
nesburgo e a Mamelodi, perto de 
Pretoria.

Pretoria/Mamelodi
Há algumas semanas viajo (Johannes) 
regularmente para Mamelodi para ali 
proporcionar a pessoas de todas as 
idades uma formação em mecânica 
de automóveis. No momento tenho 
dois a três alunos, e espero que logo 
sejam mais. Estamos trabalhando 
no estacionamento da igreja batista 
e consertamos os automóveis dos 

membros da igreja. Geralmente os 
veículos encontram-se em péssimo 
estado e há necessidade de impro-
visações. Muitas vezes preciso pedir 
aos proprietários que invistam um 
pouco em sua segurança. É um belo 
trabalho, que me proporciona muita 
alegria. “Meus” alunos são ávidos 
por aprender e também muito fran-
cos. Estou aprendendo muito sobre a 
cultura e suas personalidades, e eles 
aprendem desde a base como os 
carros funcionam e como devem ser 
consertados. Sou muito grato por fi-
nalmente poder ensinar.

Johannesburgo/Yeoville
Ndawo Yakho é uma iniciativa do 
Departamento Feminino da BCSA e 
um refúgio para mulheres e crianças 
abusadas. A sede fica no centro da 
cidade de Johannesburgo, perto do 
escritório da BCSA. A casa ainda não 
está habitada, pois há necessidade 
de reparos, contratação de funcio-
nários e também de outros procedi-
mentos gerenciais. A entidade en-
contra-se, portanto, na excitante fase 
de fundação – o que a mim (Anna) dá 
muito prazer!

Desde julho reúno-me com os líde-
res da diretoria para discutir tarefas. 

Há muitos anos o projeto desta casa 
vem movendo o coração da Pastora 
Mohume Matlou (professora apo-
sentada). Agora ela é uma dedicada 
diretora, podendo observar como a 
casa vai ganhando cada vez mais es-
trutura e despertando para a vida. 
Quando Mohume me pediu para aju-
dá-la no gerenciamento de Ndawo 
Yakho, fiquei muito contente! Sinto-
me aqui no lugar certo. As mulheres 
da diretoria vêm até nossa casa para 
discutir o andamento do projeto. 
Para mim é uma grande honra e sin-
to-me alegre por trabalhar com essas 
mulheres, tão francas e engajadas! 
Em novembro de 2013, nossa filha 
Ria nasceu na África do Sul. Ela nos 
proporciona diariamente muita ale-

gria! Somos muito gratos a Deus pela 
saúde que tem e pelo seu maravi-
lhoso crescimento.
Saudações carinhosas da África do 
Sul!

Anna und Johannes Meyer

ORAR E CONTRIBUIR

Núcleo Social de Macia/Moçambique
Projeto nº MAG 53451
Necessidade financeira: € 24 000

Formação teológica na África
Projeto nº MAG 41400
Necessidade financeira: € 95 000

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

Conserto de um automóvel no pátio da 
igreja batista de Mamelodi

Anna Meyer e Mohume Matlou (dir)
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Uma idéia criativa para 
presentes

Bem apropriada para o jubileu dos 60 anos da EBM IN-
TERNATIONAL, foi apresentada uma nova e criativa 
ideia para presentes em apoio ao trabalho missionário. 
No lugar de um presente tradicional pode-se dar apoio 
a um dos seis projetos nos países missionários. Depois 
da oferta recebe-se automaticamente um belo cartão 
postal no qual se pode incluir uma saudação pessoal 
para então enviá-lo a alguém especial.
Informações mais detalhadas constam da no site da 
EBM INTERNATIONAL sob “Aktuell”.

Sinta-se à vontade para pedir folhetos e outros materiais 
gratuitamente via info@ebm-international.org ou
+49 33234 74-150.

Tenha um encontro com nossos missionários Ertan e Marlene Cevik no seu estande no 22º Congresso de Jovens so-
bre Missões Mundiais! (Ilustração em alemão)

Congresso de jovens sobre missões mundiais

Ertan e Marlene Cevik


