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Expediente

“Farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salva-

ção até os confins da terra” (Isaías 49.6)

Todos os dias somos atropelados por notícias que falam de sofrimento, catás-

trofes, guerras, fome e outras imagens tenebrosas do nosso mundo. Não há 

dúvida de que grande “escuridão” determina a vida diária de muita gente. 

Como povo de Deus, fomos incumbidos por Jesus de levar a luz para a escu-

ridão deste mundo. “Vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a luz de vocês 

diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai 

de vocês que está nos céus” (Mt 5.14,16).

Nossa tarefa é divulgar o evangelho entre as pessoas, seja diante da nossa 

porta, seja em lugares distantes. É maravilhoso poder engajar-se nisso, p.ex. 

por meio de oração, pondo a mão na massa de modo bem prático e tam-

bém. Se cada um fizer a sua parte, alcançaremos muito, e isso nos entusiasma! 

Aprecie a leitura das animadoras notícias dos campos missionários. Gratos por 

todo apoio, cada oração e cada contribuição!

Com apreço,

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Prezado Leitor:

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Foto da capa:
Garota quíchua nos 
Andes do Peru
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EBM INTERNATIONAL

Levando missões mundiais até você

Conselho Missionário 2015

Prezados leitores e irmãos em nos-
sas igrejas:
Nosso trabalho de missões mundiais 
precisa ter um rosto nas igrejas. En-
tendemos que vocês só poderão 
apoiar algo que esteja bem pró-
ximo, quando os projetos missio-
nários se tornarem concretos para 
vocês, de modo a poderem criar um 
relacionamento pessoal com eles.
Temos também a convicção de po-
der oferecer a vocês algo especial 
com os relatos dos nossos trabalhos 

missionários – algo que nos distinga 
de outras agências missionárias.
As convenções da América Latina, 
da África, da Índia e da Turquia as-
sociadas à EBM INTERNATIONAL 
são hoje não apenas recebedoras 
de ajuda e hóspedes, mas mem-
bros plenos da obra missionária. 
Entendemos e amamos missões em 
forma de parceria, integrada e mun-
dial. E entendemos que há conven-
ções de igrejas na América Latina, 
na África e na Índia muito à nossa 

frente em termos de evangelização, 
plantação de igrejas e diaconia de 
igreja. Muitas das igrejas entre nós 
na Alemanha sonham com a rele-
vância dessas igrejas no Sul. Para 
nós, missão significa aprender jun-
tos uns dos outros. É disso que esta 
revista relata – e também queremos 
fazer isso localmente nas igrejas. Por 
isso teremos prazer em visitá-los. 
Convidem-nos!

Pastor Christoph Haus

Não se espantem se este relatório 
sobre o Conselho Missionário for 
um pouco diferente dos anteriores. 
A razão é que por ocasião da reu-
nião eu só estava há três meses tra-
balhando na EBM INTERNATIONAL 
e assim, como “novata”, certamente 
tinha uma perspectiva um pouco di-
ferente desse evento. Eu não tinha 
ideia do que viria por aí, mas estava 
altamente motivada em encontrar 
muita gente diferente, de origem in-
ternacional. Assim, com grande ale-
gria e admiração ganhei uma visão 
empolgante daquilo que EBM IN-
TERNATIONAL representa:

Uma grande família mundial entre-
laçada a partir da Alemanha com 
muitos outros países da Europa, da 
África, da América Latina e da Índia. 
A EBM INTERNATIONAL nunca vê 
seu trabalho missionário isolado das 
necessidades elementares e das ca-
rências humanas, mas sempre tenta 
fazer ambas as coisas: unir o amor 
de Jesus e sua mensagem de salva-
ção com medidas práticas de ajuda 
de muitas espécies, a fim de miti-
gar e resolver as imensas carências 
de tanta gente. Esse propósito me 
entusiasma e esse entusiasmo tam-
bém era perceptível entre os cerca 

de 150 delegados 
e visitantes es-
porádicos de 26 
países.
Tal como ocorre 
em qualquer fa-
mília na vida real, 
todos são bem di-
ferentes e é pre-
ciso buscar a pro-
ximidade, prestar 
atenção ao outro, 
estimá-lo e as-
sim tentar nunca 
perder de vista o 
alvo comum. Houve muitos motivos 
para alegria e gratidão – de fato, 
rimos muito e o bom humor teve 
o seu destaque. Todavia, também 
houve muita matéria preocupante e 
dolorosa. Neste contexto me emo-
cionou principalmente um relato de 
Daniel González de Cuba. Ele des-
tacou o quanto ele apreciava ver na 
Alemanha e, com isso, também na 
EBM INTERNATIONAL, estruturas 
democráticas graças às quais nada 
precisava ser varrido para baixo do 
tapete. Ele não viu aquí a corrup-
ção e o medo de enunciados cla-
ros do tipo que ele conhece do seu 
país. Poder lidar uns com os outros 
de forma aberta e autêntica é uma 

grande dádiva e bênção pelas quais 
podemos ficar muito gratos a Deus.

Conclusão: Aguardamos todos com 
alegria o nosso “encontro de famí-
lia” no próximo ano em Arnhem, na 
Holanda.

Kerstin Funk

Dr. Duro Ayanrinola e Pastor Christoph Haus
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Turquia

Cristãos geram movimento
De 3,5 milhões de cristãos restaram 
apenas 100.000
Adana tem quase dois milhões de 
habitantes, além de aprox. 200.000 
refugiados sírios. Ali existe uma 
igreja batista fundada pelo Pas-
tor Sükrü, que a esta altura tem 20 
membros batizados, sendo frequen-
tada por 40 pessoas. É a única igreja 
protestante turca em Adana.

Numa quinta-feira à tarde, a pe-
quena igreja batista de Adana no 
sudeste da Turquia inaugura suas 
novas instalações. Dois funcionários 
da segurança pública à paisana ins-
pecionam o que eram antes salas 
de escritório no primeiro andar de 
um prédio comercial. Só depois a 
entrada é liberada. Comparecem o 
cônsul americano e também os re-
presentantes do governador e do 
prefeito, além de representantes do 
partido do governo e da oposição. 
Cerca de 50 pessoas comparecem 
ao evento. Ertan Cevik, presidente 
da Convenção Batista Turca, com-
posta de quatro pequenas igrejas, 
diz em sua saudação: “Esta igreja, 
situada a apenas 50 quilômetros de 
Tarso, a cidade natal do apóstolo 
Paulo, estabelece um sinal de espe-
rança porque se torna um lar para 

cristãos.” Ainda na mesma noite a 
imprensa publica um artigo positivo 
e também a televisão relata sobre o 
evento. Diz o Pastor Sükrü: “Quere-
mos que todos saibam o que faze-
mos aqui: edificar uma igreja cristã 
em um país do qual os cristãos 
têm sido expulsos. Quremos mos-
trar que somos benéficos para a 
sociedade.”

Depois do evento, o Pastor Sükrü 
vai com pessoas interessadas visitar 
os refugiados sírios e explica como 
funciona a ajuda aos refugiados. Vi-
sitam refugiados que vivem na pe-
riferia da cidade em tendas miserá-
veis e esburacadas. Vão de tenda 
em tenda e verificam onde estão 
as maiores carências e quais são as 
necessidades das famílias. Depois 
lançam mão de verbas assistencias 
da EBM INTERNATIONAL e da Con-
venção Batista Alemã para comprar 
especificamente roupas, alimen-
tos e medicamentos. As tendas são 

numeradas e “pescadas”, ou seja, 
pinta-se nelas um peixe como si-
nal da ajuda fornecida pela igreja 
batista. Permite-se que jornalistas 
relatem sobre suas atividades e já 
são conhecidos na cidade. No dia 
seguinte há batismo na Igreja Ba-
tista de Izmir, em que 18 refugia-
dos iranianos encontraram um novo 
lar ao longo do último ano e meio. 

Eles pertencem a um grupo de 70 
iranianos que se reúne várias vezes 
por semana na igreja. Muitos de-
les participaram por três meses de 
um curso sobre a fé, encerrado com 
um exame formal. O resultado é um 
maravilhoso culto de batismo com 
os testemunhos pessoais e as profis-
sões de fé dos batizandos, seguido 
de uma festa turco-iraniana.

Pastor Christoph Haus

Inauguração das dependências da igreja 
em Adana

Refugiados sírios em Adana

Pastor Ertan Cevik com 18 batizandos iranianos

Pastor Sükrü com uma família de refugiados
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Argentina – Mendoza e região

MANÁ – Crianças conhecem famílias sadias
Crianças carentes de famílias socialmente 
frágeis vivem durante o dia em “famílias 
substitutas” das igrejas. Ali recebem ali-
mento, cuidados médicos e reforço escolar. 
As famílias cuidadoras transmitem o amor 
de Deus, proporcionando assim às crianças 
do MANÁ novas perspectivas de vida.

Em Mendoza e região já são 60 as crianças 
beneficiadas pelo programa, organizado 
e coordenado por oito igrejas. As famílias 
cuidadoras e as equipes voluntárias dedi-
cam-se ao trabalho com grande disposição 
a sacrifícios e muito amor. Seu objetivo é 
sempre ajudar as crianças e suas famílias em 
suas carências e levá-las a Jesus. Grande é 
a alegria quando algumas delas são batiza-
das, como por exemplo Hilda, de 13 anos. 
Ela mora na cidade de Córdoba. Irmãos 
muito dedicados cuidam das suas carências 
espirituais e materiais. Ela tem dificulda-
des de aprendizado; por isso a ajuda pelo 

MANÁ é de particular impotância também 
na área educacional.

Muitas vezes, as crianças e suas famílias 
também sofrem de problemas de saúde. 
Um exemplo: Leonardo também mora em 
Córdoba e precisou de uma cirurgia oftal-
mológica. Também dez crianças da cidade 
de Los Campamentos receberam trata-
mento oftalmológico. Suas famílias vivem 
em tamanha pobreza que nunca teriam ob-
tido a possibilidade desses tratamentos sem 
esse apoio. Miriam Pizzi, nossa coordena-
dora do MANÁ, visita frequentemente as 
famílias do MANÁ e as igrajas envolvidas. 
Embora a pobreza e as situações difíceis 
que as crianças precisam enfrentar muitas 
vezes entristeçam Miriam, não deixa de ser 
maravilhoso para ela ver como Deus opera 
nas famílias e as transforma apesar de tudo. 
Eles deixam de beber, começam a trabalhar 
e querem depositar sua confiança em Jesus. 
Lutam por melhora da sua situação espiri-
tual, social e econômica.

Uma mãe, que vive em um dos bairros mais 
pobres de San Rafael, chamado “Pobre 
Diabo”, relata: Sou muito grata por meu fi-
lho ter podido receber o cuidado de uma 
família MANÁ há anos. Não quero mais re-
ceber auxílio financeiro – quero que o di-
nheiro possa beneficiar uma outra criança 
que necessite da ajuda com mais urgên-
cia. É incrível! Aquela mulher não enrique-
ceu, mas ela encontrou a fé e amadureceu. 
Agora ela até ajuda outras mães a encontrar 
modos de escapar da sua carência e tam-
bém a poderem crescer espiritualmente.

As equipes do MANÁ são muito motivadas 
e dedicadas. Elas se reúnem para orar e pe-
dem sabedoria para o seu trabalho. – Será 
um prazer apoiá-las nisso!

Segundo relatos de Miriam Pizzi

Leonardo

O batismo de Hilda
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Entre as igrejas quíchuas nos Andes do Peru

2EV – 2 em viagem – de motocicleta através da América Latina

No norte do Peru, na província de 
Ancash, pudemos acompanhar o 
casal missionário Hugo e Carlotta 
Mondoñedo em suas visitas às igre-
jas da região. Hugo é responsável 
por seis frentes missionárias, alcan-
çáveis por meio de uma longa e 
cansativa viagem de carro. Jimbe, 
uma pequena e bela povoação, é 
a capital da província. O padrão de 
vida ali é claramente inferior àquilo 
que conhecemos. A maioria vive do 
que semeia em suas próprias terras. 
Precisando-se de algo fora do co-
mum, torna-se inevitável uma vista 
a Chimbote, a 80 km de distância. 
Demos na vista ali com as nossas 
motocicletas. Ainda que muitas ve-
zes estivéssemos em destaque, 
constatamos repetidas vezes que 
o Pastor Hugo é alguém muito es-
timado na região. Onde ele e Car-
lotta apareciam, eles preenchiam o 
ambiente com comunhão respeitosa 
e dedicada.

As estradas são catastróficas e aven-
turosas. Em razão das fortes chu-
vas, ocorrem ali todo ano graves 
deslizamentos de terra, tornando 

os caminhos totalmente intransitá-
veis. Nosso pequeno jipe resfolegou 
através da maravilhosa paisagem 
andina até pararmos junto a uma 
casinha num local idílico a aprox. 
4.000 metros de altitude, para visitar 
ali integrantes do trabalho missio-
nário. A descida das pessoas lá de 
cima para Jimbe implica uma cami-
nhada de um dia inteiro, para mui-
tos algo inimaginável para uma reu-
nião de estudo bíblico ou um culto. 
Para essa gente, Hugo e Carlotta 
são a única possibilidade de acesso 
às boas novas. Eles viajam toda se-
mana aos povoados.

A casinha de barro daqueles irmãos 
situa-se num platô que oferece uma 
maravilhosa vista da paisagem cir-
cundante. Que imagem pacífica: o 
sol brilhando, alguns bezerros se 
espreguiçando no campo e crian-
ças brincando no balanço. O pai re-
colhia lenha e a mãe tinha descido 
ao fundo do vale para lavar roupa. 
Não se esperava que ela voltasse 
antes do dia seguinte, uma vez que 
tinha de percorrer a pé um cami-
nho semelhante ao nosso – de duas 
horas de carro. A água tinha de ser 

cansativamente carregada do povo-
ado até lá. Não há energia elétrica. 
Geralmente se tem ajuda de jumen-
tos, às vezes também de algum au-
tomóvel. Ficamos sem fala ao obter 
uma noção de como a vida é dura 
ali em cima.

Nossa viagem prosseguiu até um 
outro povoado. É incrível que em 
tal altitude ainda more gente; afinal, 
parece que ninguém tem carro. Visi-
tamos a escola. Quando as crianças 
reconheceram Hugo e Carlotta de 
longe, seus rostos brilharam.

Visitamos também a pequena igreja 
batista em Cocap. Já são cerca de 
15 pessoas que se reúnem ali pelo 
menos uma vez por semana. Todos 
estão tremendamente felizes e or-
gulhosos com a construção que ga-
nharam com ajuda da EBM INTER-
NATIONAL e que agora lhes serve 
de local de reunião. Ela não tem re-
boco nem vidraças, bancos, cadei-
ras, púlpito e livros. É tão-somente 
uma sala. Eles sabem que o cami-
nho ainda será longo até poderem 
celebrar cultos em cadeiras ou ban-
cos, mas também sabem que a con-
fiança na ação de Deus os ajudará 
a superar esse tempo. Uma postura 
que nos comove muito e que abre o 
nosso coração para o que realmente 
importa.

Pudemos celebrar um culto muito 
emocionante sentados no chão 
diante de uma casa. Distribuíram-
se alguns pelegos. Hugo pegou seu 
tambor e então se cantou e orou 
ao pôr-do-sol. Foi sempre muito Boas-vindas nos povoados

Claudia visita uma família quíchua

Mirko e Claudia Nagler cruzam a América Latina para vi-
sitar alguns dos projetos da EBM-MASA. Sua iniciativa 
destina-se a juntar dinheiro para apoiar assim projetos da 
MASA para crianças. Aqui vai seu relatório mais recente:
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Entre as igrejas quíchuas nos Andes do Peru

2EV – 2 em viagem – de motocicleta através da América Latina
impressionante ver a dedicação 
e o amor com que Hugo expõe a 
Palavra de Deus às pessoas que o 
cercam. Muitos não sabem ler, de 
modo que também não podem re-
correr à Bíblia, mas eles seguem 
atentamente o que ele diz. As mú-
sicas eles cantam de cor e a impres-
são é de que conseguem recitar a 
Bíblia de cor a um aperto de botão. 
Nunca na minha vida vi tanto entu-
siasmo pela Palavra de Deus como 
aqui no Peru. Ficamos muito im-
pressionados. Nunca havíamos visto 
algo assim.

Em Abancay encontramos o missio-
nário Adrián Campero, pessoa im-
portante naquela região. Já existem 
ali cerca de 60 postos missionários. 
Os colaboradores e pastores reú-
nem-se quatro vezes por ano para 
tratar de atualidades e receber de 
Adrián treinamento, assistência e 

acompanhamento do 
trabalho missioná-
rio. Essas igrejas es-
tão distribuídas por 
uma vasta área na 
região de Apurimac, 
e em muitos casos 
seu acesso é muito 
difícil. Adrián e sua equipe visitam 
os pequenos povoados andinos e 
semeiam esperança, encorajando 
as pessoas a confiar na Palavra de 
Deus.
Pudemos observar o que significa 
ser missionário nos Andes peruanos 
e como essa vida é dura, mas tam-
bém grandiosa.

Para os 150 quilômetros até Cahua-
nate gastamos 4,5 horas. Nos últi-
mos quilômetros havia apenas pis-
tas não consolidadas. Parecia que 
corríamos risco de vida durante a 
viagem, mas graças a Deus chega-
mos inteiros. Por ocasião da nossa 
visita, muitas das 35 pessoas que 
pertencem à igreja estavam ocupa-
das na colheita de batatas, de modo 
que só pudemos celebrar um culto 
com cerca de 12 pessoas. Reunimo-
nos junto à casa de alguns irmãos, 
para o que antes de tudo tivemos 
de escalar a montanha por 1,5 hora 
– nada fácil a 4.000 metros de alti-
tude. Apesar da altitude, o tempo 
estava bem quente e chegamos 

ao destino bastante esgotados. Ao 
longo de todo o caminho eu já vi-
nha observando com respeito a le-
veza com que Adrián me ultrapas-
sava e constantemente nos animava. 
Cantamos e oramos juntos. Todos 
tinham sua própria Bíblia. Apesar de 
as pessoas estarem cansadas do tra-
balho, absorveram o alimento espi-
ritual. Irradiavam profunda gratidão 
por poderem assim receber esse ali-
mento tão necessário. Ir à igreja não 
é um fardo: é uma alegria e uma 
honra. As pessoas de lá sabem que 
um culto não requer nada de ma-
terial, porque basta um dos missio-
nários entrar no recinto para o culto 
ocorrer. Mas se então puderem con-
tar com a dádiva de uma sala, um 
livro ou um púlpito, tratam-na com 
respeito.

Experimentamos ainda muito mais, 
mas contar tudo excederia o espaço 
daqui. O trabalho dos missionários 
no Peru é tremendamente impor-
tante. Externamente lhes falta muita 
coisa, mas na verdade são ricos. 
Confiam em Deus e sabem que ele 
não os abandonará. Mostraram-nos 
uma profunda gratidão porque nos 
pusemos a caminho da Alemanha, o 
país da EBM MASA e da ajuda, para 
visitá-los.

Claudia e Mirko Nagler

Visitas às igrejas com Hugo e Carlota

Culto e refeição comunitária

Caminho andino



88

Programa esportivo para crianças

Ciclismo em favor de Cuba

Brasil – Peru

O que andam fazendo brasileiros no Peru?

Jesse, de 14 anos, e seu 
pai Eugène, vizinhos de 
Carlos e Marli Waldow, 
comoveram-se muito ao 
saber que em Cuba exis-
tem crianças que vivem 
na pobreza, têm proble-
mas com drogas e se 
tornam criminosas para 
conseguir um pouco de 
comida. Quiseram fa-
zer algo em favor des-
sas crianças e coletar 
dinheiro para o projeto 

de esporte juvenil da EBM MASA 
em Havana. Pai e filho tiveram a fan-
tástica ideia de empreender uma 
viagem de patrocínio em bicicleta 
para pedir ofertas para o seu desa-
fio esportivo com engajamento so-
cial. Partiram de Falkensee (perto de 
Berlim) e seu alvo era a localidade 
de Heesch, na Holanda, a 650 km. 
Mais informações sobre o projeto 
estão no nosso site www.ebm-inter-
national.org. Nas ofertas, favor indi-
car “Projekt Radtour 26500” – Muito 
obrigado!

Por que 36 estudantes de teologia e 
pastores brasileiros empreenderiam 
uma viagem de ônibus de 82 horas? 
Aventuraram-se nessa longa viagem 
ao Peru para conhecer o trabalho 
missionário entre os quíchuas e se 
engajar por uma semana naqueles 
projetos. Seu engajamento foi bem 
variado:

• Trabalho com crianças – em es-
colas, na praça do mercado, em 
algumas igrejas e no congresso 
missionário, ao qual por sua vez 
compareceram centenas de quí-
chuas. E esbanjaram criatividade 
nisso: teatro, pantomima, palhaços, 
música, histórias bíblicas, brincadei-
ras, etc.
• Evangelização de rua – na praça e 
por meio de visitas pessoais nos la-
res das pessoas;

• Pregação, estudo bíblico, teatro e 
cântico no congresso missionário.

Todos se dedicaram com muito 
amor e paixão e irradiaram muita 
alegria. Deus abençoou muito seu 
empenho. Os irmãos quíchuas fi-
caram muito agradecidos e entu-
siasmados. Eis alguns relatos dos 
participantes:

“Uma experiência fantástica!” Mui-
tas vezes pensamos que todas as 
pessoas são iguais e esquecemos 
que existem outros povos com outra 
cultura, que também precisam ser 
alcançados.”

“Meu coração transborda de alegria 
por poder servir ao Senhor aqui no 
Peru. É um enorme privilégio saber 
que Deus nos usou para levar ale-
gria e sua Palavra àquele povo.”

Apesar de todas as diferenças cultu-
rais, o amor de Deus faz de nós uma 
única família em Cristo.”

“Apaixonei-me pelo país e principal-
mente pelo povo. Fomos ricamente 
abençoados e orei todos os dias a 
favor de que também pudéssemos 
ser uma bênção para eles.

Eugène e Jesse van der Putten
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Norte da Índia – o Christian Medical College em Ludhiana

Crianças incapacitadas aprendem a andar
Harmanjot, de sete anos, é o segundo de 
trigêmeos. Desde o nascimento ele sofre 
de paralisia cerebral. Não conseguia an-
dar e vivia preso ao leito. Uma aimentação 
deficiente e inadequada ainda piorou sig-
nificativamente seu estado de saúde. Seus 
pais, agricultores sem recursos, não tinham 
condições de cuidar dele e assim Harman-
jot cresceu sem os seus irmãos, na casa dos 
avós. Também eles não tinham muito di-
nheiro, mas tentaram o que podiam para 
melhorar a qualidade de vida de Harman-
jot. Graças ao Dr. Santhos e sua equipe, 
suas pernas puderam ser operadas. Com 
várias providências de reabilitação, Harman-
jot aprendeu passo a passo a andar. O que 
para nós é óbvio, foi para ele um grande 
milagre. Entrementes ele está frequentando 
a escola e vence sozinho caminhadas diá-
rias. Ainda necessita de dois apoios para os 
braços, mas com exercícios regulares tam-
bém estes deverão tornar-se dispensáveis. 
Os avós de Harmanjot, que o receberam 
com amor e que nunca desistiram, o que na 
Índia infelizmente não é rotina, estão encan-
tados. Seu neto tornou-se muito ativo e está 
cheio de alegria e ânimo de viver. Esta é só 
uma dentre muitas histórias que fazem parte 
da expriência diária do Dr. Santhos e de sua 
equipe.
Kalpana (foto) nasceu com os pés tortos e 
atrofiados. Chegou ao CMC Ludhiana enga-
tinhando. Depois de tês cirurgias e fisiotera-
pia ela pôde deixar o CMC andando com as 
próprias pernas.

O “Christian Medical 
College” (CMC) em 
Ludhiana é a “mãe 
da AJUDA À ÍN-
DIA”, que a partir de 
2008 se converteu 
em “EBM INDIA”. 
Nosso engajamento 
na Índia começou 
em 1960 com uma 
iniciativa de coleta 
na Alemanha, des-
tinada a um fundo 
social do hospital no 
norte do país. Hoje 
o CMC de Ludhiana 
é um dos hospitais 
mais afamados da 
Índia. Seu programa 
de reabilitação para 
crianças e jovens com incapacitação física 
é ímpar. O Dr. Santhos é o médico-chefe 
desse departamento. Seu objetivo é ope-
rar crianças e jovens para reaprenderem a 
andar por meio de treinamento e ginástica 
terapêutica, mesmo quando suas famílias já 
se conformaram com as incapacitações dos 
seus filhos. Muitos sofreram fraturas em aci-
dentes e não foram tratados, ficando desde 
então impedidos de andar. Entretanto, exis-
tem também alguns que nasceram com in-
capacitações físicas tratáveis ou que tiveram 
poliomieltite.

Pelo fato de o programa de reabilitação do 
CMC Ludhiana ser tão extraordinário, gosta-
ríamos de suprir ainda melhor o fundo que 
permite a famílias sem recursos tratar seus 
filhos ali. Essas crianças não só recuperam 
sua dignidade, mas adquirem nova auto-
confiançaa e a esperança de poder cuidar 
do seu futuro eretas e caminhando com as 
próprias pernas.

O Dr. Santhos entende seu trabalho como 
missão de Deus e, num país em que os cris-
tãos não passam de 2,5% da população, ele 
quer mostrar às pessoas, à sociedade e aos 
políticos que os cristãos benefciam as pes-
soas na Índia – em nome de Deus.

Pastor Christoph Haus

Kalpana Giri

Harmanjot Singh
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Relato do representante regional da EBM ÍNDIA

Cultos alemães do ponto de vista indiano

Exames oftalmológicos em mutirões escolares

Novas perspectivas para crianças

Em maio de 2015 
estive na Alema-
nha para partici-
par da reunião do 
comitê executivo 
da EBM INTER-
NATIONAL, do 
Conselho Missio-
nário e do Con-
gresso da Con-

venção. Além disso visitei algumas 
igrejas. Tudo isso representou uma 
experiência enriquecedora.
Apreciei muito a organização do 
Conselho Missionário em Dorfweil. 
Tudo estava bem organizado e mi-
nuciosamente planejado. O modelo 
de funcionamento com moderado-
res foi algo novo para mim. Todos 
os participantes, porém, assumiram 

suas tarefas de forma adequada e 
responsável.
Os cultos das igrejas batistas alemãs 
são muito sistemáticos. A seleção 
dos cânticos, a música e a leitura bí-
blica combinavam bem com a oca-
sião e a mensagem. Principalmente 
os músicos me pareceram particu-
larmente talentosos e dedicados. 
Também a comunhão e a unidade 
na igreja são muito fortes, o que fi-
cou bastante evidente nas conversas 
durante o café. Durante o culto, as 
pessoas parecem dar muita atenção 
ao tempo. Tive também a impressão 
de que ansiavam por participar do 
culto.
No meu país, a Índia, os cultos são 
muito extensos. Não nos preocupa-
mos ccom o tempo. Pelo contrário, 

se necessário incluímos muitos ele-
mentos num mesmo programa.

Na Alemanha, as crianças e os jo-
vens recebem muita atenção. No 
meio de todas aas novas tecnolo-
gias, elas não se perdem. Também 
tive a percepção de muita intimi-
dade e proximidade nas relações 
familiares. Os alemães são trabalha-
dores e esta é a razão de seu país 
ser altamente desenvolvido. Pare-
cem também lidar cuidadosamente 
com o dinheiro – nunca os observei 
gastar seu dinheiro de forma per-
dulária. É algo que os indianos tam-
bém precisariam aprender.

Dr. P. Judson

A pobreza é a causa mais frequente 
de cegueira e incapacitações. Os 
responsáveis por isso são catástro-
fes naturais, subnutrição, carência 
de água limpa, condições higiêni-
cas ruins e cuidados médicos in-
suficientes. Este círculo vicioso de 

pobreza e incapacitação exclui as 
pessoas da sociedade e inibe seu 
desenvolvimento.
Muitas crianças e jovens também 
são vítimas disso. Embora ainda 
não sofram de catarata, a doença 
mais frequente dos olhos, mas de 

infecções oculares, visão deficiente 
e suas consequências, como dor 
de cabeça, tontura e distúrbios de 
equilíbrio.
Além de atendimento oftalmológico 
geral, o CMC Pithouram realiza tam-
bém mutirões oftalmológicos, p.ex. 
em escolas. Recentemente a equipe 
oftalmológica visitou duas escolas 
no distrito de Nellore, onde exami-
naram um total de 350 alunos. Em 
20 deles foram diagnosticadas in-
fecções oculares em parte graves. 
Foram tratados no próprio local e 
supridos com medicamentos. Em 
dez alunos constatou-se no exame 

Dr. P. Judson

Ambas as fotos: exames oftalmológicos em mutirões escolares
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Impressões do diretor de Jesus Loves Ministries (JLM)

… ainda assim, unidos em Jesus Cristo
A participação no Conselho Missio-
nário da EBM INTERNATIONAL em 
Dorfweil foi uma experiência mara-
vilhosa. Estou muito contente por 
ter podido conhecer o trabalho da 
EBM na Índia, na América Latina 
(MASA) e na África. Fiquei extrema-
mente feliz em ver aqui gente de 
todo o mundo: tão variada em as-
pecto, idiomas, vestuário e muito 
mais – e ainda assim unida em Je-
sus Cristo. Fiquei muito comovido e 
senti-me desafiado pelas experiên-
cias de missionários da África e da 
América Latina, todos com grande 
potencial. Foi também comovente 
ouvir como a EBM reage à crise do 
EBOLA em Serra Leoa. Para mim, 
este é um exemplo luminoso da 
resposta do povo de Deus às misé-
rias do mundo. Também os diversos 
projetos missionários apresentados 
foram muito interessantes. Tudo isso 

me fez refletir sobre a proclamação 
transfronteiriça e nos diversos méto-
dos de plantação de igrejas. Senti-
me desafiado a ir como evangelista 
às regiões carentes. Sou grato por 
termos podido conversar sobre a 
Palavra de Deus e a missão na Índia, 
especialmente também sobre os 
projetos da JLM na Índia. Já venho 
proclamando o evangelho em regi-
ões até agora não atingidas. Ainda 
assim, esse congresso me encorajou 
a estabelecer e alcançar novas me-
tas em meu trabalho (plantação de 
igrejas).

O congresso da Convenção em 
Kassel também foi uma experiência 
muito boa. Fico impressionado com 
o empenho das igrejas batistas ale-
mãs com plantação de igrejas. As 
igrejas da Índia ainda precisam ser 
conquistadas para o apoio à obra 
missionária e empenhar-se conti-
nuamente pela revogação das mui-
tas leis que restringem a liberdade 
religiosa.
Na Alemanha, a duração dos cultos 
é bem menor do que na Índia. Mi-
nha impressão é que na Alemanha 
os membros da igreja são menos 

ativos no culto. Tudo parece estar 
planejado previamente. Não há es-
pontaneidade, o para mim é no-
vidade. Na Índia não temos como 
planejar cultos – ali, de repente fal-
tariam pessoas por algum motivo e 
algumas coisas teriam de ser can-
celadas. Por isso sempre há surpre-
sas: uma leitura bíblica, um cântico 
especial, etc. Talvez isto possa ser 
uma razão para as igrejas batistas 
na Europa tenderem a diminuir (se-
gundo a análise de vocês) e, por 
outro lado, que haja poucos jovens 
nos cultos. Foi interessante observar 
que as pregações eram muito curtas 
e compactas em comparação com 
a minha igreja. Não me senti total-
mente “em casa”. Na minha igreja 
somos bem descontraídos e o ser-
mão apela a diferentes emoções. 
Não digo que aqui esteja faltando 
algo – simplesmente, vocês agem 
de forma diferente.

O culto significa proclamação do 
evangelho, e assim se faz em toda 
parte. Espero que continuemos a al-
cançar as pessoas para que o nosso 
Senhor vivo seja engrandecido.

Rev. Prasanna Kumar

Prasanna Kumar Samarpana Kumar

rotineiro que estavam soropositivos 
de HIV. Infelizmente também isso 
não é nenhuma raridade. As vítimas 
e seus colegas foram esclarecidos 
sobre essa doença. No hospital pró-
ximo eles recebem o necessário tra-
tamento médico para poder conti-
nuar a dar conta da sua vida diária.
Somos muito gratos a Deus e aos 

muitos doadores pela possibilidade 
que temos de oferecer àquelas 
crianças uma perspectiva para sua 
vida.

Dra. Leela Serene, diretora do Chris-
tian Medical Centre em Pithapuram

Exame oftalmológico

ORAR E CONTRIBUIR

CMC Ludhiana – Programa de reabi-
litação
Número do projeto: MAG 81902
Necessidade financeira: € 15.000

CMC Pithapuram – auxílio médico 
para os mais pobres entre os pobres
Número do projeto: MAG 81800
Necessidade financeira: € 10.000

Informações:  
www.ebm-international.org
Conta para contribuições EBM INDIA:
IBAN: DE68 5009 2100 0000 3436 09
BIC: GENODE 51BH2
SKB Bad Homburg – Alemanha
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Congresso da Aliança Batista Mundial em Durban, África do Sul

Paul Msiza – novo presidente da BWA

Educação teológica prossegue

Novidades da República Centro-Africana

De 22 a 26 de julho realizou-se na 
África do Sul o congresso da Aliança 
Batista Mundial (Baptist World 
Alliance – BWA). Cinco integrantes 
do comitê executivo da EBM INTER-
NATIONAL – Esther Fröhlich, Arild 
Harvik, Sozinho Guerra, Fletcher 
Kaiya e Matze Dichristin – participa-
ram do encontro. Sob o tema “Je-
sus Christ the Door” (Jesus Cristo, 
a Porta) reuniram-se cerca de 3.000 
pessoas de quase 100 países. Nesse 
congresso, realizado a cada cinco 
aanos, foi empossada a nova direto-
ria da entidade. Como novo presi-
dente foi eleito o sul-africano Ngwe-
dla Paul Msiza, substituindo no 
cargo o americano John Upton. Jan 
Saethre, da Noruega, tornou-se o 1º 
vice-presidente.

No encontro regional da All Africa 
Baptist Fellowship (AABF – Fraterni-
dade Batista Pan-Africana) tivemos 
como delegação da EBM INTERNA-
TIONAL a oportunidade de felicitar 
Paul Msiza por seu novo cargo e de 
presenteá-lo com um quadro pin-
tado em tela. Como ex-secretário-
geral da Convenção Batista Sul-A-
fricana (Baptist Convention of South 
Africa – BCSA), Paul Msiza tem-se 
relacionado com a nosssa missão 
por muitos anos. Entre outras coi-
sas, ele liderou a força-tarefa, um 

grupo de trabalho que introduziu in-
tensamente a mudança de paradig-
mas entre nós. Em resultado desse 
processo temos representantes re-
gionais nativos em todas as regiões 
em que trabalhamos e uma diretoria 
internacional eleita de forma igua-
litária e democrática, composta de 
doze nações. Alegra-nos muito que 
o Pastor Msiza goze internacional-
mente de tanta confiança e deseja-
mos a ele as bênçãos de Deus para 
essa importante função.

Em seu pronunciamento de posse, 
Msiza enfatizou que Jesus é a porta 
amplamente aberta que dá acesso 
ao reino de Deus para todos os 

homens. Como igrejas, precisamos 
tratar de apontar para essa porta e 
não nos tornar vigias que dificultem 
ou até impeçam o acesso. Segundo 
Msiza, muitas igrejas degeneraram 
em tais vigias e com isso dificultam 
o caminho até Deus.

O congresso realizou-se pela pri-
meira vez no continente africano. 
Como agência missionáriaa, apoia-
mos vários projetos na África do Sul, 
e nossos missionários Regina Claas 
e Anna e Johannes Meyer partici-
pam dos trabalhos da BCSA, nossa 
convenção irmã.

Matthias Dichristin

Em maio realizou-se em nosso país 
um fórum nacional de reconciliação, 
que foi muito bem-sucedido. A paz 
vem retornando passo a passo. Fo-
ram abertas inscrições em listas para 
as eleições presidenciais que de-
verão realizar-se em 18 de outubro 
de 2015 se tudo correr bem. Nosso 
maior problema continua sendo o 
desarmamento dos diversos agrupa-
mentos no país.
O instituto bíblico em Kaga-Ban-
doro, no norte do nosso país, 

celebrou em 11 de julho a entrega 
dos certificados. Alegramo-nos es-
pecialmente pelo fato de que no 
dia anterior cinco dos formandos 
ainda puderam se casar, o que é de 
grande importância para os pasto-
res na África. Esta escola situa-se 
bem no centro de uma região em 
que ainda existem grupos armados, 
e somos gratos a Deus por prote-
ger a escola. O instituto bíblico em 
Bangui vem funcionando normal-
mente, e em 18 de julho pudemos 

entregar numa solenidade os diplo-
mas a nove formandos. Em termos 
gerais, o ano de 2015 tem sido bom 
paara os batistas deste país. Muitas 
igrejas puderam também estabele-
cer novas lideranças, de modo que 
assim a normalidade vai retornando 
aos poucos.

Pierre Maliyombo, secretário-geral 
da Union Fraternel des Églises Bap-
tistes (UFEB)

Paul Msiza e amigos
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Amada Guiné Equatorial

Projetos nascidos no coração

Despedida do trabalho missionário

Projetos que brotaram dos sonhos 
de pessoas tornam-se possíveis pela 
intervenção de Deus. Muito já mu-
dou desde o início do projeto agrí-
cola em Evinayong. Hoje existe lá 
uma equipe de 21 mulheres que se 
auto-organiza. Elas trabalham indi-
vidualmente ou em conjunto, cada 
uma com seu próprio ritmo e se-
gundo suas possibilidades. Cada 
mulher tem sua própria pequena 
lavoura que cultiva com o que qui-
ser para suprir suas necessidades 
pessoais. Ela providencia as semen-
tes, cultiva sua área e colhe os fru-
tos. Em uma lavoura de uso comum 
plantam-se produtos fáceis de ven-
der. O lucro é reinvestido no pro-
jeto. Agradecemos a Deus por to-
dos os alimentos que recebemos, 
tanto da missão como também de 
algumas empresas e pessoas físi-
cas que muito se solidarizatam com 
o projeto. E principalmente somos 
gratos por tantas mulheres estarem 
dispostas a trabalhar juntas para re-
alizar o seu sonho.

A construção da cozinha junto à es-
colaa esteve repleta de problemas e 
obstáculos, mas agora vemos o pro-
jeto avançar. O refeitório e a cozi-
nha são a primeira parte da constru-
ção da escola. Esta fase consiste de 

três salas de aula e banheiros, ter-
minando com a instalação da cozi-
nha. Podemos observar como Deus 
provê tudo de que necessitamos. O 
projeto possibilitará usar o prédio 
como escola e hospedaria. É mais 
um sonho que começa a realizar-se. 
Agradecemos a Deus por todos que 
com muita paciência colaboraram 
nesta primeira etapa das obras. Afi-
nal, a realização do projeto depen-
deu de muito planejamento, dona-
tivos de materiais, de mutirões de 
pessoas que vieram à Guiné Equa-
torial especialmente para este fim, e 
também de orações e fé.

Com o projeto “Fortalecimento de 
mulheres na Guiné” uma empresa 
está tentanto ajudar mulheres a 
adquirir recursos materiais e finan-
ceiros para a vida. A igreja em Evi-
nayong ofereceu-se para dar início 
ao projeto com um grupo de 10 mu-
lheres, que aprenderão a confeccio-
nar bijuterias que depois poderão 
vender para se sustentar com isso.

Marta Nombela

Neste ano, duas missionárias en-
cerraram seu trabalho na Guiné 

Equatorial. Sara Marcos e Elvira Jar-
dines trabalhavam em diversas es-
colas deste país no oeste da África 
em cooperação com a Convenção 
Batista Espanhola e a EBM INTER-
NATIONAL. Sara esteve no país por 
mais de uma década e trabalhou na 
escola “Talita Cum” em Evinayong. 
Elvira esteve por quatro anos na es-
cola “El Buen Pastor” em Malabo. 
Ambas também se engajaram inten-
samente nas igrejas locais. Existem 
no país três igrejas batistas estabe-
lecidas e três projetos de plantação 
de igrejas. No Conselho Missionário 

de 2015, Marta Nombela foi confir-
mada como nova missionária para 
o país, onde já trabalhou por dois 
anos como voluntária. Somos gra-
tos pelo trabalho de Sara e Elvira 
no passado e desejamos a elas e a 
Marta as bênçãos de Deus em suas 
novas tarefas.

Artesãos

Trabalhando na lavoura

Africanas no trabalho

Jorge Perez, diretor de missões na 
Espanha, com Sara, Elvira e Marta
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Camarões

Notícias do norte de Camarões
18 de janeiro – Mabass
Em Mabass ocorreu mais um aten-
tado terrorista do Boko Haram. To-
das as casas do povoado foram in-
cendiadas, inclusive as da igreja. 
Assim, até hoje os crentes não têm 
outro recurso do que celebrar seus 
cultos ao calor do sol, algo quase in-
suportável nos limites da região do 
Sael.

14 de junho – Encontro dos 
cristãos
Michel Mahmoudou, diretor do ser-
viço médico dos batistas (UEBC) no 
norte de Camarões relata sobre o 
culto de gratidão por ocasião do rei-
nício dos cultos nos povoados de 
Mabass e Maxi na região fronteiriça 
com a Nigéria. A união feminina da 
região de Mokolo tomou junto com 
colaboradores do serviço médico a 
iniciativa de encontros de oração. 
“Até os soldados da região se entu-
siasmaram quando nos viram juntos 
na região”, diz Mahmoudou.

1º de julho – Maroua
Novamente pudemos realizar uma 
solenidade de entrega de certifica-
dos na escola feminina Saare Tabitha 
– 67 moças concluíram o ano letivo, 
das quais 14 o terceiro ano. Ale-
gramo-nos muito com a escola femi-
nina e o Centro Técnico de Maroua. 
Muitas ganham novas perspectivas 
com isso.

22 e 25 de julho de 2015 – 
Atentados suicidas
Estamos muito preocupados com os 
atuais desdobramentos. Ao redigir-
mos este artigo, já registramos três 
atentados suicidas, provavelmente 
pela seita Boko Haram em Maroua. 
Com isso, o terror definitivamente 
avançou até a capital regional no 
extremo norte. Todos os três aten-
tados ocorreram a poucas centenas 
de metros do posto missionário da 
EBM em Maroua. Nos atentados dos 
dias 22 e 25 morreram 34 pessoas 
e houve mais de 100 feridos. Feliz-
mente nenhum dos nossos colabo-
radores nativos foi atingido, mas a 

preocupação aumenta muito após 
esses ataques porque se trata de 
uma dimensão nova e até agora não 
imaginada do terror nesta região. Já 
evacuamos há tempo da região to-
dos os nossos missionários e volun-
tários. Oramos insistentemente por 
paz na região e pela proteção de 
todo o povo de lá. Que Deus con-
ceda paz principalmente entre as 
religiões.

EBM INTERNATIONAL ajuda 
refugiados do Boko Haram da 
Nigéria e do norte de 
Camarões
Nos povoados foram distribuí-
dos alimentos e artigos de higiene 
como parte de um programa de 
ajuda a refugiados. Além de Michel 
Mahmoudou, também Cathérine 
Kolyang, diretora da escola feminina 
Saare Tabitha, e Betche Lambert, di-
retor do Centro Técnico em Maroua 
(CTM), conhecedores das carências 
da população, se engajam nesse 
trabalho. A junta de mocidade ba-
tista da Alemanha (Gemeindejugen-
dwerk – GJW) e a EBM INTERNA-
TIONAL apoiam juntas aquelas duas 
instituições.

Plantação de igrejas
A EBM INTERNATIONAL apoia um 
instituto bíblico em Mokong e esco-
las fundamentais em Dagai e Gam-
boura. Plantaram-se muitas igrejas 
batistas nessa região. Entrementes 
já são mais de 300. Por quase uma 
década – até junho deste ano – Dirk 
Pusch acompanhou o trabalho de 
plantação de igrejas na região na 
qualidade de missionário da EBM.

Distribuição de alimentos com Emma-
nuel Nai (3º da esq.), ex-vie-presidente 
da UEBC e agora pastor na região de 
Mokolo.

Michel Mahmoudou (ao centro) com 
soldados e frequentadores dos cultos

Entrega de certificados

Alunas da Saare Tabitha
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Programa de voluntariado SERVE

Curso preparatório em julho de 2015
Uma chuva torrencial recebeu nosso 
grupo de 17 jovens de corpo e es-
pírito que em 13 de julho se tinham 
posto a caminho de Elstal a fim de 
serem preparados para um período 
no exterior. Viemos de todas as par-
tes da Alemanha, e assim logo os 
diferentes dialetos provocaram al-
gumas risadas e o gelo rapidamente 
se quebrou. Com o fim de nos pre-
parar para o voluntariado, recebe-
mos algumas tarefas. Fosse em ex-
periências pedagógicas por meio de 
escaladas, fosse em jogos de cha-
radas sobre o tema de ajuda para o 
desenvolvimento, o tempo todo a 
nossa paciência e nosso connheci-
mento eram postos à prova. O de-
safio mais duro deve ter sido o dia 
em que fomos em duplas para Ber-
lim, onde deveríamos sobreviver um 
dia inteiro com apenas alguns cen-
tavos no bolso para aprender o que 
significa ser pobre. O problema era 
que não podíamos levar nem co-
mida nem bebida conosco e, adicio-
nalmente, ainda tínhamos de com-
prar uma passagem até o ponto de 
encontro marcado. O jeito era ser 
criativo! De músico de rua até ani-
mador de auditório não excluímos 
nenhum papel que nos arranjasse 
dinheiro. Nossos esforços se paga-
ram literalmente, de modo tal que, 
ao retornar, uma das duplas havia 
transformado os 36 centavos origi-
nais em 36 euros.

Para além de iniciativas esportivas, 
como numerosas partidas de vôlei, 
sempre havia tempo suficiente para 
conversas, devocionais e orações. 
Também apreciamos muito os pe-
ríodos comunitários de louvor. Um 
ponto alto era o almoço diário na 
cantina que, segundo declarações 
de alguns participantes, era “quase 
tão bom como o da vovó”. Idas em 
grupo a Berlim, visitas a cinemas, 
programas noturnos com filmes e 
jogos de “lobisomem” contribuíram 
para um clima alegre e descontra-
ído, com o que passamos a conhe-
cer-nos cada vez melhor. Rapida-
mente se desenvolveram amizades 
e para muitos de nós ficou claro que 
iríamos querer visitar-nos mutua-
mente nos locais onde prestaríamos 
serviço.

Na noite de encerramento tivemos 
um churrasco e mais uma vez apro-
veitamos a comunhão por meio de 
jogos em grupo. Um destaque adi-
cional ainda foi o casamento de Sa-
muel e Sara, que em setembro via-
jarão juntos para o Malauí. Juntos 
aproveitamos a pista de dança e o 
Erik ainda teve uma alegria especial: 
o felizardo conseguiu açambarcar o 
buquê da noiva!

O curso preparatório ajudou-nos a 
conhecer e entender ainda mais as 
características e contextos dos paí-
ses em que serviríamos. Ainda que 
muitas vezes não fosse fácil sermos 
confrontados com a dura realidade, 
aquilo nos levou a reconsiderar nos-
sas ideias em parte ainda um tanto 
ingênuas e nos preparar melhor 
mentalmente para o que viria.

Ficamos entusiasmados com a ho-
nestidade e abertura dos nossos pa-
lestrantes e agradecemos de cora-
ção a todos que contribuíram para o 
sucesso desse genial seminário.

E agora voltaremos mais uma vez 
para casa antes de logo mais vir o 
chamado para lugares como Argen-
tina, África do Sul, Malauí, Namíbia 
e Índia!

Leonie Mockler

Voluntários durante o curso preparatório de 2015

ORAR E CONTRIBUIR

Camarões em geral
Número do projeto: MAG 51000
Necessidade financeira: € 411 200

Programa de voluntariado SERVE
Número do projeto: MAG 10800
Necessidade financeira:  
Toda contribuição será bem-vinda.

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



www.ebm-international.org

Já faz dois anos que está em anadamento o projeto Pearls of Africa, 
criado e dirigido por Ursula e Dieter Brosch e suas três filhas adul-
tas. O sonho de Pearls of Africa, de desenvolver um projeto no qual 
haveria apenas ganhadores, realizou-se. Em retrospectiva vemos até 
aqui experiências e resultados fantásticos.

Trata-se de 50 mulheres do Grupo Emnmanuel em Kampala/
Uganda, que manufaturam esses adereços especiais perolados, 
com o que contribuem para o seu sustento. Além disso, parte do 
lucro vai para a EBM INTERNATIONAL, destinado a projetos femi-
ninos próprios. E os compradores dos colares presenteiam uns aos 
outros com lindos adereços e com isso apoiam um importante pro-
jeto. Ursula e sua família realizam esse volumoso trabalho logístico 
de forma voluntária simplesmente por afinidade com a África e a 
EBM INTERNATIONAL. Eles mesmos passaram muito tempo em 
Camarões como missionários.

Mais de 250 pedidos já foram tirados e mais de 16.400 colares, pul-
seiras e brincos foram expedidos. Mais de 170 igrejas participam 
da ação, muitas já repetidamente. Entrementes já existe interesse 
mesmo fora da Alemanha.
Até hoje, o total dos rendimentos soma mais de 77.000 euros, com 
a parcela da EBM INTERNATIONAL passando de 30.000 euros. 
Que motivo de gratidão!
Desde já existe à disposição uma nova coleção com novos formulá-
rios de pedido – ficamos na expectativa (veja a respeito www.ebm-
-international.de; tópico “Aktuell” (atualidades)

Como tem sido, as vendas são feitas à base de comissão. Todos os 
pedidos e expedições são processados por Ursula Brosch, razão 
por que pedimos entrarem em contato direto com ela via ursula-
brosch@hotmail.com

Kerstin Funk

Pearls of Africa – uma história de sucesso

Ursula Brosch no Congresso 
Eclesiástico 2015 em 
Stuttgart


