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Prezado Leitor:

 

O versículo-chave para a primeira semana do Advento anuncia o que se tor-

nará realidade no Natal: Deus envia o seu Filho. Jesus é um rei especial, que 

não espera até que seu povo se aproxime dele. Ele mesmo vem – com justiça 

e vitoriosa ajuda.

Nosso desejo é que esse rei ganhe espaço em sua vida e que você receba 

dele a ajuda de que precisa. E que todas as muitas pessoas que desfilam por 

esta revista também recebam justiça e ajuda. Para nós, este é o cerne da ação 

missionária: transmitir a ajuda e a justiça provenientes de Deus. Os projetos da 

EBM INTERNATIONAL que beneficiam igrejas na América Latina, na África, na 

Índia e na Turquia ajudam o povo a conhecer esse rei e experimentar salvação 

e redenção.

Que Deus conceda a todos nós um período de Advento abençoado.

Com apreço,

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Capa: Programa de 
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Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg / 
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IBAN: DE89 5009 2100 0000 0333 16
BIC: GENODE51BH2

EBM MASA (Latin America)
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg / 
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Favor indicar a finalidade! Para todas as con-
tribuições será emitido espontaneamente um 
comprovante anual. Por essa razão queiram 
sempre indicar os dados completos do re-
metente e o número de contribuinte, se for 
conhecido. Caso as contribuições específicas 
para determinado projeto ultrapassem ex-
cepcionalmente o necessário, o excedente 
será encaminhado a um projeto similar. Com-
provantes de contribuições unitárias serão 
fornecidos mediante consulta. Gratos pela 
compreensão.

Expediente
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EBM INTERNATIONAL

Guerra, terror, fuga e perseguição

Turquia

Refugiados, EI e os cristãos na Turquia
Nossas quatro igrejas batistas 
em Izmir, Adana, Samsun e Is-
tambul vivem todas engajadas e 
preocupadas:

Com muito engajamento, elas se 
têm dedicado aos refugiados da Sí-
ria e do Irã que aportam na Turquia. 
Distribuem ajuda material – em ge-
ral entre os refugiados não-regis-
trados. Por meio desses empreen-
dimentos, nossas pequenas igrejas 
não somente se destacam positiva-
mente em público (“tendo a simpa-
tia de todo o povo” – At 2.47), mas 
continuamente há refugiados en-
contrando o caminho para as nossas 
igrejas.
Andamos muito preocupados com 
a possibilidade de que em meio a 
esses numerosos refugiados tam-
bém se infiltrem na Turquia terro-
ristas do “EI” (Estado Islâmico). A 
vida dos cristãos na Turquia é muito 
difícil porque só constituem 0,2% 

da população – 99,6% são muçul-
manos. Eles temem que ataques do 
EI possam ser dirigidos preferencial-
mente contra comunidades cristãs.

Uma boa notícia é que a igreja em 
Samsun, à beira do Mar Negro, já 
tenha fundado uma congregação 
em Ordu, a aprox. 100 km a leste 
de Samsun. No momento ela está 
empenhada em obter o templo de-
socupado da ex-comunidade or-
todoxa, vazio há anos e ocasional-
mente usado como teatro.
Em Adana estão em curso parale-
lamente às ajudas a refugiados os 
preparativos para o próximo ba-
tismo. Para os novos membros, o 
período mais importante e difícil 
vem depois do batismo: para quem 
se converte ao cristianismo, é incri-
velmente difícil resistir às pressões 
da sociedade, dos empregadores e 
da própria família. Muitas vezes isso 
é tratado como “traição”.

Por isso oramos especialmente por 
coragem, estabilidade na fé e reco-
nhecimento entre os membros das 
nossas quatro pequenas igrejas.

Refugiados na Turquia em Izmir

Estes foram os temas e os aconte-
cimentos que determinaram e mar-
caram as manchetes neste ano – e 
esses mesmos temas e aconteci-
mentos já encontramos com outros 
nomes na história do Natal. Maria 
e José também tiveram de fugir 
com o recém-nascido Salvador do 
mundo e, como judeus piedosos 
que eram, pertenciam a um povo 
cuja história foi marcada desde o iní-
cio por desterro, fuga e recomeço.
Assim, se há alguém capaz de se 
solidarizar com as ocorrências di-
árias dos nossos tempos, será Je-
sus – e foi em todos os cansados 
e sobrecarregados que ele en-
xergou sua missão antes de tudo. 
E tal como ele fora enviado pelo 
Pai, assim ele envia a nós. Este 

é o nosso compromisso na EBM 
INTERNATIONAL.
São inúmeros os lugares em que os 
nossos amigos e colaboradores ba-
tistas continuam lutando pela jus-
tiça de Deus. Em nossas escolas no 
norte de Camarões, todos os dias 
crianças e jovens são educados para 
se tornarem pessoas autônomas 
que – assim esperamos – se em-
penharão mais tarde por uma ver-
dadeira liberdade religiosa em sua 
região – e tudo isso a poucos qui-
lômetros do centro da região domi-
nada pelo BOKO HARAM. Na Repú-
blica Centro-Africana trabalha-se na 
reconciliação entre os adversários 
na guerra civil, e nos institutos bíbli-
cos prossegue a formação de pas-
tores. Em Serra Leoa muitas igrejas 

dedicam-se às pessoas atingidas 
pela epidemia do ebola. Apesar da 
sua economia arruinada, as igre-
jas batizam pessoas de mês a mês. 
Nossas quatro igrejas na Turquia 
prestam auxílio a refugiados e se 
admiram com tanta gente pedindo 
batismo. Nas numerosas crises hu-
manitárias ao redor do mundo, 
nossas instituições sociais e médi-
cas vêm prestando um serviço fiel 
e perseverante. Este se torna pos-
sível porque recebem o apoio de 
contribuições e orações de igrejas e 
indivíduos.
Continuamos a pedir sua ajuda 
nisso! Ore conosco! E contribua. 
Cuidaremos que as contribuições 
cheguem ao destino.

Pastor Christoph Haus
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Gotlam / Índia

Crianças obrigadas a trabalhar na lavoura
Muitas crianças indianas ajudam seus pais 
no pesado trabalho agrícola: faltam os re-
cursos financeiros necessários para escola e 
educação. O futuro dessas crianças carece 
de perspectivas.
O centro de formação profissional da Bridge 
of Hope (BoH) em Gotlam, uma pequena 
cidade no Estado de Andhra, procura com-
pensar isso. Ele oferece aos jovens o acesso 
a formação em corte e costura, informática 
e eletrotécnica. Ramalaxmi é uma dessas 
jovens alunas que passa por um curso de 
corte e costura naquele centro de formação. 
Eis a sua história:

“Meu nome é Ramalaxmi e eu venho de 
uma pequena cidade chamada Gunkalaam. 
Meu pai é agricultor e minha mãe morreu 
quando eu ainda era bem pequena. Mi-
nhas duas irmãs mais velhas trabalham na 
lavoura com o meu pai. Elas me ajudaram 
a frequentar a escola para que eu pudesse 
completá-la no 10º ano. No entanto, não 
tinham dinheiro para alguma formação pro-
fissional ou universitária, de modo que me 
conformei em precisar também trabalhar na 
lavoura como agricultora. Quando, porém, 
fiquei sabendo que algumas garotas da mi-
nha cidade poderiam fazer um curso no 
centro de formação profissional de Gotlam, 
fui imediatamente para lá na esperança de 
também conseguir uma vaga no curso de 
corte e costura. Sou muito grata por ter sido 
aceita. Entrementes já sei costurar roupa e 
me alegro por logo mais poder ganhar di-
nheiro para mim e minha família. Ganhei 

muitos amigos aqui e também muita afeição 
pela equipe da BoH. Além disso me con-
verti a Jesus Cristo na pequena capela no 
campus da BoH. Ele me dá forças para viver 
e está comigo em cada situação.”

Além do centro de formação profissional 
(atualmente com 148 vagas), o campus da 
Bridge of Hope inclui também um lar de 
crianças (50 internos), uma igreja (aprox. 
300 membros) e um hospítal, o Shalom Me-
dical Centre (SMC). Este último foi inaugu-
rado em 2008 e presta assistência médica 
gratuita principalmente a gente pobre das 
comunidades rurais das redondezas. Antes 
disso, essas pessoas não tinham nenhum 
acesso a assistência médica.
Hoje o SMC oferece, além de clínica geral, 
também assistência nas áreas de pronto-so-
corro, vacinação, quimioterapia e pediatria, 
especialmente para recém-nascidos. Além 
disso existe uma unidade oftalmológica 
própria e muito bem aceita. Só no ano de 
2014 foram examinados 3.623 pacientes of-
talmológicos e realizadas 947 cirurgias de 
catarata. O SMC dispõe de três médicos, 
que são também membros da igreja batista 
anexa.
A foto mostra Ellamma e várias outras mu-
lheres que passaram por cirurgia de catarata 
no SMC após o seu diagnóstico ali. Com 
essa intervenção, elas voltam a enxergar cla-
ramente, podendo dar conta dos seus afa-
zeres diários sem depender de outros.
Em razão da imensa demanda por assistên-
cia médica em e ao redor de Gotlam, cons-
truiu-se em 2014 mais um prédio no SMC 
com ajuda da EBM INTERNATIONAL.

Susanne Geyermann, assistente da secreta-
ria-geral e da EBM INDIA

Pacientes  
operados de catarata 

Ramalaxmi
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Numa tarde de sábado tenho um encontro 
com a Sra. Mangamani. Neste dia ela será 
batizada.

Quando seu marido faleceu, a Sra. Manga-
mani afundou em um fosso de solidão, tris-
teza e desespero. Nós a acolhemos e cui-
damos dela. Contamos a ela muito do amor 
de Deus e da sua Palavra. Nossas “mulhe-
res da Bíblia” reuniam-se regularmente em 
sua casa para orar. Houve muitas e intensas 
conversas. A Sra. Mangamani foi crescendo 
em sua fé em Deus e decidiu continuar sua 
vida como cristã. Foi um período realmente 
comovente e maravilhoso em que obser-
vamos como ela entregava cada vez mais 
a sua vida nas mãos de Deus. Hoje é o seu 
grande dia e tenho o privilégio de batizá-la 
no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.

David Sudhir
Líder da BWWEW*

Kakinada / Índia: David Sudhir relata:

Batismo sobre os telhados da Índia

David Sudhir com as mulheres da Bíblia 

O batismo da Sra. MangamaniOração antes do batismo

A BENEFICÊNCIA FEMININA BATISTA

*BWWEW = Baptist Woman Welfare and Evangelistic Works (em portu-
guês: Beneficência Feminina e Obra Evangelística Batista). David Sudhir 
e suas 16 “mulheres da Bíblia” prestam ali um serviço fantástico, viajan-
do para diversas aldeias a fim de pregar o evangelho, conversar com as 
pessoas e também acompanhá-las em oração. Além disso, a BWWEW 
também cuida de um programa de combate à fome que fornece três 
vezes por semana ovos e leite a aprox. 90 crianças. Oferecem também 
ajuda a pacientes de HIV / AIDS, indo às suas aldeias e suprindo-os de 
alimentos.
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Oeste da Índia: um relato do Exército de Salvação sobre o lar de crianças em Pune

A Casa da Esperança para crianças
O lar de crianças “Casa da Esperança” é di-
rigido pelo Exército de Salvação e está loca-
lizado em Pune, no Estado de Maharashtra 
(no oeste da Índia). Ali se oferece um lar a 

meninos de 6 a 16 anos, qualquer que seja 
sua casta ou religião. Os meninos provêm 
de situações pobres e de carências variadas. 
Alguns foram abandonados por sua família 
e passaram a viver de mendigar pelas ruas. 
Outros viviam só com um dos pais, que não 
tinha possibilidade de cuidar do filho. Em 
nosso lar eles recebem o que mais preci-
sam: uma educação amorosa e perspectivas 
para sua vida.
Atualmente temos 48 crianças no lar, que 
frequentam regularmente uma escola aces-
sível a pé. Ficamos muito felizes com a de-
dicação dos professores às nossas crianças e 
que nos exames finais todas obtiveram bons 
resultados. Dois dos nossos meninos termi-
naram com sucesso o 10º ano, encerrando 
assim uma importante etapa em sua carreira 
escolar. A esta se segue o junior college e 
depois, esperamos, a universidade.

Todos os domingos as crianças frequentam 
a igreja do Exército de Salvação nas imedia-
ções, mas em alguns domingos também re-
alizamos cultos no lar. Ocasionalmente tam-
bém alunos de cursos superiores visitam o 
lar. Estes então encorajam as crianças, ofe-
recem-lhes esperança e são exemplos para 
elas.

A história de Balu
Balu Kolhapure ingressou no lar de crian-
ças há três anos. É um menino muito alegre 
e inteligente. Seu pai perdeu totalmente a 
visão e mora em uma das favelas de Am-
barnath. Antes disso ele trabalhava como 
vendedor de talheres nos trens de subúr-
bio de Mumbai. Agora tem um emprego 
de administrador de dados numa empresa 
particular. Balu é seu único filho. Dois anos 
antes de Balu ir para o lar de crianças, a 
mãe abandonou a família. O pai de Balu 
está muito grato por termos acolhido seu 
filho. De vez em quando ele telefona para 
se informar sobre ele. Sempre expressa sua 
alegria por cuidarmos bem de Balu. EBM 
INTERNATIONAL.

Suresh Pawar, 
Tenente-Coronel do Exército de Salvação no 
oeste da Índia

Crianças do lar de Pune

Balu e seu pai

Educadora com meninos em Pune, oeste da Índia
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O Natal é um tempo de alegria e de procla-
mação de Jesus Cristo. A partir do início de 
dezembro vamos com as crianças às aldeias 
e cidades circunvizinhas para transmitir às 
pessoas a boa nova de Deus aos homens. 
Para as crianças, esta é sempre a melhor 
época do ano. Percorremos as ruas e anun-
ciamos a história do nascimento de Jesus. 
Em todas as localidades conseguimos reu-
nir um grande número de pessoas para as 
quais cantamos músicas natalinas e apresen-
tamos esquetes. Antes de cada espetáculo, 
as crianças ficam muito excitadas e têm 
muita alegria em falar de Jesus ao público 
por meio de teatro e cânticos. Além disso, 
preparamos muitos doces que então distri-
buímos aos não-cristãos, especialmente às 
crianças.

Nossa ceia de Natal consiste de “Birayani”, 
uma refeição indiana típica com frango e 
cordeiro. Além disso realizamos no lar de 
crianças um programa musical natalino para 
o qual convidamos os professores dos nos-
sos alunos e seus amigos. Esse programa 
não se resume a cantar, mas também brin-
camos, celebramos e comemos juntos. Um 
grande destaque para as crianças é sempre 
a distribuição dos presentes.

Na época do Advento, tudo se concen-
tra em estabelecer relacionamentos, culti-
var a comunhão e fortalecer nossas amiza-
des com nossos irmãos e irmãs de todo o 
mundo por meio do amor do nosso Senhor 
e Salvador Jesus Cristo.
Deus abençoe vocês.

Pastor Rufus Kamalakar

Natal na Índia

Cânticos de Natal, Birayani e doces

ORAR E CONTRIBUIR

Bridge of Hope em GOTLAM – geral
Número do projeto: MAG 81300
Necessidade financeira: € 30 000

Exército de Salvação –  
Lar de Crianças em PUNE
Número do projeto: MAG 81021
Necessidade financeira: € 10 000

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

Preparo do Birayani

O Pastor Rufus Kamalakar, diretor da nossa 
organização-parceira ALMA, na Índia, re-
lata como ele, sua família e as muitas crian-
ças do lar em Chittatoor festejam juntos o 
Natal:

Crianças cantam músi-
cas natalinas e ganham 
doces
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África do Sul – Johannesburgo

Um lugar seguro para mulheres

África do Sul – Soweto

Aprendizado mútuo no curso de mecânica

Ao que parece, são poucos os lu-
gares seguros para as meninas e 
mulheres sul-africanas. Segundo 
estatísticas públicas, cada segunda 
mulher é vítima de violência. Infeliz-
mente, a opressão e o abuso sexual 
de mulheres continua sendo normal. 
Idealmente as mulheres vítimas de 
abusos e seus filhos po-
dem refugiar-se numa 
casa para mulheres, mas 
na realidade essas casas 
são escassas.
Diante de tal pano de 
fundo, a casa de mulhe-
res Ndawo Yakho parece 
uma insignificância. Em 
2006, as mulheres das 
igrejas da BCSA iniciaram 
um ministério de mulher 

para mulher. Com ajuda de ofertas 
compraram uma casa em Johannes-
burgo, que chamaram de Ndawo 
Yakho (“lugar seguro”, em zulu).
No entanto, a casa teve de ser fe-
chada temporariamente.
Quando me encontrei em 2013 com 
a presidente dessa entidade em um 

congresso, ela me falou 
da Ndawo Yakho e da 
paixão por reabrir aquele 
centro. Fiquei muito co-
movida e me perguntei 
como poderia apoiá-la 
nesse propósito, e ela 
relatou dificuldades ad-
ministrativas e de organi-
zação. Foi o que eu pre-
cisava ouvir! Com muita 
alegria, disse a ela que 
administração é exata-
mente o meu campo de 
trabalho. Agora venho 

apoiando a diretoria na aplicação 
sustentável dos seus objetivos.

Em um encontro na casa Ndawo 
Yakho vislumbrei um recorte de 
céu através do teto. O mais tardar 
naquele momento percebi que a 
casa não precisava só de uma es-
trutura administrativa, mas tam-
bém de um saneamento estrutural. 
Em setembro, a casa terminou de 
ser renovada graças às ofertas da 
EBM INTERNATIONAL. Assim que 
encontrarmos uma diretora para a 
casa, ela poderá reabrir suas portas 
para ajudar mulheres 
vítimas de abuso e 
seus filhos a levarem 
uma vida digna.
GOD IS GOOD!

Anna Meyer

Faz agora um ano que estou na 
África do Sul ensinando mecânica 
automotiva diretamente nas igrejas 
da BCSA. Minha missão é manter-
me bem próximo das pessoas e en-
sinar-lhes truques úteis por meio de 
curtos e práticos workshops.
O curso em Meadowlands, Soweto, 
começou no início de agosto. O 
primeiro dia foi um tanto confuso 
para mim: eu não sabia exatamente 

quantos alunos viriam, nem que 
idade teriam. O curso deveria ini-
ciar-se às 9 horas da manhã, de 
modo que – bem germanicamente 
– tratei de estar lá às 8:45 para não 
chegar atrasado – e lá estava eu por 
enquanto sozinho diante da igreja. 
Aos poucos, porém, veio chegando 
cada vez mais gente, até termos 
um grupo de 15 pessoas, entre mu-
lheres e homens. Fiquei muito sur-

preso com o 
grande número 
e a elevada mé-
dia de idade 
(aprox. 60 anos). 
A grande dife-
rença de idade 
entre mim e os 
meus novos alu-
nos me deixou 
inicialmente 
um pouco in-
seguro. Na 

cultura sul-africana, os mais idosos 
são tratados com particular respeito. 
Contudo, depois de algumas aulas 
percebi a diferença de idade como 
enriquecimento, e agora aprende-
mos e rimos muito uns com e dos 
outros. Agora temos um intervalo 
no curso. No início, o número de 
alunos flutuava bastante, mas de-
pois de algumas aulas o número 
se estabilizou em dez. Agora vêm 
aqueles que querem saber mais so-
bre mecânica automotiva.

Além das aulas teóricas, conserta-
mos carros dos membros da igreja. 
Alegro-me muito em perceber que 
aos poucos os alunos se tornam 
cada vez mais autônomos e que já 
consertam um bocado de defeitos 
por conta própria.

Johannes Meyer

Ndawo Yakho – um projeto 
de mulher para mulher

Comunhão e alegria numa aula com Johannes
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Camarões – novo representante regional da EBM

Magloire Kadjio se apresenta
Meu nome é Magloire Kadjio e sou 
casado com Delphine. Temos quatro 
filhos: Danielle, Pierrette, Grace e 
Prince Emmanuel.
Fico entusiasmado quando lembro 
como Deus me chamou e me capa-
cita a servi-lo em seu reino. Até aqui 
ele me conduziu em meu ministé-
rio pastoral e evangelístico. Minhas 
primeiras experiências datam de 
1995 a 1999 como evangelista em 
Nkondjock. Aquilo foi um grande 
desafio.

Antes disso, em 1994, preparei-me 
intensamente durante três meses 
sob orientação de Rainer Chrupala, 
para depois trabalhar em Nkondjock 
em estreita cooperação com Markus 
Frank. Markus também era missio-
nário da EBM INTERNATIONAL e 
contribuiu muito para formação das 
minhas habilidades de liderança 
pastoral e em estabelecer relaciona-
mentos com missionários de além-
-mar. Hoje entendo que aquilo foi 
um grandioso período de preparo. 
Deus é grande!

A partir de 2005, depois de eu en-
cerrar meus estudos de teologia, 
trabalhei por nove anos, até 2014, 
como plantador de igreja em Soa/

Yaounde. Antes disso eu nunca pen-
sara em trabalhar como plantador 
de igreja, mas o Senhor, que me 
chamou, também me equipou para 
essa tarefa grandiosa, desafiadora e 
realizadora. Com a ajuda de Deus, 
o apoio da EBM INTERNATIONAL e 
a cooperação com Dirk Pusch atra-
vessei esse período com êxito. Lou-
vado seja o Senhor!

Em julho de 2011 fui então convi-
dado pela liderança da Convenção 
Batista Camaronesa (UEBC) para o 
cargo de diretor de evangelização. 
Recebi esse chamado como vindo 
de Deus e encarei-o como um passo 
para diante. Ainda que tenha sido 
uma tarefa cansativa porque ao 
mesmo tempo trabalhava em tempo 
integral como pastor de igreja em 
Soa, ele representa uma importante 
marca em minha caminhada com 
Deus. Esses quatro anos – de 2011 
a 2015 – ampliaram meu horizonte 
para o trabalho de plantação de 
igrejas para além de Soa.

Minhas experiências  
com EBM INTERNATIONAL
Em 2004, 2006 e 2007 já tive opor-
tunidade de participar do instituto 
bíblico da Junta de Mocidade da 

Convenção Batista Alemã (GJW). 
Em 2009 pude então trabalhar por 
três meses no sul da Alemanha no 
âmbito do Projeto Sem-Limites da 
EBM INTERNATIONAL. Quando re-

cordo isso hoje, percebo como es-
sas experiências do passado assen-
taram as bases para o meu trabalho 
como novo representante da EBM 
INTERNATIONAL. Seria este o úl-
timo passo? Só Deus sabe.

Minha visão
Creio que, como novo represen-
tante regional para a África Central 
e Serra Leoa, Deus me chamou a 
amar e encorajar missionários. Creio 
também que todas as igrejas em to-
dos os países são igualmente desa-
fiadas a trabalhar pela expansão do 
Reino de Deus.

Magloire Kadjio

A família Kadjio: Magloire, Pierrette, Danielle, Prince, Delphine e Grace.

Magloire Kadjio
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Impressões de Serra Leoa

Ainda não chegamos lá!
Como se deve saudar alguém em Serra 
Leoa depois do ebola? Esta foi uma das mi-
nhas maiores preocupações quando fiz em 
setembro uma rápida viagem a Freetown 
junto com o nosso presidente, Arild Harvik. 
Estava claro para mim que a epidemia ha-
via mudado o país, mas eu não sabia como 
seria a sensação daquilo. Senti-me bastante 
inseguro, principalmente quando se trata 
de um país em que amplos abraços, longos 
apertos de mão e proximidade fazem parte 
da normalidade.

Alguns dias depois, quando um colaborador 
do projeto se despediu de mim de longe, 
ele explicou: “Ainda não chegamos lá.” 
Mesmo (quase) não havendo mais novas 
infecções e eu ter visto só centros de aten-
dimento a ebola vazios, esta frase expressa 
toda a amarga verdade: as pessoas e, em 
última análise, o país inteiro, ainda não re-
tornaram à normalidade, e também não há 
clareza nenhuma sobre o momento em que 
o luto e o medo se terão dissipado, nem 
quando a economia e a educação voltarão 
a funcionar mais ou menos normalmente. 
No entanto, com todas essas inseguranças, 
na tristeza e na aparente falta de perspec-
tivas, sempre se pode ainda observar al-
guma esperança e paixão. Por exemplo, o 
riso de Philip Kamara, que há muitos anos 
vem plantando igrejas na região de Tonko 
Limba. Com apoio dos batistas noruegue-
ses, a EBM INTERNATIONAL também con-
segue continuar a promovê-lo. É um exem-
plo incrível da nossa grandiosa rede. Como 

missão, temos os nossos escritórios na Ale-
manha e somos o elo entre os batistas da 
Noruega e da obra de plantação de igre-
jas em Serra Leoa. E o Pastor Philip Kamara 
ainda prestou serviços de assistência emer-
gencial mediante suprimento de alimentos 
no meio da região mais atingida pelo ebola. 
É um fantástico exemplo de missão integral 
e parceria.
Na aldeia de Petifubroun, onde vivem algu-
mas centenas de pessoas e no meio da qual 
existe uma igreja batista, muitos se reuni-
ram para agradecer-nos. Quinze membros 
da igreja de Petifubroun morreram. Graças 
a muitas ofertas, nossos parceiros consegui-
ram prestar ali assistência agrícola, distribuir 
sementes e ferramentas, realizar treinamen-
tos e entregar algumas cabras. Esperamos 
que estas sejam o embrião de uma pequena 
criação de caprinos. O povo da aldeia pe-
diu-nos então expressamente que retrans-
mitíssemos seus agradecimentos à Europa, 
e é com prazer que atendo a esse pedido.

Assim, retornei enriquecido – e também um 
pouco orgulhoso. Os batistas de Serra Leoa 
sabem ajudar – em meio ao sofrimento. E 
nós aqui na Europa tomamos parte nisso 
porque, afinal, as estruturas acabam criando 
conexões. As parcerias precisam de estrutu-
ras para poderem crescer.

Matthias DichristinA aldeia de Petifubroun foi duramente atingida pelo ebola.

Philip Kamara é plantador de igrejas em Serra Leoa.



11

Passado pouco mais de um ano, reunimo-
nos em Elstal como grupo de ex-voluntá-
rios para um curso de avaliação. Foi com 
muita alegria que nos inteiramos depois de 
tanto tempo das experiências dos outros 
voluntários durante o seu ano no exterior. 
Assim, o primeiro dia foi marcado principal-
mente pela troca de experiências. À noite 
ficamos também conhecendo a nova res-
ponsável pelo programa de voluntariado, 
Kathi Gareis. Muitos de nós já haviam tido 
intenso contato com ela via e-mail durante 
o voluntariado.
No segundo dia, Matze Dichristin lançou 
mão da parábola do grão de mostarda para 
preparar-nos para esta nova etapa da nossa 
vida. Ele enfatizou a importância de uma vi-
são positiva e o empreendimento de novas 
tarefas sem pressionarmos a nós mesmos. À 
noite houve oportunidade de trocar ideias 
sobre as mudanças ocorridas em nossa po-
sição de fé durante nossa missão. Foi muito 
interessante ficar sabendo em pequenos 
grupos de modo muito pessoal como as 
diferentes experiências espirituais se refle-
tiram sobre a fé. Ainda que nossas expecta-
tivas nem sempre tivessem sido satisfeitas, 
ficamos conhecendo uma face bem dife-
rente da interação com Deus.

À tarde, um destaque foi a apresentação 
dos diversos locais de atuação, que espe-
rávamos com ansiedade. Foi muito inte-
ressante ver as muitas fotos de diferentes 
países, e todos foram unânimes em admi-
tir que não é possível dar um relato como 
este em 15 minutos. Ganhamos uma boa 
impressão do que deve ter ocorrido nas di-
versas situações, ainda que fosse “apenas” 
um pequeno vislumbre. Foi particularmente 
fascinante ver as diferenças entre os países 

africanos de Malauí, Camarões e África do 
Sul, que mostraram a extensão e a diversi-
dade presentes apenas na África. Mas tam-
bém relatos da Índia e da Argentina mos-
traram-nos culturas muito diferentes, cujas 
histórias nos empolgaram.

O dia seguinte trouxe um desafio coletivo. 
Sob a orientação de Jonas tivemos de atra-
vessar sobre “slacklines” um “perigoso 
brejo cheio de piranhas”. Foi muito diver-
tido saltar de árvore em árvore com ajuda 
uma longa fila humana, até que no final 
todos chegaram em segurança à margem 
oposta com ajuda de duas “árvores huma-
nas”. Apesar de não nos termos visto por 
mais de um ano, ficamos admirados com 
a confiança de um no outro. Assim, depois 
não foi difícil conversar sobre os tempos di-
fíceis do nosso voluntariado e trocar confi-
dências como os colegas voluntários.
Para terminar, visitamos no domingo um 
culto Taizé na igreja luterana de Elstal. Sua 
atmosfera meditativa proporcionou-nos um 
pouco de tempo para refletir sobre os úl-
timos dias e o nosso voluntariado. Em re-
sumo, foi um evento fantástico, embora um 
pouco curto, que nos proporcionou a pos-
sibilidade de refletir sobre o nosso volunta-
riado para agora encarar uma nova etapa da 
vida enriquecidos com essas experiências 
positivas.

Jonas Suilmann

Curso de avaliação de voluntários 2014-2015

Reflexão e pontapé inicial

ORAR E CONTRIBUIR

Missionários em geral
Número do projeto: MAG 77000
Necessidade financeira: € 550 000

Serra Leoa em geral
Número do projeto: MAG 54000
Necessidade financeira: € 130 000

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

Muita alegria no reencontro.
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Elfi e Sergio merecem nossa gra-
tidão e grande reconhecimento. 
Por oito anos eles se dedicaram às 
crianças com muito amor e cuidado. 
Sempre que se traziam novas crian-
ças abandonadas ao lar, Elfi se co-
movia muito, e aquilo representava 
uma carga pesada para ela pela 

lembrança da sua própria história. 
Eis uma breve retrospectiva:

O que começou com um trágico 
acidente no qual Bernhard e Hilda 
Haase perderam seu único filho 
Norberto, acabou por transformar-
se em bênção para crianças órfãs, 

na miséria. Em meio à escuridão 
do luto, em 1978 os Haases abri-
ram sua casa para elas. Hoje existe 
ali uma aldeia para crianças com 
seis casas de família, que recebeu o 

Argentina – Trabalho missionário em El Soberbio e Bernardo de Irigoyen

...até os confins da terra

Argentina – Nova diretoria no lar de crianças “Norberto Haase” em Alem

Mudança e expansão

Nosso trabalho missionário se de-
senvolve na Argentina, na parte 
norte da bacia do Rio Uruguai, no 
povoado de El Soberbio. A mara-
vilhosa paisagem da região torna o 
lugar bastante atraente, havendo, 
porém, muita corrupção no local. 
As manchetes país afora relatam o 
que vem acontecendo de negativo 
em nosso povoado. Iniciamos o tra-
balho missionário aqui há seis anos. 
O começo foi muito duro e tam-
bém perigoso, com muita oposição 

e crítica. Houve tentativas de nos 
difamar. Afirmava-se que seríamos 
uma nova seita – ninguém conhecia 
igrejas batistas. Iniciamos o trabalho 
em uma tenda (vide fotos), e mais 
tarde alugamos um salão de cultos. 
Alguns indivíduos e também famí-
lias inteiras converteram-se a Jesus 
e foram batizados. Hoje somos 27 
membros ativos na igreja, além de 
mais algumas famílias que frequen-
tam os cultos. Pela fé adquirimos 
um terreno, que custaria 130.000 
pesos. Oramos pedindo a Deus que 
ele nos fosse vendido a 75.000 caso 
fosse sua vontade que o recebês-
semos, uma vez que não podíamos 
pagar mais do que isso. O milagre 
se realizou: o proprietário o cedeu 
por esse preço. Graças a mutirões 
dos membros e ajuda da AGA (uma 
convenção batista na Argentina) e 
da EBM MASA temos hoje um salão 
de cultos com cozinha, sanitários e 
duas salas de escola dominical, já 
quase concluídas.

Há dois anos e meio iniciamos tam-
bém um trabalho missionário numa 
tenda em Bernardo de Irigoyen, 
distante 235 km da nossa sede. 
Meu irmão Sergio mudou-se para 
lá e dirige o grupo local. Visito-os a 
cada duas semanas e prego ali. Al-
gumas pessoas já foram batizadas, 
de modo que a igreja tem hoje 13 
membros ativos, havendo ainda vá-
rias famílias frequentando os cultos. 
Também em Irigoyen adquirimos 
um terreno e iniciamos uma cons-
trução. A congregação local já com-
prou todos os materiais importantes 
para um salão de 10 x 15 metros. 
Agradecemos a EBM MASA por seu 
apoio.
Deus abençoa sua obra em todo o 
mundo. Deus abençoe a todos.

Os missionários Oscar e Alicia 
Kunigk

Bem no norte da Argentina, junto à fronteira do Brasil, vive o casal 
missionário Oscar e Alicia Kunigk com suas três filhas. Eles têm um 
grande coração para as missões e as pessoas em uma região que 
ainda não tinha sido alcançada com o evangelho. Eis o relato das 
suas experiências. Batismo em El Soberbio

Salão da igreja em El Soberbio

Decisão tomada: Após oito anos de atividade, os diretores Elfi e Sergio 
Ibarra encerrarão no fim deste ano seu ministério no lar de crianças de 
Alem. A partir de janeiro de 2016, o casal Alicia e Samuel Veloná as-
sumirá as responsabilidades dos seus antecessores. Ficamos felizes de 
termos encontrado com os Velonás pessoas de boa formação e com-
petentes para prosseguirem com a missão.

A família Elfi e Sergio Ibarra
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Oshin vivia em profunda pobreza, 
tal como muitas outras garotas em 
Perla, um bairro de Havana. Ela pas-
sava fome e mal tinha o suficiente 
para viver. Naquele lugar, o am-
biente é determinado por prosti-
tuição, violência, drogas e jogo. Há 
alguns anos, Oshin conheceu Cristo 
por meio de um clube bíblico e sua 
vida começou a mudar. Foi batizada, 
cresceu na fé e cooperava em um 
clube bíblico para falar do evange-
lho a outras crianças. Oshin era uma 
pérola brilhando no meio da escuri-
dão. Muitas graves lutas espirituais 
a marcaram e fizeram-na crescer, de 
modo que agora ela quer tornar-se 
missionária. Para isso está frequen-
tando o seminário teológico. Adalberto era conhecido como “o 

russo” depois de ter perdido o mo-
vimento de ambas as pernas em 

um grave acidente na Rússia. Em-
bora tivesse muitos amigos graças 
ao modo positivo como encarava 
a vida, ele nunca se sentia plena-
mente realizado. Certo dia ele co-
nheceu Jesus Cristo, que preen-
cheu aquilo que lhe faltava. Cheio 
de entusiasmo, Adalberto divulga 
agora o evangelho em toda a sua 
região. Sua família transformou seu 
lar em um ponto de encontro. Toda 
semana reúne-se ali uma igreja do-
méstica e um clube bíblico e se re-
alizam diversos cursos de discipu-
lado para jovens e adultos. Embora 

nome de Norberto, cuja morte de-
sencadeou tudo aquilo. A primeira 
órfã acolhida por eles foi Elfi, uma 
menina de oito anos negligenciada 
e ferida – sim, a mesma Elfi que há 
pouco mais de oito anos assumiu a 
direção do lar, agora como peda-
goga social formada!
Elfi e Sergio querem agora redire-
cionar sua vida. Foi sua própria de-
cisão entregar a responsabilidade 
pelas crianças e o lar.
Alicia Veloná foi até agora diretora 
da escola cristã Canclini, situada 
nas proximidades e frequentada pe-
las crianças. Por isso ela conhece 
a maioria das crianças abrigadas e 

está ciente das dificuldades, mas 
também da importância do trabalho 
que está assumindo. Também Sa-
muel, seu marido, conhece o lar, de 
cujo conselho administrativo já faz 
parte há anos. Ambos têm consciên-
cia do chamado de Deus para suas 
novas incumbências. Estão abrindo 
mão da sua casa e renunciando à 
sua vida regrada para mudar-se para 
as instalações do lar de crianças. 
Alicia assumirá a direção do lar. Sa-
muel será responsável pela adminis-
tração, as finanças e as instalações 
em geral. Orem por eles e por sua 
nova trajetória de vida. E vamos dar 
graças a Deus por seus bons planos 

com as crianças e os colaboradores 
em Alem.

Alicia e Samuel Veloná

Oshin

Missões em Cuba – Relatos da vida

O que sempre nos comove ...
Daniel González, o missionário da EBM MASA em Cuba, escreve de lá: As igrejas evangélicas em Cuba vêm cres-
cendo continuamente há vinte anos. É fantástico acompanhar isso e colher frutos. O mesmo governo que antes 
desprezava a Igreja e até predissera que ela desapareceria da ilha toda, reconhece agora que ela é indispensável 
para a solução de muitos problemas sociais. É maravilhoso observar como Deus arranjou isso e como podemos em 
nossas igrejas tirar proveito da possibilidade de experimentar novos modelos. O que mais nos comove sempre são 
as histórias de pessoas cuja vida é transformada pelo poder do Espírito Santo assim que entram em contato com a 
mensagem do evangelho. Transmitimos aqui a vocês apenas uma seleção das centenas de testemunhos que Deus 
nos permite presenciar.

>>
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Adalberto não consiga andar, Deus lhe deu 
uma extraordinária paixão, que contagia ou-
tros a também orientar o seu caminho pela 
fé.

Ossiel decidiu-se a viver com Deus depois 
de ter ouvido um sermão pregado por Adal-
berto, o “russo”. Sua esposa, porém, não 
acreditou em sua conversão porque Os-
siel continuava irascível e cabeçudo. Seu 
casamento corria perigo. Foi só depois de 
um treinamento de discipulado que ele foi 
transformado passo a passo pelo Espírito 
Santo em um homem completamente dife-
rente. Ficamos surpresos em ver que aquilo 
induziu também sua esposa a frequentar as 
programações da igreja. Entrementes seus 
dois filhos converteram-se a Cristo e seu 
grande desejo é agora que também sua es-
posa rompa a barreira e aceite Jesus como 
seu Senhor. Hoje Ossiel é um líder genuina-
mente espiritual em sua família e parte da 
equipe missionária que trabalha na planta-
ção de igrejas no bairro de Jesus del Monte.

Yoemis, 37 anos, tem dois filhos. Ela se 
criou sem nenhum conhecimento sobre 
Deus. Quando em 2007 seu segundo filho, 
um menino, nasceu com uma grave doença, 
seu marido orou a Deus em busca de cura 
para a criança. A oração foi atendida. Com 
isso, o casal começou a frequentar a igreja. 
Dois anos depois, um trágico acidente tirou 
a vida do filho quando um carro se chocou 
contra a casa na qual o menino brincava. 
Aquilo derrubou Yoemis e ela deixou de ir 
à igreja. Depois ela engravidou de novo e 
teve uma filha. Quando esta tinha dois anos, 
ela bebeu um ácido que destruiu todo o 
seu sistema digestivo. Graças a Deus, hoje a 
criança está melhor.
Além de tudo, neste ano a casa da família 
desmoronou. Perderam todas as suas pos-
ses e precisaram mudar-se para um abrigo 
em Perla. Ali Yoemis conheceu uma irmã 
da igreja que a convidou para um pequeno 

grupo em sua casa. Ela começou a retornar 
à igreja aos domingos e recebeu Jesus em 
sua vida. Nele ela encontra paz e consolo, 
e a família tem experimentado como Deus 
transforma a vida.

Agradecemos a todos vocês que apoiam 
em oração ou com ajuda financeira os nos-
sos projetos em Cuba. Que Deus retribua a 
vocês a bênção que nos alcança aqui!

Daniel González

Adalberto e sua família

Yoemis com seus filhos

Ossiel com sua família
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Com muita alegria damos graças ao 
nosso Deus, que nos confiou esta 
obra e cuida de nós como família 
missionária. Também somos gratos 
pelos parceiros, colaboradores e 
apoiadores que amam a missão.
Estamos entusiasmados com a fun-
dação de mais uma igreja entre os 
descendentes de pomeranos. Este 
é um dos muitos bons resultados do 
trabalho da rede missionária “Po-
meranos para Jesus” no Espírito 
Santo. Em São João do Garrafão já 
se reúne agora regularmente para o 
culto um grupo de 30 a 40 pessoas. 
Há também atividades para jovens, 
grupos de oração nas casas, ativi-
dades com crianças e encontros de 
casais.
As reuniões de oração nas casas 
têm o objetivo de fortalecer e aben-
çoar as famílias. Por meio deles tam-
bém queremos levar o evangelho 
a vizinhos e parentes. Inicialmente, 
muitos não queriam ir a uma igreja, 
mas vêm com boa vontade para as 
casas. É uma oportunidade muito 
grande. Este trabalho traz bênçãos 
abundantes.
Em nosso primeiro encontro de 
casais tivemos uma pregação do 

Pastor Laércio. Ele 
também é um des-
cendente de pomera-
nos que se converteu 
aqui e se viu chamado 
para o trabalho mis-
sionário. Muitas famí-
lias em nossa região 
enfrentam problemas 
gigantescos: os casa-
mentos se desfazem e 
eles não sabem como 
continuar. Nesta si-
tuação, o evangelho 
pode apontar-lhes no-
vos caminhos e chan-
ces. É maravilhoso 
observar tanta gente 
empreendendo então 
um novo começo com 
a ajuda de Deus e 
sendo edificados.

Uma jovem conver-
teu-se a Jesus por 
meio da leitura da 
Bíblia. Ao passar um período do 
exterior, sentiu-se muito solitária e 
buscou ajuda na Palavra de Deus. 
Voltando para casa, passou a fre-
quentar os nossos cultos, onde en-
controu ajuda. Ela já tem algumas 
amigas na igreja e frequenta regu-
larmente as programações. Agora 
quer ser batizada. Todavia, essa jo-
vem provém de uma família muito 
tradicional, para quem não é fácil 
aceitar seu batismo. Sua residência 
fica quase em frente à igreja aqui 
em Garrafão. A decisão tão firme 
por Jesus que essa jovem tomou é 
um enorme motivo de alegria para 
nós. Pedimos por isso que orem por 
ela para que também sua família 
possa ser conquistada para Jesus. 
Isto também induziria muitas outras 
pessoas do lugar a se questionar 

e abrir para o evangelho. Pedimos 
então por intercessão pelo trabalho 
missionário daqui. O ambiente não 
é fácil, mas o testemunho das pes-
soas que encontram Jesus pela fé é 
claro e convincente. Contra isso não 
há argumentos. Assim as pessoas 
se abrem para a Palavra de Deus e 
o evangelho alcança cada vez mais 
gente.
Muito obrigado pelo amoroso apoio 
de vocês.

Valério e Sandra Kurth

ORAR E CONTRIBUIR

Trabalho missionário no Alto  
Uruguai, Argentina
Número do projeto: MAG 21230
Necessidade financeira: € 34 000

Pomeranos no Brasil
Número do projeto: MAG 23230
Necessidade financeira: € 12 000

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

Brasil – Os descendentes de pomeranos no Espírito Santo

Uma situação nada fácil
No Estado brasileiro do Espírito Santo vivem cerca de 120.000 descendentes de pomeranos. Seus an-
cestrais chegaram lá no século XIX, e até hoje eles falam alemão em sua variante pomerana. Superstição, 
ocultismo e alcoolismo influenciam fortemente a vida ali e roubam a perspectiva e a esperança das pes-
soas. Há cerca de 30 anos iniciou-se ali um trabalho missionário com apoio de EBM MASA. Hoje já se for-
maram várias igrejas e frentes missionárias. Criou-se uma rede missionária para fortalecer o trabalho de 
plantação de igrejas e aumentar sua eficiência. Os missionários Valério e Sandra Kurth, eles mesmos des-
cendentes de pomeranos, são os responsáveis. Eis o seu relato:

Jovens de São João do Garrafão

Paisagem dos pomeranos no Brasil
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Das Freiwilligen-Programm von EBM INTERNATIONAL 
(Europäische Baptistische Mission International)

Gott dienen – den 
Menschen dienen

SERVE ist ein freiwilliger Dienst von Menschen
…  ab 18 bis 81 Jahre
…  in Afrika, Indien oder Lateinamerika, z. B. Südafrika, Malawi, Mosambik, 

Indien und Argentinien
…  in Kirchen, Kindergärten, Schulen, in Baueinsätzen und landwirtschaft-

lichen Projekten, Krankenstationen …
…  für 3, 6, oder 10 Monate im Dienst (SERVE) von Gott und Menschen

Voraussetzungen:
…  intensives Interesse an Menschen und der weltmissionarischen Arbeit
…  gute Fremdsprachenkenntnisse – je nach Einsatzland
…  körperliche und seelische Belastbarkeit
…  Teamfähigkeit
…  Referenz von zwei unabhängigen Personen
…  die meisten Einsatzplätze sind durch  

„weltwärts“ anerkannt und gefördert

Info + Anmeldung:
EBM INTERNATIONAL
Kathy Gareis / Carola Walter
Gottfried-Wilhelm-Lehmann-Str. 4
D-14641 Wustermark OT Elstal
Tel.: 00 49-3 32 34-74-142
volontaere@ebm-international.org
www.ebm-international.org

Bewerben: immer bis  

15. November für das Folgejahr

Bewerberwochenende für Volontäre: 

4.–6. Dezember 2015

Interessam para coleta selos postais isola-
dos ou vários colados num envelope, enve-
lopes de carta inteiros, bem como álbuns 
para coleção, envelopes e folhas de pri-
meira emissão, catões postais (preenchi-
dos ou não), cédulas de dinheiro antigas ou 
moedas.

Coleta de selos postais para EBM MASA
Um modo de apoiar nossos lares de crianças na América do Sul

Envie os selos, etc. ao seguinte endereço:
Herrn Horst Liedtke, Ober-Seemer-Str. 24, 
63688 Gedern, Alemanha
E-Mail: horst-liedtke@t-online.de


