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EBM INTERNATIONAL
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EBM AFRICA
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EBM MASA (Latin America)
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
IBAN: DE62 5009 2100 0000 1339 06
BIC: GENODE51BH2

EBM INDIA
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
IBAN: DE68 5009 2100 0000 3436 09
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Bank Austria
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Para a Suíça:
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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

Prezado leitor:

Esteja, hoje, certo de que o Senhor, o seu Deus, ele mesmo, vai adiante de 

você (Dt 9.3a).

Este versículo foi o centro dos estudos bíblicos na assembleia da Conven-

ção Batista de Serra Leoa. Os palestrantes animaram os ouvintes a confiar em 

Deus e a contar com a sua presença. Assim, com sua ajuda, podemos superar 

grandes barreiras em nossa vida.

Em muitas das páginas desta revista transparece algo desta esperança: a pre-

sença de Deus faz diferença no mundo. Sua vinda a este mundo motiva hoje 

as pessoas a voltarem-se ao seu próximo. Foi o que fez Hans Willem Ooster-

loo, sobre quem há vários relatos nesta revista. Uma era está chegando ao fim! 

Foram 35 anos de trabalho missionário em Serra Leoa. Um missionário que 

veio para ficar. Alguém que se manteve fiel à missão e ao povo de Serra Leoa 

através de todas as crises. É um encorajamento e um desafio para todos nós.

Saudações cordiais do escritório de missões,

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Foto da capa: Aisha e 
Hans Willem Ooster-
loo / Serra Leoa
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Três milhões, trezentos e sessenta e sete mil, oitocentos e trinta e quatro euros

As finanças do ano de 2015

Convenção Batista Turca

Ajuda a refugiados une igrejas

Em cifras: 3.367.834 euros são um 
bom motivo de dizer obrigado às 
igrejas e aos contribuintes individu-
ais na Alemanha. Foi o montante 
das contribuições que recebemos 
da Alemanha em 2015. No ano 
precedente haviam sido 3.574.882 
euros. As contribuições de todas 
as convenções juntas somaram 
4.162.033 euros. Isto nos permitiu 
cumprir quase todos os orçamentos 
aprovados. No entanto, ainda tive-
mos de cortar despesas em alguns 
itens (p.ex. educação teológica) 
porque não recebemos contribui-
ções vinculadas suficientes. E por-
que damos valor à boa mordomia 
e transparência financeira, retive-
mos pagamentos a uma das nos-
sas convenções associadas porque 

suas prestações de contas estavam 
incompletas. Nossos procedimen-
tos financeiros regem-se pelo nosso 
“Manual de transações financeiras 
da EBM INTERNATIONAL”, resul-
tante de um acordo entre todos os 
29 países participantes. Quem de-
sejar, pode obter uma cópia desse 
documento no escritório da mis-
são. Em 2015 também ficamos sig-
nificativamente abaixo dos limites 
máximos de custos administrativos 
definidos no manual. A EBM INTER-
NATIONAL é auditada segundo o 
“selo de contribuições” da Aliança 
Evangélica Alemã, cujos princípios 
admitem custos administrativos de 
até 25%. Em 2015 tivemos compro-
vadamente custos administrativos 
inferiores a 15%.

Ainda não conseguimos atingir ple-
namente a nossa meta de acumular 
uma reserva geral suficiente para 
180 dias. Atingimos agora 165 dias. 
Todavia, mantendo para os nossos 
projetos missionários em quatro 
continentes um bom equilíbrio en-
tre gestão comercial e visão espiri-
tual, esperamos atingir essa meta 
financeira dentro dos próximos dois 
anos. Assim que o nosso relató-
rio anual tiver sido aprovado pelo 
nosso Conselho Missionário (a as-
sembleia anual dos associados), ele 
estará disponível para quem o solici-
tar de nós.
Agradecemos as contribuições, as 
orações e o encorajamento.

Pastor Christoph Haus

A Convenção Batista Turca é com-
posta hoje de quatro igrejas e duas 
congregações, além de uma igreja 
iraniana, e essas igrejas mantêm um 
bom contato entre si. Em 2015, pela 
primeira vez jovens de todas as igre-
jas encontraram-se em um retiro. 
Além disso, o que une as igrejas é 
sua intensa obra beneficente a fa-
vor de refugiados sírios e iranianos. 
Graças a contribuições da “Ger-
man Baptist Aid”, da Aliança Batista 
Mundial, da EBM INTERNATIONAL 
e da obra beneficente “Ajuda para 
Igrejas Mártires” já foi possível aju-
dar muitas centenas de refugiados 
com alimentos, medicamentos, uti-
lidades domésticas e moradias. A 
European Baptist Aid (a instituição 
beneficente da Federação Batista 
Europeia) realizou em fevereiro um 
treinamento para as quatro igre-
jas com o fim de aumentar ainda 
mais a eficiência e principalmente a 

sustentabilidade da ajuda propor-
cionada aos refugiados. 

Para todas as igrejas, o trabalho 
com os refugiados goza de grande 
prestígio público: convidam-se re-
presentantes das autoridades e 
políticos para os empreendimen-
tos de ajuda, e a mídia relata a res-
peito. Isto contribui para mais re-
conhecimento e proteção dessa 
pequena minoria (na Turquia, os 
cristãos perfazem apenas 0,3% da 
população). Mesmo assim conti-
nuamos intercedendo porque os 
cristãos continuam a ser excluídos 
e discriminados ali. E pedimos por 
contribuições para os trabalhos nas 
igrejas, sujeitas a condições des-
favoráveis para alugar dependên-
cias para os seus cultos. Apenas a 
igreja de Izmir tem um templo “pró-
prio”, cuja manutenção, porém, ex-
cede os recursos da igreja. Quase 

300 pessoas frequentam as igrejas 
e congregações, que são acom-
panhadas e apoiadas pela EBM 
INTERNATIONAL.

Pastor Christoph Haus

A ajuda aos refugiados é bem-vinda.
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Serra Leoa – Missionários veteranos se aposentam

Hans Willem e Aisha Oosterloo
Em 1980, Hans Willem Oosterloo foi para 
Serra Leoa como voluntário. O país logo 
conquistou seu coração. Assim, em 1982 ele 
se tornou oficialmente missionário da EBM 
INTERNATIONAL. E não só isso: em Serra 
Leoa ele também conheceu e veio a amar 
sua esposa, Aisha (Turray) Oosterloo. Agora, 
em janeiro de 2016, após 35 anos de ser-
viço missionário, essa era terminou.

Hans Willem cresceu em Limburgo, na Ho-
landa, e gosta de definir a si mesmo como 
“filho pródigo”. Depois de uma turbulenta 
juventude na cultura hippie daqueles tem-
pos, ele se converteu a Jesus Cristo na dé-
cada de 70 e começou a buscar intensa-
mente a vontade de Deus para a sua vida. 
Quando surgiu a chance de ir como volun-
tário para Serra Leoa, ele não vacilou muito. 
Inicialmente ele trabalhou naquele país 
como professor em Gbendembu, onde sua 
aparência, com longa cabeleira e barba, 
lembrava as conhecidas imagens de Jesus. 
Foi lá que ele também conheceu Aisha. 
Aisha era filha de um imã e se havia tornado 
cristã. Inicialmente a amizade dos dois foi 
muito difícil porque a família de Aisha se 
opôs à relação. Em 1987, eles se casaram 
em Lunsar, o que requereu muito trabalho 
prévio de intermediação do Rev. Mans (pai 
de Linda Koroma), fundador da Baptist Con-
vention of Sierra Leone (BCSK).

Ao longo do seu trabalho missionário, Hans 
Willem assumiu muitos encargos adminis-
trativos e de coordenação de projetos. Sua 
dedicação às estruturas da BCSL foi par-
ticularmente intensa no período de 1987 
a 1995, quando a obra em Serra Leoa se 
expandiu fortemente. Por muito tempo 

ele também trabalhou como tesoureiro da 
BCSL e, de 1990 a 2015, foi representante 
oficial da EBM em Serra Leoa. Ao longo das 
duas últimas décadas, ambos também diri-
giram nessa função o posto missionário em 
Kingtom/Freetown.

Aisha sempre se dedicou muito particular-
mente ao ministério com mulheres da BCSL. 
Além disso, em Freetown ela cuidava de vi-
úvas e de mulheres marginalizadas pela so-
ciedade. Desse apaixonado trabalho nasceu 
a visão de uma casa para viúvas, que agora 
pôde ser construída em Lunsar graças a 
muitas contribuições de igrejas da Holanda. 
A casa ficou pronta em janeiro de 2016.

Hans Willem e Aisha vivem como aposenta-
dos em sua própria casa em Lunsar. Ali tam-
bém ocorreu sua despedida solene durante 
a assembleia da BCSL em janeiro de 2016. 
Foi uma festa marcante, inclusive com visi-
tantes da EBM INTERNATIONAL, em que, 
além da entrega oficial da casa de viúvas à 
BCSL, também se manifestou muito reco-
nhecimento pela obra missionária. Os Oos-
terloos mantiveram a fidelidade à gente da 
terra também durante os difíceis anos da 
guerra civil e, mais recentemente, da crise 
do ebola. Desejamos a ambos ainda anos 
de repouso maravilhosos e saudáveis e fi-
camos na expectativa da despedida e do 
culto de gratidão por ocasião do Conselho 
Missionário de abril de 2016 em Arnhem/
Holanda.

Hans Riphagen,   Diretor de Missões da Con-
venção Batista da Holanda

A casa das viúvas ficou pronta em janeiro de 2016

Aisha e Hans Willem 
Oosterloo
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Serra Leoa – Mobilização de igrejas e povoados

O que Deus nos deu neste lugar?
Em novembro de 2015, a Baptist Conven-
tion of Sierra Leone (BCSL) empreendeu 
com o treinamento de 35 líderes um novo 
projeto em cooperação com os batistas 
da Holanda e a EBM INTERNATIONAL. O 
treinamento ensina como iniciar e coman-
dar processos para mobilizar em conjunto 
igrejas e povoados visando a mudanças 
(transformação da sociedade) (Church and 
Community Mobilisation). Os treinamentos 
são realizados pela organização Tearfund, 
especialista nessa área. A ideia desses trei-
namentos veio diretamente dos líderes da 
BCSL.

De que modo as igrejas locais podem tor-
nar-se mais relevantes para o seu ambiente? 
E como poderão para isso basear-se em 
seus próprios recursos em vez de permane-
cer sempre dependentes de fomento ex-
terno, como tem sido até agora? No pas-

sado, isso resultou em dependência. O 
programa visa então a detectar e promover 
os recursos locais. Com base em valores bí-
blicos e com ferramentas metodológicas 
será desenvolvida em comum uma visão 
para o povoado a fim de atender às de-
mandas locais mediante recursos próprios. 
Um pastor que já passou por esses estu-
dos bíblicos explica: “As pessoas passam 
a descobrir por conta própria verdades bí-
blicas, sem depender apenas das minhas 
pregações. Cada um pode contribuir com 
algo para o entendimento comum, mesmo 
crianças e idosos.” Os estudos bíblicos 
são parte de uma etapa inicial que o cons-
cientiza programa por meio de conteúdo e 
metodologia.

Já em 2010 o Pastor Titus Kamara e o Pas-
tor Paul Conteh formaram-se por meio 
deste programa e coletaram experiências 
iniciais com suas igrejas. O Pastor Paul Con-
teh relata o seguinte episódio da sua igreja:

“Estávamos construindo a sede da nossa 
igreja quando se levantou num estudo bí-
blico a questão de descobrir recursos pró-
prios: ‘O que foi que Deus nos deu aqui 
neste lugar?’ Começamos então a fazer uma 
lista de todos os nossos recursos. Descobri-
mos que temos em nossa igreja um escultor 
profissional, que se dispôs a supervisionar a 
obra como voluntário e a preparar as pedras 
para o templo. Fez tudo isso sem remune-
ração e assim economizamos muitos milha-
res de euros em honorários. Por meio dos 
treinamentos, aquele humilde irmão ouviu 
o chamado para se dedicar à igreja e reali-
zou um trabalho maravilhoso. Conseguimos 
erigir o prédio todo com nossos próprios 
recursos graças à ajuda dele e de outros 
membros da igreja – sem nenhuma ajuda 
externa. Passada essa experiência, olhamos 
como igreja em torno de nós e nos pergun-
tamos como poderemos intensificar nossa 
cooperação local com as pessoas nas áreas 
de educação e saúde. Como igreja consta-
tamos que podemos exercer grande influên-
cia em nosso ambiente aplicando os nossos 
próprios recursos.”

Hans Riphagen,   Diretor de Missões da Con-
venção Batista da Holanda

Coleta no culto africano

Pastor Titus Kamara e Pastor Paul Conteh
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ORAR E CONTRIBUIR

Formação teológica na África
Projeto nº MAG 41400 Necessidade financeira: € 80 000

Escolas na África
Projeto nº MAG 41200 Necessidade financeira: € 70 000

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

Malauí – Seminário teológico em Lilongwe

Deus ama todas as pessoas
“Quando voltarmos para a Alemanha, dei-
xaremos um mundo inteiro atrás de nós”, 
foi o que Sara disse recentemente numa 
conversa com um dos nossos amigos daqui. 
Quanto mais penso nisso, tanto mais pre-
ciso lhe dar razão.

Pergunto-me, por exemplo, se ao dirigir 
por uma autoestrada na Alemanha sentire-
mos falta de seguir um caminhão cheio de 
cabras e mulheres de saias enroladas can-
tando, ou se vou me espantar ao ver car-
ros parando diante de semáforos fechados 
mesmo sem a presença de policiais.
O fato de as lojas não ostentarem retratos 
de Angela Merkel numa moldura dourada e 
também que, após uma hora de queda de 
energia as pessoas começarem a se preo-
cupar com o conteúdo da sua geladeira, ou 
ainda que todos os cachorros precisam obri-
gatoriamente portar um microchip – tudo 
isso é inimaginável para a maioria dos nos-
sos amigos daqui.

Foi só depois de virmos morar aqui é que 
nos conscientizamos de como as calçadas 
na Alemanha vivem vazias e que nós, como 
alemães, nos surpreendemos ou quase 
ofendemos quando alguém bate à nossa 
porta sem se anunciar antes.
Sara veio aqui para o Malauí por meio de 
um programa de intercâmbio entre a fa-
culdade teológica de Elstal com o Baptist 
Theological Seminary daqui, e eu pude 
acompanhá-la na qualidade de marido re-
cém-investido. Graças às suas aulas e tam-
bém ao estreito contato com os alunos em 
geral aprendemos no mínimo tanto sobre 
nós mesmos e a nossa cultura quanto so-
bre a daqui. Também esbarramos muitas 
vezes em nossos limites quando vemos as 

diferenças no trato 
entre as pessoas ou 
como se lida aqui 
com dinheiro de 
modo completa-
mente diferente da-
quilo a que estamos 
acostumados.
Sara, em particular, 
percebe repetida-
mente como ela, 
como mulher ainda 
sem filhos, simples-
mente não goza do 
mesmo respeito que 
outros professores 
homens. Por outro 
lado, isso é para ela 
uma grande chance 
de acesso às poucas 
alunas que temos 
aqui. Os métodos 
de ensino em forma 
de trabalhos em grupo ou de palestras são 
completamente desconhecidos para os alu-
nos (com idades entre 25 e 50 anos), cau-
sando geralmente risadinhas acanhadas ou 
desorientação, mas ao mesmo tempo des-
pertam talentos surpreendentes e também 
entusiasmo.
Assim, apesar de todas as diferenças cul-
turais, percebemos repetidamente com 
espanto como são semelhantes as nos-
sas necessidades e sentimentos humanos, 
aprendendo ao mesmo tempo a ser mais 
misericordiosos conosco e com os outros.
Faz bem para nós aprender que Deus ama 
todos sem se importar com sua origem, 
educação ou cultura e que leva nossos de-
sejos e necessidades igualmente a sério.

Samuel Holmer

Sara com algumas alunas

Sara e Samuel com sua cadela Heidi



Guiné Equatorial
A igreja em Evinayong destaca-se por 
seu intenso engajamento. Essa igreja, 
repleta de crianças, tem na escola 
“Talita Cum” o grande projeto pelo 
qual responde, e além disso engaja-
se em três postos missionários: Aso-
gabo, Movun e Eboafang – localida-
des em que se formaram igrejas.

Camarões
Entrementes chegou ao destino o 
container com equipamento técnico 
montado na Alemanha com ajuda de 
muita gente. Os equipamentos des-
tinam-se a ensino no ginásio técnico 
de Garoua. O objetivo é tornar a for-
mação dos alunos ainda mais prática.

República Centro-Africana
A guerra civil, que já dura três anos, 
desencadeou enormes correntes de 
refugiados neste país. A EBM INTER-
NATIONAL possibilitou à convenção 
das igrejas batistas locais a visitar 
alguns campos de refugiados para 
ajudar com arroz, sabão e óleo de 
cozinha.

Reproduzimos aqui três extratos da edição mais recente da publicação RE-
PORTS da EBM INTERNATIONAL na África. Três vezes por ano publicam-se 
neste formato breves relatos e motivos atuais de intercessão de diversos proje-
tos. Todos os relatos podem ser encontrados em nossa página de internet no 
endereço www.ebm-international.org/reports.0.html

REPORT
REPORTS EBM AFRICA
GUINÉ EQUATORIAL, CAMARÕES, REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA

Motivos de intercessão:

•  Necessita-se urgente-
mente de novos colabo-
radores para as escolas 
de Malabo e Evinayong. 
Pedimos a Deus que ele 
chame pessoas que assu-
mam esse encargo.

•  Por bons resultados de 
uma evangelização de 
três dias em Asogabo, 
na Guiné Equatorial, pela 
igreja-mãe em Evinayong 
e pelas possibilidades 
de construir uma sede 
para a igreja também em 
Movun.

•  Por um abençoado mi-
nistério de igreja dos 
formandos do instituto 
bíblico em Mokong, Ca-
marões, e pelos novos 
alunos do instituto.

•  Pelo fim do terror da seita 
Boko Haram.

•  Por Roland Godom, dire-
tor do Centro Técnico em 
Garoua, Camarões, e pelo 
nosso missionário Nathan 
Minard.

•  Pelo fim das desordens 
na República Centro-A-
fricana, por reconciliação 
entre as religiões e expe-
riências animadoras nas 
igrejas.

G.-W.-Lehmann-Str. 4 | 14641 Wustermark | T  033 234 74-142 | www.ebm-international.org 
SKB, Bad Homburg | IBAN: DE 89 5009 2100 0000 0333 16 | BIC: GENODE 51BH2
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Relato de Daniel González, nosso missionário em Cuba

À beira do caos

Vocês são uma bênção para nós! 
Quando relato a vocês o que se 
passe entre nós em Cuba, a pala-
vra-chave sempre será OBRIGADO! 
O modo como Deus vem usando 
vocês para nos acompanhar nesta 
aventura de edificação do reino 
de Deus tem um valor inestimável. 
Vemos com constante admiração 
como as igrejas crescem em Cuba, 
apesar – ou talvez em razão – de as 
circunstâncias dificultarem tanto o 
nosso trabalho missionário.

Ao longo de toda a minha vida te-
nho observado as repetidas amea-
ças de furacões sobre o nosso país, 
resultando em destruição das co-
lheitas e fome. Todavia, também ex-
perimentamos outros tipos de tem-
pestade, embora os efeitos destas 
não aniquilem as igrejas em Cuba. 
Em 1 Coríntios 3.9, Paulo compara 
a igreja com a lavoura de Deus. Há 
mais de meio século, a agricultura 
de Deus transcorre sob a constante 
fúria de uma tempestade político-
-ideológica. Desde então esta vem 
ameaçando destruir a lavoura, mas 
o resultado é bem diferente. Ao 
longo dos últimos 25 anos, o reino 
de Deus tem crescido em Cuba e 
trouxe frutos a 30, 60 e 100 por um.

Seria possível que as catástrofes so-
ciais e as opressões econômicas e 
políticas influenciem positivamente 
a igreja em lugar de prejudicá-la? 

Podemos observar a repetição deste 
fenômeno já desde a igreja primitiva 
em Jerusalém até a atual igreja na 
China.

Obviamente não é agradável viver 
sob a fúria de um furacão, e não so-
mente por causa da pressão, dos 
perigos e das restrições que atuam 
de fora sobre a igreja. Também den-
tro da igreja gera-se caos que ame-
aça sua estabilidade. É muito difícil 
montar estruturas de igreja porque a 
espontaneidade e a autonomia pre-
valecem, às vezes beirando a anar-
quia. Tudo acontece de forma muito 
rápida e casual. Não é possível exe-
cutar processos de seleção, forma-
ção, nomeação e confirmação de lí-
deres de uma forma tão estruturada 
como se faz em outros países. Além 
disso, muitos dos líderes nos quais 
muito investimos deixam o país pe-
los motivos conhecidos. Caos é o 
termo que descreve nossa vida e 
nosso ministério. Também perce-
bemos em vários planos um isola-
mento do restante da Igreja mundial 
em razão da falta de contrapontos 
estruturais, institucionais e teoló-
gicos. Estes tornam inevitável um 
certo grau de alienação. Fazemos o 
melhor que podemos, mas a situa-
ção é muito caótica e, no entanto, 
ao mesmo tempo vantajosa.

Todas essas deficiências nos frus-
tram e, por mais que as tenhamos 
combatido, tivemos de aprender 
a conviver com elas. Temos orado, 
mas a resposta de Deus foi a mesma 
que para Paulo: “Minha graça é sufi-
ciente para você, pois o meu poder 
se aperfeiçoa na fraqueza” (2 Corín-
tios 12.9).

Se não ocorresse multiplicação à 
beira do caos e se eu tivesse de es-
colher entre crescimento caótico ou 
manutenção sistemática, sem dú-
vida eu optaria pelo crescimento ca-
ótico, que, embora revele minha fra-
queza, destaca o poder de Deus.

Orem a Deus para que em meio 
à iminente virada dos ventos pre-
vista para a nossa ilha tenhamos 
coragem suficiente para preferir o 
crescimento quando a estabilidade 
e o conforto nos atraírem como 
alternativa.

Pastor Daniel González

Daniel e Ana Isabel González

Grupo de casais missionários
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Atividades missionárias da EBM MASA nos Andes do Peru

Deus escreve História com os quíchuas
Tudo começou há pouco mais de 30 anos, quando um jovem acanhado 
chamado Adrián Campero saiu das montanhas dos Andes do Peru para ir a 
Lima em busca de fortuna. Aquele quíchua tinha problemas com álcool, es-
tava desempregado e no fim da linha. Tendo chegado ao fundo do poço na 
vida, ele ouviu o chamado de Deus. Converteu-se, estudou teologia e de 
imediato seu coração passou a pulsar pelo seu povo, os quíchuas.

Adrián Campero começou do zero 
o trabalho missionário entre os quí-
chuas. Havia muitos desafios e difi-
culdades a superar. Sua paixão, seu 
amor e sua disposição em cumprir 
a vontade de Deus deram até hoje 
origem a cerca de 60 igrejas e fren-
tes missionárias.

É impressionante 
observar como o 
evangelho trans-
formou toda a vida 
de muitos quí-
chuas. Por exem-
plo, antigamente 
eles plantavam, 
além de batatas, a base da sua ali-
mentação, quase só cevada, que 
podiam vender a uma grande cerve-
jaria. Essa monocultura não era boa 
para os solos. O álcool determinava 
a vida das pessoas. O resultado era 
que empobreciam ainda mais, ali-
mentavam-se mal, as famílias se ar-
ruinavam e faltavam perspectivas de 
vida.

Todavia, quanto mais quíchuas se 
convertiam e orientavam a vida para 

Deus, mais a sociedade mudava. Os 
missionários treinavam as pessoas 
a plantar várias espécies de cereal 
em lavouras pequenas, como por 
exemplo também a chia, uma das 
“novas” espécies de cereal com 
maior demanda em todo o mundo. 

Desde então há 
mais colheitas, 
mais diversidade, 
saúde melhor, me-
nos consumo de 
álcool, menos po-
breza. A vida fami-
liar mudou, novos 
valores determi-
nam a convivência 

e os quíchuas conquistam perspec-
tivas de vida cheias de esperança. 
É empolgante observar como o 
evangelho tem efeitos não apenas 
espirituais, mas como também as 
transformações sociais se expan-
dem amplamente até as regiões 
circunvizinhas.

O trabalho missionário entre os quí-
chuas é concebido à maneira de-
les, e provavelmente é por isso que 
consegue atingir tão bem o coração 

das pessoas. Há cerca de 50 pas-
tores e missionários quíchuas em 
atividade. São treinados e também 
acompanhados por Adrián Cam-
pero e sua equipe. Esses missioná-
rios encorajam e fortalecem as igre-
jas e ajudam-nas a cumprir a tarefa 
missionária.

Desenvolveu-se uma visão estra-
tégica para os próximos dez anos. 
Uma parte importante dela consiste 
em intensificar os treinamentos de 
pastores e missionários. A intenção 
é que se tornem mais sistemáticos, 
mais abrangentes e mais ricos em 
conteúdo. Para isso pretende-se 
instalar um “Seminário Batista Quí-
chua” – tudo com “DNA quíchua”. 
Até o outono de 2016, o planeja-
mento e os preparativos deverão 
atingir o ponto de permitir o iní-
cio da concretização. Os cursos do 
novo seminário serão oferecidos em 
três localidades: Abancay, Curahuasi 
e Yanaoca. Mediante missionários 
quíchuas com mais e melhor treina-

mento, o objetivo é levar o evange-
lho a mais 50 povoados nos próxi-
mos dez anos, plantando igrejas ali.

Pastor Carlos Waldow

Encontro de igrejas quíchuas

Adrián Campero

“O compromisso de tornar 

Jesus Cristo conhecido entre o 

meu povo quíchua nos Andes 

do Peru é a vocação da minha 

vida.”

Adrián Campero
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Núcleo social em Mendoza, Argentina

Ajuda integral para famílias carentes
A assistente social Miriam Pizzi relata aos doadores na Europa a respeito do 
abençoado trabalho com crianças e suas famílias. Elas vêm das favelas de 
Mendoza e região e participam de diversos programas no núcleo social. A 
ajuda atinge seus objetivos e gera frutos visíveis!

Amados irmãos e amigos na 
Europa:
Estamos felizes e gratos a Deus por 
poder contar com o apoio de vocês. 
Certamente as ofertas que vocês co-
letaram para nós requereram grande 
esforço de muitos, mas a nossa gra-
tidão não se limita às dádivas mate-
riais Ela se deve principalmente às 
orações de vocês em nosso favor. 
Suas orações apoiam os colabora-
dores e contribuem em muito para a 
ação do Espírito de Deus nas famí-
lias daquelas crianças tantas vezes 
marcadas por alcoolismo, pobreza, 
criminalidade e violência.

Alcançamos crianças de bairros 
muito pobres e oferecemos a elas 
e suas famílias vários programas : 
o programa pré-escolar PEPE, dis-
tribuição diária de alimentos para 
250 pessoas, distribuição de roupas, 
cuidados com a saúde, educação 
de jovens e mulheres (mães). Nossa 
“hora feliz” com as crianças tem 
foco missionário, da mesma forma 
como o trabalho em grupo com 

jovens e os pequenos grupos com 
estudo bíblico e oração.

Também a organização da nossa 
festa de Natal foi nessa direção. 
Não queríamos simplesmente en-
tregar um presente às crianças, mas 
foi muito importante para nós que 
as famílias ouvissem a maravilhosa 
mensagem do nascimento de Jesus. 
Por isso realizamos reuniões prelimi-
nares com os pais. Nelas os nossos 
missionários explicaram a respon-
sabilidade dos pais e como Jesus e 
sua orientação são necessários em 
sua vida diária. Todos ouviram com 
atenção, alguns pediram uma Bíblia 
e comunicaram diversos pedidos de 
oração. Outros pretendem agora 
frequentar regularmente nossos es-
tudos bíblicos. Cada criança ganhou 
de presente um belo devocional 
com páginas coloridas e brilhantes. 
Para eles, aquilo eram “livros precio-
sos” que jamais ganhariam dos seus 
pais. Mas é claro que também havia 
doces.

As crianças do PEPE participaram 
junto com as da “Hora Feliz” da 
festa de Natal com encenação. Foi 
muito bom termos podido realizar 
a nossa festa na rua. Com isso atin-
gimos toda a vizinhança, que veio 
curiosa ver e ouvir o que se passava. 
Assim também estes ouviram a clara 
mensagem sobre a importância de 
Jesus Cristo para sua vida. Que o 
Senhor os abençoe ricamente pelo 
bem que nos fazem aqui. Calorosas 
e sinceras saudações de todos os 
colaboradores,

Miriam Pizzi

ORAR E CONTRIBUIR

Plantação de igrejas em Cuba
Projeto nº MAG 26550
Necessidade financeira: € 10 500

Núcleo social em Mendoza,  
Argentina
Projeto nº MAG 21140
Necessidade financeira: € 16 000

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

Festa de Natal na rua.

Criança do PEPE



Argentina
Anibal, uma das crianças do pro-
jeto MANÁ, tem sete anos de idade. 
Seus pais são dependentes de dro-
gas e nos disseram: “Somos tão gra-
tos pelo amor que vocês dedicam ao 
nosso filho.” – Todavia, as mudanças 
nas circunstâncias de vida de Ani-
bal se arrastam lentamente. Deman-
dará tempo até que o amor de Cristo 
mude completamente a sua vida.

Cuba
A igreja de La Perla constatou que 
muitas crianças vão de manhã à es-
cola sem ter comido nada. Assim, 
passou agora a fornecer-lhes alimento 
três vezes por semana: um copo de 
leite quente e uma história bíblica re-
lacionada com sua vida diária.

Brasil
Dez anos do CAIS foi o que os cola-
boradores do projeto de assistência 
a surdos festejaram com crianças, jo-
vens e adultos. A igreja em Ijuí ce-
lebrou um alegre culto de gratidão 
para dar um destaque especial aos 
surdos. As crianças apresentaram mú-
sicas na linguagem de sinais.

Reproduzimos aqui três extratos da edição mais recente da publicação RE-
PORTS da EBM INTERNATIONAL na América Latina. Três vezes por ano pu-
blicam-se neste formato breves relatos e motivos atuais de intercessão de di-
versos projetos. Todos os relatos podem ser encontrados em nossa página de 
internet no endereço www.ebm-international.org/reports.0.html

REPORT
REPORTS EBM MASA
ARGENTINA, CUBA, BRASIL

Motivos de intercessão:

•  Pelos colaboradores das 
igrejas no MANÁ, que 
com muito amor cuidam 
das crianças. Por bons 
contatos com as famílias e 
por sabedoria e amor no 
trato com elas.

•  Pelas famílias das crianças 
do MANÁ, para que reco-
nheçam e possam aceitar 
o amor de Deus.

•  Por mudanças nas condi-
ções de vida das crianças 
e dos jovens em Cuba. 
Estas são determinadas 
por pobreza, criminali-
dade, tráfico de drogas e 
espiritismo.

•  Pelos jovens que visitam 
crianças nas casas das 
suas famílias para transmi-
tir-lhes lições bíblicas.

•  Pelos surdos, que tenham 
chance de ser reconheci-
dos na sociedade e inte-
grados nela – e por cola-
boradores que ofereçam 
um bom preparo aos sur-
dos para esse desafio.

G.-W.-Lehmann-Str. 4 | 14641 Wustermark | T  033 234 74-142 | www.ebm-international.org 
SKB, Bad Homburg | IBAN: DE62 5009 2100 0000 1339 06 | BIC: GENODE 51BH2
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As cinco pré-escolas do BLESS

O ABC dos banjaras
Nas colinas do distrito de Telangana, na Ín-
dia, vive a tribo dos banjaras. Sua vida con-
siste de trabalho pesado na lavoura, com 
frequentes deslocamentos de lugar em lu-
gar. Infelizmente, com isso muitas vezes a 
educação dos filhos se perde.

Nossas três pré-escolas (Balwadis) nessa re-
gião no sul da Índia destinam-se justamente 
a alfabetizar essas crianças. Os trabalha-
dores rurais podem levar seus filhos até a 
idade de cinco anos para as nossas Balwa-
dis, onde recebem educação e cuidados 
em período integral. Aprendem o alfabeto 
(em inglês e telugu), números e rimas. Além 
disso recebem almoço, têm uma sesta e 
têm também tempo suficiente para brincar 
e correr. A cada três meses são examinadas 
por um médico e, se necessário, recebem 
suplementos vitamínicos. Desta forma po-
demos prevenir a subnutrição, um grande 
problema entre os membros daquela tribo. 
Damos muito valor à saúde física e também 
mental dessas pessoas.

Cada uma das pré-escolas atende de dez a 
trinta crianças sob a orientação de um pro-
fessor. Há no local uma ajudante de cozinha 
de plantão para suprir as crianças com co-
mida e bebida, e que também as ajuda em 
suas necessidades higiênicas. Uma vez por 
ano, os professores participam de um trei-
namento para aprimorar e ampliar habilida-
des e conhecimentos.

Para as crianças, o ponto alto absoluto é 
sempre o piquenique de Natal. Na oca-
sião prepara-se um gigantesco banquete, 
há muitas brincadeiras e sobretudo há um 
presente para cada criança – geralmente al-
guma bela peça de vestuário.

Esse período pré-escolar de um a dois anos 
proporciona aos pequenos uma base sólida 
para a subsequente escola fundamental.

Kamalakar Anand
Dirigente do BLESS*

* BLESS é a sigla de Burden & Love for Eco-
nomically and Socially Suppressed
(ou seja: amor para os social eeconomica-
mente oprimidos)

Ex-alunos de um Balwadi que agora frequentam uma escola superior

Balwadi em Bhyllyanayak Thanda

Balwadi em Gogulagutta Thanda – a sala de aula
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O Christian Medical College em Ludhiana

Histórias que a vida escreve ...
O pequeno Rahul, de quatro anos, 
sofria de fortes dores quando sua 
mãe o levou ao Christian Medical 
College & Hospital (CMC) em Lu-
dhiana, uma grande cidade no norte 
da Índia.

Foram 15 dias de intensas dores de 
barriga, febre alta e contínua diar-
reia. Já tinha sido examinado antes 
em outro hospital, mas não rece-
beu nenhum tratamento médico efi-
caz. A mãe de Rahul não sabia mais 
o que fazer. Desesperada e sem 
perspectivas, ela nos trouxe o me-
nino. Seu estado estava bem crítico. 
Diagnosticou-se nele uma grave in-
fecção gástrica e intestinal causada 
por alimentação inadequada e insu-
ficiente. Graças, porém, a um cuida-
doso tratamento médico hospitalar 
sob a direção do meu colega Dr. 
Gurmeet Kaur, seu quadro se estabi-
lizou, e entrementes o Rahul já está 
passando bastante bem.

Rahul vem de uma família extrema-
mente pobre. Vive junto com a mãe, 
a avó e um tio em um pequeno 

barraco numa favela fora da cidade. 
A família toda ganha o seu sustento 
com “comércio de lixo” – sua renda 
diária é normalmente inferior a 200 
rúpias, o que corresponde mais ou 
menos a 2,50 euros (11 reais). É o 
limite da pobreza absoluta – e não 
dispõem de ajuda externa.

O departamento de assistência so-
cial e médica em situações de po-
breza (Department of Social Welfare) 
oferece apoio financeiro e assistên-
cia espiritual a pacientes de famí-
lias muito pobres. Assim, também 
Rahul e sua família puderam rece-
ber ajuda. Agradecemos a todos os 
doadores que contribuem com este 
maravilhoso trabalho.

Dr. Santhosh
Rahul recebeu ajuda

Índia em imersão total

Minha primeira viagem à Índia
Em janeiro de 2016, o Pastor Chris-
toph Haus e eu nos pusemos a ca-
minho para a Índia em companhia 
de mais três pessoas. Nosso destino 
era o encontro anual com as nossas 
15 organizações parceiras da EBM 
INTERNATIONAL na Índia e visitas 
a numerosos projetos da EBM, in-
clusive para o nosso programa de 
voluntariado.

Saímos de Berlim com onze graus 
negativos para chegar à região de 
Andhra a 35 graus positivos, o que 
implicou uma substituição super-rá-
pida do casacão de inverno por uma 
camiseta. Também foi necessário 
acostumar-se rapidamente à comida 
indiana. Todos os pratos eram for-
temente condimentados. Por sorte 
havia arroz e pão como acompa-
nhamento. A sobremesa consistia 
muitas vezes de massa assada muito 
doce, formando um forte contraste. 
Para mim, um atrativo especial 

foram as muitas frutas amadurecidas 
ali mesmo.
Passamos os primeiros dias em 
Gotlam nas instalações da “Bridge 
of Hope (BoH)”, onde celebramos 
junto com os líderes, colaboradores 
e as crianças o jubileu de 25 anos 
da BoH com música, dança e um 
grande banquete. Foi muito impres-
sionante ficar sabendo por meio de 
homenagens quantas pessoas traba-
lham ali já há mais de dez anos. O 
primeiro projeto da BoH começou 
com uma igreja. Seguiu-se um lar de 
crianças e um hospital com especia-
lização em cirurgia oftalmológica. 
Até o momento acrescentaram-se 
ainda uma escola de corte e costura 
e uma de computação. Desta forma, 
as instalações foram crescendo com 
a demanda. Os fundadores, o Dr. 
Benjamin e sua esposa, sentiram-
se abençoados ao longo desses 
anos, mas por motivo de idade já 

>>

Kathy Gareis com colar de peixe
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entregaram a responsabilidade à 
geração seguinte.
O congresso subsequente, com 
mais 15 parceiros indianos da EBM 
INTERNATIONAL, foi um refrigério 
emocional apesar dos 35 graus à 
sombra. Foi muito interessante ou-
vir os relatos dos êxitos alcançados 
e dos desafios superados no ano 
passado.

Nos dias seguintes percorremos o 
leste da Índia, na maioria das ve-
zes em micro-ônibus, descendo até 
Chennai. O trânsito nas ruas e es-
tradas é uma aventura. Dirige-se a 
torto e direito por todas as pistas 
disponíveis. Agora também sei por 
que os nossos ônibus muitas vezes 
não tinham mais retrovisores exter-
nos e por que a buzina é um acessó-
rio imprescindível.

Visitamos projetos sociais, hospi-
tais, lares de crianças, escolas de 
costura, pré-escolas, distribuições 
de alimentos para pobres, clínicas 
de olhos, uma colônia de leprosos, 
escolas fundamentais, escolas de 
computação e igrejas. Muitas vezes 
fomos saudados muito amorosa-
mente com danças, cânticos, colares 
de flores e água de coco fresquinha. 
No programa de alimentação “leite 
e ovos”, da nossa parceira ALMA, 
vi e entendi que não se trata ape-
nas de aliviar uma carência de curto 
prazo. Muito além disso, ganha-se 
a confiança da comunidade dos 
povoados para que entendam que 
aquelas ofertas proporcionam a seus 
filhos a oportunidade de um futuro 
diferente e melhor.
A viagem também mudou a mim 
mesma. Fui hóspede de pessoas 
que são elas próprias indescriti-
velmente pobres e ainda assim ir-
radiam profunda cordialidade e 
amor, e para quem é uma grande 
alegria oferecer-me um presente. 
Muitas ocasiões me tocaram 
profundamente.
Uma dessas ocasiões experimentei 
num pequeno povoado no qual ga-
nhamos colares de boas-vindas. Es-
tes, porém, não haviam sido feitos 
de flores compradas, mas daquilo 
que havia disponível no povoado. 
Com isso, fui agraciada com um co-
lar de cheiro um tanto intenso de 
peixe seco. Um desafio para o meu 
nariz, mas aquelas pessoas me rece-
beram com grande amor por meio 
daquilo de que dispunham, e é isso 
o que conta.

Durante nossa viagem ficamos co-
nhecendo muitas igrejas e famílias 
que por meio da sua dedicação 
combatem ativamente a pobreza. A 
força e o amor que muitos pastores 
e igrejas investem em seus projetos 
tornaram-me humilde e questiona-
ram vários empenhos meus nas situ-
ações particulares da minha vida.
Apesar da grande pobreza e das 
condições de vida modestas, enca-
rei muitos rostos risonhos e gente 
vestida de cores brilhantes. Ver, sen-
tir, cheirar, provar paisagens inco-
muns e contatos pessoais – essas 
impressões ainda permanecerão por 
muito tempo ressoando dentro de 
mim. Retornei dessa viagem grata e 
comovida.

Kathy Gareis
Relatora de voluntariado da EBM 
INTERNATIONAL

ORAR E CONTRIBUIR

BLESS – Apoio às cinco pré-escolas 
em Madhapur
Projeto nº MAG 81202
Necessidade financeira: € 10 000

CMC Ludhiana – Department of 
Social Welfare
Projeto nº MAG 81902
Necessidade financeira: € 20 000

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

O programa de leite e ovo da ALMA Crianças da Bridge of Hope

Mulher junto ao hospital



Salur
Em nosso lar de crianças, 60 meninos 
adivasis, cuja vida era marcada por 
trabalho infantil, violência e pobreza, 
foram acolhidos com amor. Para nós, 
refeições regulares e água potá-
vel limpa são óbvios, mas não para 
aquelas crianças, e elas aproveitam 
bem estas três refeições diárias em 
comunidade.

Distrito de East Godavari
Graças ao programa Leite e Ovo, 200 
crianças e seis mulheres grávidas re-
cebem semanalmente leite e um ovo. 
Isto lhes proporciona proteínas e nu-
trientes suficientes para assegurar seu 
desenvolvimento e sua produção de 
leite materno.

Nellore
Uma cirurgia de catarata relativa-
mente simples faz um efeito es-
pantoso na vida de muitas pessoas 
pobres e sem desamparadas, que 
estavam quase cegas por causa da 
catarata. Os exames são realizados 
nos acampamentos oftalmológicos e 
depois os pacientes são levados ao 
hospital da base para as cirurgias – e 
assim voltam a enxergar.

Temos aqui três extratos dos REPORTS mais recentes da EBM INTERNATIONAL 
na Índia. Três vezes por ano publicam-se neste formato breves relatos e motivos 
atuais de intercessão de diversos projetos. Todos os relatos podem ser encon-
trados em nossa página de internet no endereço:  
www.ebm-international.org/reports.0.html

REPORT
REPORTS INDIA
SALUR, DISTRITO DE EAST GODAVARI, NELLORE

Motivos de intercessão:

•  Pelas 60 crianças que en-
contraram aconchego no 
lar de crianças de Salur.

•  Pela equipe do lar de 
crianças de Salur que dia-
riamente se dedica ao 
bem-estar das crianças.

•  Pelas muitas crianças e 
mães que vêm obtendo 
o indispensável por meio 
do programa de leite 
e ovo do distrito East 
Godavari.

•  Pelo Dr. Voola, diretor 
do NPBSS, e sua equipe 
médica.

•  Pelas numerosas pes-
soas carentes que volta-
ram a enxergar graças às 
cirurgias oftalmológicas 
gratuitas. 

G.-W.-Lehmann-Str. 4 | 14641 Wustermark | T  033 234 74-142 | www.ebm-international.org 
SKB, Bad Homburg | IBAN: DE68 5009 2100 0000 3436 09 | BIC: GENODE 51BH2



www.ebm-international.org

Reports – 
Informações e motivos de intercessão sobre projetos que necessitam de apoio

Sempre atualizados pelo Facebook

Algumas das páginas internas desta revista ofe-
recem uma ideia dos nossos Reports. São infor-
mações atualizadas em uma só página de mais 
de 20 diferentes projetos na África, na América 
Latina e na Índia, que elaboramos três vezes 
por ano. Além de pequenos relatos, constam 

sempre também motivos 
de intercessão das di-
ferentes áreas de traba-
lho. Esses motivos estão 
sendo reunidos em um in-
formativo de oração com 
novo formato. Os Reports 
podem ser encontrados 
em nosso site de inter-
net por meio do link www.
ebm-international.org/
reports.0.html.
A propósito, eles também podem ser 
usados como anúncios em boletins de 
igreja ou em outras publicações. A pe-
dido enviaremos com prazer o arquivo 
em formato JPG de alta resolução.

A maneira mais fácil de manter-se 
atualizado é por meio do Facebook. 
Basta clicar em nossa página ali e as 
informações aparecem automatica-
mente em abundância.


