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Para a República Federal da Alemanha: 
Departamento de Missões Mundiais da Con-
venção das Igrejas Batistas da Alemanha

EBM INTERNATIONAL
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
IBAN: DE69 5009 2100 0000 0468 68
BIC: GENODE51BH2

EBM AFRICA
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
IBAN: DE89 5009 2100 0000 0333 16
BIC: GENODE51BH2

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
BIC: GENODE51BH2

Para a Áustria:
Bund der Baptisten gemeinden
Bank Austria
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Para a Suíça:
EBM-Schweizer Zweig, Postscheckamt Zürich
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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

Prezados leitores:

“Compartilhar o amor transformador de Deus para que as pessoas vivam 

com esperança”.

Esta é a visão que nos orienta no trabalho missionário. Temos enorme alegria 

em poder empenhar-nos para que o amor de Deus alcance muitas pessoas, 

transformando-as e proporcionando-lhes esperança. Também a vocês deseja-

mos muita alegria ao ler alguns exemplos disso! Empolguem-se com os rela-

tos da ajuda que as pessoas recebem por meio dos nossos projetos e das 

mudanças positivas em sua vida graças ao Evangelho.

Agradecemos seu apoio em oração e mediante donativos. São vocês que pos-

sibilitam tudo isso. No momento, nossa receita de donativos está abaixo da 

meta e nos falta dinheiro para vários projetos, mas confiamos em que Deus 

moverá sua gente para que ofereça o apoio necessário.

Calorosas saudações do Escritório de Missões,

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Foto da capa: Crian-
ças do Núcleo Social 
de Diadema, Brasil
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representantes das autoridades e 
políticos para os empreendimentos 
de socorro, e a mídia relata a res-
peito. Isto proporciona a essa pe-
quena minoria (na Turquia, os cris-
tãos representam apenas 0,3% da 
população) mais reconhecimento 
e proteção. Ainda assim continua-
mos a orar, porque os cristãos de lá 
continuam a ser discriminados. Tam-
bém pedimos ofertas para as ativi-
dades das igrejas, que enfrentam 
dificuldades para alugar dependên-
cias para suas reuniões. Só a igreja 
de Izmir tem um templo “próprio”, 
cuja manutenção, porém, excede 
os recursos da igreja. As igrejas e 
congregações são frequentadas 
por quase 300 pessoas, e recebem 
acompanhamento e apoio da EBM 
INTERNATIONAL.

Pastor Christoph Haus

Apresentação da nova identidade corporativa

Transformar vidas pelo amor de Deus

Convenção Batista Turca

Ajuda a refugiados une igrejas

Na reunião do Conselho Missioná-
rio em Arnheim, na Holanda, em 
fins de abril. a EBM INTERNATIO-
NAL apresentou sua nova identi-
dade corporativa, posteriormente 
exibida na reunião do Conselho 
Geral da Convenção Batista Alemã, 
em Kassel / Alemanha. Estamos 
entusiasmados com a possibili-
dade que temos agora de focar 
com clareza o conteúdo do nosso 
trabalho. Nossa visão é “Compar-
tilhar o amor transformador de 
Deus para que pessoas possam 

viver em esperança”. Faze-
mos isso numa cooperação 
global com igrejas batistas lo-
cais, abrangendo as áreas de 
desenvolvimento de igrejas, 
crianças sob risco, atendimento 
à saúde, promoção de compe-
tências e serviço humanitário. 
Nossos projetos são integra-
dores, identificados com as 
igrejas, parceiros, igualitários 
e sustentáveis.

Matthias Dichristin

A Convenção Batista Turca compõe-
se hoje de quatro igrejas, duas con-
gregações e uma igreja iraniana, e 
essas igrejas mantêm um bom con-
tato entre si. Em 2015, pela primeira 
vez jovens de todas as igrejas en-
contraram-se em um retiro.

Outro fator de união entre as igre-
jas é o intenso trabalho de ajuda 
a refugiados sírios e iranianos. Por 
meio de ofertas da “German Bap-
tist Aid”, da Aliança Batista Mun-
dial, da EBM INTERNATIONAL e da 
obra assistencial “Ajuda às Igrejas 

Mártires” já se conseguiu prestar 
ajuda a muitas centenas de refugia-
dos, fornecendo-lhes alimentos, me-
dicamentos, utilidades domésticas e 
moradias A European Baptist Aid (a 
obra assistencial da Federação Ba-
tista Europeia) realizou em fevereiro 
um treinamento para as quatro igre-
jas para que a ajuda aos refugiados 
pudesse ser ainda mais eficiente e 
sobretudo sustentável.

Para todas as igrejas, o traba-
lho em favor dos refugiados tem 
grande valor público: convidam-se 

O banheiro das crianças refugiadas em Adana

Gottes verändernde Liebe teilen, 

damit Menschen in Hoffnung leben
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Lar de crianças na cidade do Porto, Portugal

Indesejável, mas necessário

“Nasci em maio de 1974. Quando 
tinha cinco meses de idade, meus 
pais me abandonaram numa casa 
fechada. Minha avó ficou sabendo 
disso e, como conhecia o diretor 
do Lar da Criança daquela época, 
o Pastor Daniel Machado, pediu a 
ele que me levasse para o lar de 
crianças na cidade do Porto. Tenho 
também um irmão-gêmeo, e papai 
Machado não queria separar-nos. 
Assim, em fins de 1974 chegamos 
ao Lar da Criança.

Ao longo do tempo surgiram vá-
rias oportunidades de adoção, mas 
Deus conduziu tudo de outra forma. 
O Senhor cuidou de mim desde o 
início, quando meus pais me aban-
donaram. Encaminhou-me ao Lar da 
Criança e assim preparou-me para 
um ministério especial. Não foi fácil, 
mas com o tempo passei a entender 
cada vez melhor que Deus tinha um 
plano também para mim.
Recebi Jesus como meu Salvador 
já bem cedo, tendo sido batizado 

aos 13 anos por meu amado Papai 
Machado.

Com 14 anos fiquei conhecendo 
meu pai biológico. Até hoje não te-
nho nenhum relacionamento com 
ele - não porque eu não queira, mas 
porque ele não tem interesse apesar 
de várias tentativas terem sido fei-
tas. Minha mãe fiquei conhecendo 
um dia antes de ela morrer, quando 
eu tinha 22 anos de idade. Sou 
muito grato ao Senhor por me ter 

dado a oportunidade de encontrá-
-la ainda com vida e poder dizer a 
ela que Deus a ama, que ele sempre 
cuidou de mim que a perdoei.

Com 22 anos mudei-me para Viseu, 
no interior. Morei lá por 13 anos, ca-
sei-me e atuei na igreja batista. Apli-
quei meus dons no serviço da igreja 
e ajudava onde quer que pudesse: 
na equipe de louvor, como profes-
sor de escola dominical, como líder 
a união de mocidade e em diversos 

Fernando Silva está casado com Christiane Silva desde 2002, e eles têm três filhos: 
Lucas (10 anos), Lya (8 anos) e Lara (4 anos).

projetos beneficentes. Realizamos 
evangelizações em muitas localida-
des, nas quais fiz música e preguei.

Há cerca de nove anos começou 
meu ministério pastoral em Vila 
Real, e em 2012 fui encorajado a 
servir como primeiro missionário au-
tóctone da JMM brasileira em Portu-
gal. Com isso, nossa família mudou-
se para Trás-os-Montes, um lugar no 
meio das montanhas selvagens no 
norte de Portugal.

Para fazer isso, deixei meu em-
prego, mudei-me de cidade e me 
entreguei totalmente ao serviço de 
Deus.

Finalmente atendi então a um pe-
dido de socorro da igreja batista 
na pequena localidade de Leomil, 
na qual coopero até hoje, mas em 
2016 começou uma nova etapa 
do meu ministério. Faço parte do 
conselho administrativo do Lar da 
Criança no Porto! Trata-se para mim 
de uma maravilhosa oportunidades 
de retribuir a esse lar um pouco dos 
cuidados que recebi ali. Com isso 
honro a memória dos meus pais de 
criação e posso também propor-
cionar a outras crianças e jovens a 
mesma oportunidade de conhecer 
Jesus e de viver com ele.

Sou grato a Deus por ter-me dado a 
oportunidade de servi-lo.

Fernando Silva

Fernando Silva, um ex-interno do lar de crianças, conta-nos aqui a sua his-
tória. Ele chegou ao Lar na condição de criança indesejada, mas Deus tinha 
grandes planos para ele.
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Ijuí/Brasil – CAIS: Atendimento a surdos

Ouvindo com o coração
Tímidas, retraídas e sem autocon-
fiança - assim as crianças surdas 
chegam ao grupo. Em suas famílias 
e seu ambiente não são entendidas 
nem aceitas. As famílias, em geral 
muito pobres, não compreendem 
essa deficiência dos seus filhos e 
não sabem lidar com ela. No pro-
jeto CAIS, as crianças e suas famílias 
aprendem a se comunicar por meio 
de linguagem gestual.

A diretora do Projeto CAIS, Silvia da 
Costa, relata com alegria as muitas 
atividades que ela 
e sua equipe or-
ganizam para os 
surdos. Eles inicia-
ram novos proje-
tos. O “Centro de 
Ajuda a Crianças 
e Jovens” con-
vida crianças ou-
vintes que têm 
pais surdos. Elas 
têm dificuldades 
na escola porque 
seus pais não conseguem estudar 
com elas em casa. No projeto “Casa 
da Cultura do Surdo” realizam-se 

devocionais, palestras educativas, 
ensaios de teatro em grupo, ativi-
dades de trabalho físicas e muitas 
propostas de comunhão para adul-
tos surdos. Em duas tardes as crian-
ças surdas comparecem ao CAIS. 
Ali elas aprendem a comunicar-se 
por meio de linguagem gestual. 
Quando necessário, recebem re-
forço escolar. Graças a essa ajuda, 
sua autoconfiança aumenta e elas 
podem integrar-se na sociedade.

Em fevereiro foi realizado um acam-
pamento para 80 
surdos de várias 
localidades. Mil-
ton Carvalho da 
Silva (surdo) pre-
gou junto com 
sua esposa Selma 
(ouvinte). Trouxe-
ram mensagens 
que os surdos en-
tendem e podem 
aplicar em sua 
vida diária. Foi 

muito importante um surdo trazer a 
mensagem de Deus. Três dias foram 
preenchidos com muita comunhão, 

Treinamento para adultos

Aprendizado criativo com as crianças

“Como, pois, invocarão 

aquele em quem não cre-

ram? E como crerão naquele 

de quem não ouviram falar? 

E como ouvirão, se não hou-

ver quem pregue?”

Romanos 10.14 aprendizado da Palavra de Deus, 
testemunhos, esporte e, ao final, a 
conversão de 16 surdos!

Pastor Carlos Waldow

Parceria Brasil-Moçambique
Faz alguns anos que EBM MASA coordena 
uma parceira entre a Pioneira, uma convenção 
batista no Brasil, e a CBM, a Convenção Batista 
de Moçambique.
Estudantes de teologia brasileiros realizaram 
estágios missionários em Moçambique, e seus 
professores deram apoio ao ensino teológico 
do seminário de lá. Neste ano, Rui Teske, o 
presidente da Pioneira, ministrou em Beira e 
Maputo um treinamento em liderança estraté-
gica. Parcerias como esta enriquecem o traba-
lho missionário.

Pastor Carlos Waldow Participantes em Beira
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Missões em Yotala/Sucre, Bolívia

O evangelho avança

Ajuda em catástrofe no Equador

Esperança em meio a ruínas

Já faz tempo que as três peque-
nas igrejas batistas da capital pro-
vincial de Sucre na Bolívia queriam 
iniciar um trabalho missionário na 
localidade de Yotala, de 1.500 ha-
bitantes, próxima de lá. Desde abril 

de 2014, a EBM MASA coopera no 
sustento dos missionários Sebas-
tián Jancko e sua esposa Patricia, 
que se dedicam apaixonadamente 
ali com seus filhos. O evangelho é 
anunciado de forma integral: por 

meio de ajuda prática às necessi-
dades de pessoas carentes e pela 
proclamação da boa mensagem de 
Jesus. Yotala é um ambiente duro. 
As pessoas são muito fechadas e se-
guem numerosas práticas religiosas 
e ocultas, mas agora o evangelho 
vem abrindo caminho até elas. Oito 
pessoas foram batizadas e mais 15 
decidiram-se a favor de Jesus. Tam-
bém as crianças são alcançadas, e 
cerca de 15 participam fielmente. 
É uma alegria apoiar esse trabalho 
missionário. Façamos isso por meio 
de orações e ofertas.

Pastor Carlos Waldow

Em fins de abril, um forte terremoto abalou o Equador. Cidades litorâneas 
como Manta, Porto Viejo e Perdernales foram destruídas em sua maior 
parte. Houve cerca de 700 mortes. Muitos perderam tudo e agora não sa-
bem como continuar a vida.

Por iniciativa da igreja latina em Mu-
nique, estabelecemos contatos para 
organizar uma ajuda sustentável. 
Imediatamente após uma catástrofe, 
a disposição para ajudar sempre é 
grande, mas agora existe a neces-
sidade de ajuda sustentável. Visitei 

a região no início de julho e assim 
pude formar uma noção atualizada 
da situação. Sob a direção da Con-
venção Batista e de sua equipe de 
socorro pudemos planejar os pas-
sos seguintes. Fiquei entusiasmado 
em ver como as igrejas aproveitam 
a chance de compartilhar o amor 
de Deus com as pessoas, apesar 
de a maioria delas também ter sido 
atingida. O Pastor Marcos, vice-pre-
sidente da Convenção Batista, per-
deu completamente o prédio da 
igreja, e também sua própria casa 
foi reduzida a um monte de entulho. 
No entanto, ele e muitos outros es-
tão totalmente dedicados a coorde-
nar as campanhas de ajuda em 30 
localidades. Naqueles 30 locais tam-
bém surgiram agora novos projetos 
de plantação de igrejas.
Também a pequena igreja batista em 
Pedernales, de 40 membros, perdeu 
seu templo. Ali uma família colocou 
à disposição sua casa com terreno 

na periferia da cidade para que a 
igreja pudesse continuar a se reunir 
e também organizar campanhas de 
ajuda para pessoas carentes. Agora 
mais de 700 pessoas frequentam os 
cultos, além de umas 30 crianças. Os 
membros se espantam com o que 
Deus realiza por meio dessas dificul-
dades. Por favor, orem pelo fortale-
cimento dos nossos irmãos no Equa-
dor e para que muita gente possa 
conhecer o amor de Deus por meio 
do serviço que prestam.

Pastor Carlos Waldow

ORAR E CONTRIBUIR

CAIS – Atendimendo a surdos
Número do projeto: MAG 23 080
Necessidade financeira: 17 500 euros

Plantação de igrejas na América 
Latina
Número do projeto: MAG 11 770
Necessidade financeira: 48 000 euros

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

Patricia e Sebastián Jancko

Festa de aniversário dos dois anos

Antes do terremoto em Manta, ficava 
aqui o prédio da igreja.

Novo local de reunião da igreja batista 
em Pedernales.
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Argentina / A pré-escola PEPE
“Não sei ler, disse Liliana, quando 
ganhou uma Bíblia de presente. Essa 
mãe de sete filhos converteu-se nos 
encontros de mães e filhos no pro-
jeto PEPE. Ela queria aprender a ler 
para poder estudar a Bíblia por conta 
própria. Organizou-se então um pro-
grama de alfabetização.

Cuba / Havana
Quando Alexis estava com sete anos, 
sua mãe morreu. Depois ele teve de 
presenciar o álcool destruindo seu 
pai. Alexis estava completamente ar-
rasado. Na igreja em Zaldo, ele pas-
sou um ano ouvindo o evangelho e 
então entregou sua vida aos cuidados 
de Jesus. A alegria que ele irradia 
agora é marcante.

Brasil / Diadema
Gabriel é novato no núcleo social. 
Sua mãe morreu e seu pai é depen-
dente de drogas. Ele carece de afeto 
e amor familiar - suas carências saltam 
à vista. Ele se sente visivelmente bem 
no núcleo social e já revela bons iní-
cios de desenvolvimento.

Aqui temos três extratos dos REPORTS atualizados da EBM INTERNATIONAL 
na América Latina. Três vezes por ano publicamos neste formato abreviado bre-
ves relatos e motivos de intercessão do momento dentre os diversos projetos. 
Todos os reports encontram-se em nosso site na internet sob o endereço 
http://www.ebm-international.org/reports.0.html

REPORT
REPORTS EBM MASA
ARGENTINA, CUBA, BRASIL

Em favor do que oramos?

•  Agradecemos pelas famí-
lias que se converteram 
a Jesus, e pedimos que 
os colaboradores tenham 
sabedoria, amor e paciên-
cia ao atender às crianças 
nos projetos PEPE.

•  Por mudanças nas condi-
ções de vida das crianças 
e dos jovens em Cuba, 
marcadas por pobreza, 
criminalidade, tráfico de 
drogas e espiritismo.

•  Pelas crianças e suas famí-
lias: que venham a conhe-
cer Jesus e encontrem re-
fúgio e consolo com ele.

•  Pela equipe do núcleo so-
cial de Diadema: por sa-
bedoria e amor no trato 
com as crianças.

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



8

O Dr. P. David Suvarna Raju, diretor do hospital CBM BETHEL, relata

Parecia que eu estava em outro planeta!

Neste ano tive a oportunidade de participar, como delegado da Índia, do 
Conselho Missionário em Arnheim (Holanda) e da Assembleia da Conven-
ção Alemã em Kassel. Foi minha primeira viagem à Europa e uma experiên-
cia extraordinariamente maravilhosa.

Os encontros no Conselho Missio-
nário com tantas pessoas dos mais 
diferentes países impressionaram-
me muito - as intensas e interessan-
tes conversas foram simplesmente 
maravilhosas. Fiquei durante esse 

período hospedado na casa do pas-
tor da igreja de Arnheim. Ele e sua 
família foram hospedeiros fantásti-
cos e me senti muito bem com eles. 
Apreciei muito minha estada em 
Arnheim, as muitas interessantes e 
comoventes sessões e as conver-
sas fraternas, bem como também as 
excursões.

para compartilhar com minha fa-
mília. Sou muito grato a Deus por 
esse maravilhoso período e também 
agradeço a todos os ofertantes e à 
EBM INTERNATIONAL pelo valioso 
apoio e as muitas orações.

Dr. David Suvarna Raju

O Hospital CBM Bethel em 
Vuyyuru, apoiado pela EBM IN-
TERNATIONAL, oferece atendi-
mento médico a pessoas caren-
tes já há 110 anos. Ele ocupa um 
total de 60 colaboradores nas 
áreas de ginecologia, pediatria e 
obstetrícia, clínica geral e oftal-
mológica, urologia, etc. O depar-
tamento comunitário do Hospital 
CBM Bethel apoia dois projetos: 
um deles é a ajuda a pacientes 
acometidos de HIV/AIDS, e o ou-
tro é um programa de combate 
à fome, que treina regularmente 
agricultores no cultivo e na co-
mercialização dos seus produtos.

A delegação da EBM no Conselho da Federação em 2016

O Conselho Missionário: Dr. David (dir.) 
e o Rev. Samarpana, da JLM (esq.)

Depois do Conselho Missioná-
rio, minha viagem prosseguiu para 
a Alemanha. Inicialmente o Pas-
tor Christoph Haus e eu visitamos 
a igreja em Augustfehn, onde tive 
oportunidade de dar um breve re-

lato do meu tra-
balho no Hospi-
tal CBM Bethel, 
na Índia. Foi um 
culto realmente 
belo e vivo. Em 
seguida fomos 
para Elstal, e 
ali pude conhe-
cer os escritó-
rios da Conven-
ção e também 
a sede da EBM 
INTERNATIONAL.

Um grande des-
taque da minha 
viagem foi a vi-
sita ao Hospital 

Immanuel em Rüdersdorf. Os servi-
ços médicos ali são excelentes e o 
equipamento é de alta qualidade. 
Além disso, o hospital dispõe de um 
campus belíssimo e muito bem cui-
dado. Nem os hospitais mais ricos 
da Índia se apresentam desta forma. 
Tive a sensação de estar em outro 
planeta.

A assembleia convencional em Kas-
sel foi muito interessante. Ali apre-
ciei muito a boa comida, a fantástica 
hospedagem, a bela localização e, 
acima de tudo, a gentileza dos par-
ticipantes alemães. Também o culto 
de domingo na igreja de Kassel e a 
alegria de compartilhar nossa vida 
cristã foram grandiosos.

A viagem à Europa me ensinou vá-
rias coisas e me fez pensar. Pude tra-
zer comigo muitas belas lembranças 

Sessão plenária no Conselho Missionário 
2016 em Arnheim / Holanda.



9

p.ex., repassamos às crianças o re-
lato do Pastor Chistoph Haus que 
ele apresentou na oficina sobre a 
catastrófica enchente em Malauí, 
explicando-lhes como o povo de lá 
lidou com a situação. Além disso, 
iniciamos em junho em quatro po-
voados um programa chamado 
“Child Development Center (CDC)” 
- um programa de desenvolvimento 
de crianças: 1. jogos, 2. ajuda com 
as lições de casa e 3. ensino espi-
ritual. Hoje já temos 475 crianças 
participando diariamente desse 
programa.

Somos muito gratos ao Rev. Pra-
sanna Kumar e a seu filho Rev. Sa-
marpana, da JLM, por sua dedica-
ção diária em favor do bem-estar 
das crianças e dos jovens.

Susanne Geyermann
Assistente da Secretaria-Geral.

O lar de crianças “Bethel Ashram” 
é um dos nossos lares de crianças 
mais recentes. Situa-se em Uppada, 
um pequeno povoado junto ao 
Golfo de Bengala. É dirigido pela 
organização Jesus Loves Ministries 
(JLM), nossa parceira, e oferece 
um novo lar a 20 meninos. Muitos 
daqueles meninos passaram por 
graves traumas, seja pela perda 
dos pais em razão de catástrofes 
naturais ou acidentes, ou porque 
a família é tão pobre que não con-
segue mais alimentar os filhos. Por 
isso eles recebem aqui no lar os 

cuidados de que necessitam para 
recuperar o ânimo e as forças e 
também para voltar a experimen-
tar alegria. Além disso, ganham a 
oportunidade de ir à escola, o que 
antes era impensável para muitas 
crianças - e o bom rendimento es-
colar dessas crianças mostra o in-
teresse que têm na escola. Quatro 

Rapazes no dia da sua formatura

Crianças do Lar fazendo lição de casa

Acampamento de verão

Uppada, Índia

O Campus JLM – um lar para crianças
rapazes (veja a fi-
gura) concluíram 
neste ano a 10ª 
série com resul-
tados extraordi-
nários e buscarão 
agora uma forma-
ção como mecâ-
nico, engenheiro 
ou professor. Na 
igreja situada na 
área da institui-
ção, as crianças 
têm um lugar es-
tabelecido e seu 
lar espiritual.

O lar de crianças situa-se em um 
campus ao qual pertencem tam-
bém uma escola de corte e costura 
e outra de computação. Ali mais de 
30 jovens mulheres podem apren-
der o ofício de costureira, e 15 alu-
nos adquirem conhecimentos de 
computação.

Neste ano pudemos saudar o Pas-
tor Samarpana (o diretor da JLM) 
no Conselho Missionário em Ar-
nheim, na Holanda. Estamos muito 
felizes com o fato de a oficina rea-
lizada ali também já estar gerando 
frutos na Índia. Eis aqui um extrato 
de um relatório que ele enviou 
recentemente:

...a oficina no Conselho Missioná-
rio sob o tema “Igrejas descobrem 
seus próprios recursos” foi uma 
grande inspiração para mim. De 
volta à Índia, iniciamos como to-
dos os anos o nosso acampamento 
de verão. Para ele convidamos du-
rante as férias crianças e seus pais 
de diversos povoados para com-
partilhar a Boa Nova com eles e 
para brincar, cantar e comer juntos. 
Este maravilhoso ministério torna-
se possível graças a uma equipe de 
mais de 30 jovens da minha igreja. 
Numa reunião da equipe relatei so-
bre a oficina realizada no Conselho 
Missionário, e discutimos sobre as 
possibilidades de aplicar algumas 
de suas ideias entre nós. Assim, 

ORAR E CONTRIBUIR

Hospital CBM BETHEL – Fundo social
Número do projeto: MAG 81703
Necessidade financeira: 6 000 euros

JLM – Lar de crianças em Uppada
Número do projeto: MAG 81308
Necessidade financeira: 6 000 euros

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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Serango
Nosso hospital cristão supre assistên-
cia médica a carentes. Com 70 leitos, 
um pavilhão principal, uma clínica 
oftalmológica e um centro de aten-
dimento a mães com crianças, o hos-
pital está em constante expansão. Só 
a clínica oftalmológica realiza até 400 
cirurgias por mês.

Bangarupalyam
Ali o nosso lar de crianças acolhe 50 
órfãos da AIDS. Graças à amorosa de-
dicação dos colaboradores, as crian-
ças podem desenvolver-se livremente 
em termos emocionais, físicos e men-
tais. Frequentam regularmente a es-
cola, oram e brincam juntas.

Kolkata
O Exército de Salvação está empe-
nhado aqui há mais de 30 anos num 
programa de alimentação de caren-
tes. Idosos (como p.ex. Uma Majum-
der - veja a foto), crianças e enfermos 
recebem uma refeição por dia. Os 
assistentes sociais também oferecem 
aconselhamento espiritual.

Aqui estão três extratos dos REPORTS atuais da EBM INTERNATIONAL na Ín-
dia. Três vezes por ano publicamos neste formato abreviado breves relatos e 
motivos de intercessão do momento dentre os diversos projetos. Todos os re-
ports encontram-se em nosso site na internet sob o endereço
http://www.ebm-international.org/reports.0.html

REPORT
REPORTS EBM INDIA
SERANGO, BANGARUPALYAM, KOLKATA

Nossos motivos de 
intercessão:

•   Pelos médicos e as enfer-
meiras no hospital

•   Pelos numerosos pacien-
tes em busca de cura em 
Serango.

•   Pelos 50 órfãos da AIDS 
acolhidos no lar de crian-
ças em Bangarupalyam.

•   Pelos colaboradores que 
diariamente se dedicam 
ao bem-estar das crianças 
do lar.

•   Agradecemos a Deus pe-
las numerosas pessoas 
que todos os dias rece-
bem uma refeição quente 
em Kolkata.

•   Oramos pelos 
colaboradores.

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
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Relato de uma participante

Estaremos fora...
Também neste ano a EBM INTERNATIONAL está enviando voluntários. Eles 
irão à Argentina, à India, à África do Sul e a Malauí. Em meados de junho, 
os candidatos, com idades de 18 a 20 anos, encontraram-se para o seminá-
rio de preparo a fim de se ajustar para sua missão no exterior.

Assim nós, 16 voluntários – 13 ga-
rotas e três rapazes – nos encontra-
mos por duas semanas em Elstal. 
Sob a direção de Kathy Gareis e 
numerosos palestrantes convida-
dos fomos confrontados com temas 
como “identificação de personali-
dade” e “missão”. Graças a alguns 
ex-voluntários motivados, obtive-
mos também uma boa visão da vida 
diária de uma estada no exterior e 
ouvimos algo das suas experiências 
pessoais. Assim ficam na lembrança, 
por exemplo, a Maria, que seis me-
ses depois de retornar da Argentina 
continua a preparar seu tradicional 
mate, bem como Josefine e Ellinor, 
que orgulhosamente nos apresenta-
ram o tradicional sari indiano.

Um evento marcante foi a famosa 
e temida excursão para Berlim, em 
que tivemos de nos virar para ar-
ranjar dinheiro para a passagem 
de volta ao conforto de Elstal, e 

também para nossa alimentação. 
Como faríamos isso ficou por nossa 
conta. No entanto, graças a coleta 
de garrafas, apresentações em ví-
deos musicais e uma faxina em um 
estábulo de cabras chegamos ao 
ponto de encontro. Definitivamente, 
atingiu-se com isso o objetivo de 
adquirir sensibilidade para o que é 
ser pobre!

Assimilamos muitos dos conselhos 
e, em parte, já os aplicamos no lo-
cal. Assim, para dois dos colegas 
voluntários, a dica de observar a 
terra e o povo tornou-se de ime-
diato uma involuntária viagem de 
descobertas através dos ermos sel-
vagens e cheios de aventura de 
Brandemburgo.
Também o persistente tema da “pa-
ciência” foi integrado com preferên-
cia na vida diária do curso. O que 
inicialmente se destinava a prepa-
rar-nos para as usuais esperas nos 

países aos quais iríamos, fez com 
que alguns participantes já assumi-
ram com muito prazer aqui mesmo 
a chamada “pontualidade africana”.

A harmônica mistura de lazer, apren-
dizado, ações e meditação des-
pertou a expectativa pelos nossos 
destinos e gerou ao mesmo tempo 
profundas amizades. Assim também 
nos apoiaremos de forma interconti-
nental em nosso serviço voluntário.
Em meio a tudo isso, nossa interes-
sante dinâmica de grupo recebeu 
também apoio dos estudantes de 
teologia em busca de experiências, 
que se integraram alegremente em 
nossa comunidade.

Agora ficamos todos com grande 
expectativa por um ano inteiro que 
nos transformará!

Anna-Kristin Seydlitz

Participantes da turma de voluntários de 2016/2017
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Sobre sonhos frustrados ...

...e milagres à beira do caminho
“Queremos ajudar a 
Baptist Convention 
of South Africa a 
reconstruir um cen-
tro de formação”. 
Esta frase ressoa nos 
meus ouvidos de-
pois de ouvi-la de 
Anna e Johannes 
Meyer antes de par-
tirem para a África 
do Sul em 2012. E 
eu tinha a impressão 
de que ela se havia 

gravado no coração deles. Daí a consulta a 
eles sobre ingressarem na missão. Era o seu 
chamado - talvez até um sonho.

E é tão amargo quando os sonhos se frus-
tram. Anna e Johannes passaram tempos 
duros em Thusong. Tantas tentativas, tanta 
paciência investida para não conseguirem 
avançar. São problemas demais, querelas 
fortes demais. Hoje Thusong continua muito 
longe de tornar-se um centro de formação. 
É verdade que o seminário teológico se mu-
dou para Thusong. Talvez também esta his-
tória ainda termine num milagre.

Passados dois anos, Anna e Johannes pre-
cisaram reorientar-
se. Como mestre 
mecânico automo-
tivo, Johannes pôde 
oferecer cursos em 
vilas, onde então 
as pessoas podiam 
aprender os funda-
mentos da mecânica 
automotiva. Assim 
ele passou a circular 
por três vilas levando 

uma oficina móvel a reboque. No último 
curso, 15 participantes receberam seu certi-
ficado. Johannes empreendeu a caminhada 
às vezes penosa em direção às pessoas. 
Isso me comoveu muito. E com certeza ele 
impressionou aqueles que tiveram algum 
encontro com ele. Muitos devem ter cochi-
chado por trás: “Lá vem aquele homenzão 
branco que na Alemanha trabalhou para a 
BMW (bi ém dábliu, como dizem) para mos-
trar a nós nos confins da África como funcio-
nam os carros.”

Também para Anna a trajetória foi bem di-
ferente do que ela esperava. Na pessoa de 
Mohumi Matlou ela encontrou uma alma 
gêmea, cujo coração também bate pelas 
mulheres. E onde dois corações batem em 
sintonia, podem acontecer coisas boas. A 
Ndawo Yakho (www.ndawoyakho.org) vol-
tou à vida. Essa casa, localizada no centro 
de Johannesburgo, já exisita, mas até então 
não servia de refúgio para mulheres. Gra-
ças à dedicação de Anna e o entusiasmo de 
Mohumi como presidente, foi possível su-
perar numerosos obstáculos burocráticos, 
e a casa foi reformada. Agora ela abre as 
portas para que mulheres vítimas de violên-
cia sejam restauradas e possam recuperar a 
autoconfiança.
E ainda um fenômeno aparentemente mar-

ginal: nesses quatro anos, 16 jovens reali-
zaram trabalho voluntário na África do Sul. 
Todos foram acompanhados de perto por 
Anna e Johannes durante a sua estada ali.

É claro que não se deve dourar a pílula ao 
falar desse voluntariado: muitos dos par-
ticipantes cometeram erros durante esse 
período e aprenderam com isso. Houve 
expectativas frustradas e a missão sofreu 
uns tantos arranhões. Mas Anna e Johan-
nes investiram muito daquilo que Deus lhes 
pôs à disposição. Eles se tornaram bênção 
para outras pessoas. Emigraram como ca-
sal e retornaram como família. Ria e Taya, 
suas duas lindas filhas, nasceram na África 
do Sul. Resta muito a agradecer. Um muito 
obrigado aos Meyers e também a Deus.

Matthias Dichristin com Anna e Johannes 
Meyer

Anna, Johannes e suas filhas Ria e Taya

A diretoria da Ndawo Yakho

Curso de mecânica automotiva em Ekangala
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Impressões de Malauí

Impressões de uma viagem

Entre as diversas palestras tive vários en-
contros muito interessantes que me impres-
sionaram: pude conversar com os quatro 
plantadores de igrejas que nós, da EBM IN-
TERNATIONAL, apoiamos com 6.000 euros 
por ano por intermédio da BACOMA. Vai-
se formando ali uma fantástica equipe, que 
trabalha em quatro diferentes regiões do 
Malauí. Julius Damson (à direita na figura) 
plantou nos últimos anos 13 igrejas no sul 

do Malauí, e na última enchente catastró-
fica, na qual sua região foi particularmente 
afetada, ele ajudou a organizar a ajuda por 
meio daquelas igrejas. Dois dos plantado-
res de igrejas terminaram recentemente seu 
curso no seminário de Lilongwe. Gostaría-
mos de apoiar esse seminário com 10.000 
euros por ano. Fiquei impressionado com o 
modo como o congresso coordena as ativi-
dades, o quanto nosso apoio é valorizado e 
o desempenho do nosso representante re-
gional Fletcher Kaiya em promover a união 
em diversos locais.

Ao término do congresso, visitamos uma 
igreja alguns quilômetros fora de Lilongwe. 
Ali se reúnem diariamente até 40 mulhe-
res para aprenderem a ler e escrever. Esse 
programa de alfabetização é um exemplo 
das novas iniciativas que o coordenador de 
projetos da BACOMA quer colocar de pé 
em cooperação com a obra feminina. Com 

ajuda de Regina 
Claas, ele também 
organizará para isso 
treinamentos de ges-
tão de projetos a fim de ensinar às pessoas 
da igreja métodos de aplicar eficientemente 
tais iniciativas. Temos a convicção de que 
os 9.000 euros com que queremos apoiar 
esses programas mudarão de forma sus-
tentável muitas situações na vida daquelas 
mulheres.

A duas horas de distância de Lilongwe vi-
sitamos o programa de cuidados paliativos 
organizado pela Senga Bay Clinic. Por meio 
de 10.000 euros anuais ajudamos aqui cinco 
colaboradoras a visitar em casa mais de 100 
pacientes em fase terminal. Tive ali uma 
experiência muito marcante na visita a três 
domicílios, em que pessoas que realmente 
atingiram a fase final da vida encontram al-
guma dignidade. Uma família recebeu uma 
quantidade de morfina para três dias para 
que sua mãe, gravemente acometida de 
câncer, possa passar seus dias sem dor. Em 
meio àquele sofrimento, fiquei profunda-
mente impressionado com a elevada impor-
tância desse trabalho.
Tudo isso requer dinheiro. Por isso citei 
quantias concretas aqui - e eles nem sequer 
incluem os custos de Regina Claas e Flet-
cher Kaiya. Venham participar e apoiem o 
que a EBM INTERNATIONAL faz no Malauí.

Matthias Dichristin

Paciente do 
programa de 
cuidados 
paliativos

Mulheres aprendendo a ler e escrever

Plantadores de igrejas com Fletcher Kaiya (ao centro)

No início de junho tive oportunidade de passar pouco mais de 
uma semana no Malauí. É interessante observar quanto Deus vem 
fazendo em diferentes lugares e como muitas vezes as coisas se 
encaixam surpreendentemente. Quero relatar alguns encontros 
que tive por ocasião do congresso missionário da Baptist Conven-
tion of Malawi (BACOMA):
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Moçambique

Luto pelo Pastor Afonso Muendane

Pearls of Africa

Um balanço intermediário

Pessoas na igreja de Maraquena

Beneditta (primeira à esquerda) e 
Afonso (último à direita) com Fletcher 
Kaiya e amigos

Consternados, tomamos conheci-
mento da morte do Pastor Afonso 
Muendane, nosso colaborador de 
muitos anos. Afonso faleceu em 4 
de julho em consequência de um 
AVC. Há muitos anos ele já sofria 
de diabetes grave, que nos últimos 
anos levou à amputação de uma 
perna e também à perda total da 
sua visão. Em meio à tristeza por sua 
morte, porém, consola-nos saber 
que Afonso está agora com seu Pai 
celestial e não precisa mais sofrer.

Afonso estudou na antiga RDA (Ale-
manha Oriental), o que se tornara 
possível graças às relações que am-
bos os países mantinham. Enquanto 
estudava engenharia civil, ele rece-
beu o chamado para ser pastor. As-
sim, ele passou a estudar no semi-
nário batista da RDA, em Buckow. 
Isso resultou até hoje em muitos re-
lacionamentos amistosos com mui-
tas igrejas e pastores da Convenção 
Batista Alemã.

Em meados de julho, reuniram-se 
com Ursula e Dieter Broch doze 
pessoas que há quase três anos se 
empenham em muitos lugares para 
vender as bijuterias de Pearls of 
Africa. Foi espantoso registrar o su-
cesso desse projeto: as bijuterias 

são confeccionadas pelo 
Emmanuel Group em 
Uganda, que mantém con-
tato pessoal com a família 
Brosch. A atividade propor-
ciona renda a 50 famílias. 
Além disso, quase 50.000 
euros já puderam ser aplicados em 
projetos da EBM INTERNATIONAL. 
A reforma e revitalização do centro 
feminino Ndawo Yakho em Johan-
nesburgo, na África do Sul, foi do-
tada com mais de 10.000 euros. 
Também a formação de mulheres 
no Centro Técnico de Garoua, em 
Camarões, foi dotada com mais de 
5.000 euros. Estes são só alguns 
exemplos que ilustram as bênçãos 
geradas por essa ação. Quem tiver 
interesse em vender bijuterias, pode 
simplesmente dirigir-se a Ursula 

ORAR E CONTRIBUIR

Missionários na África em geral
Necessidade financeira: 140.000 euros
Número do projeto: MAG 41012

Projetos no Malauí em geral
Necessidade financeira: 35.000 euros
Número do projeto: MAG 52000

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

Reunião na casa do casal Brosch em julho de 2016

Depois de vários ministérios com 
crianças, Afonso trabalhou desde 
2010 oficialmente como colabo-
rador da EBM INTERNATIONAL 
em Moçambique, o que se tornou 
possível graças à ajuda de muitos 
amigos da Alemanha. Até o fim de 
2014, ele realizou em Nampula um 
ministério de plantação de igrejas 
e incentivou crianças em projetos 
PEPE da igreja. Depois da amputa-
ção da sua perna, ele passou a viver 
com sua esposa Beneditta e uma 
filha em Maputo, porque ali a assis-
tência médica era melhor. Até sua 
morte, ele colaborou como pastor 
na igreja de Maraquena, no norte 
de Maputo. Mesmo em sua grave 
enfermidade, Afonso tornou-se para 
muitos um modelo para a busca 
da vontade de Deus e da vocação 
para sua própria vida. Afonso deixa 
sua esposa Beneditta e três filhos 
adultos.

Pastor Christoph Haus

Brosch (ursulabrosch@hotmail.com). 
Existem fantásticas experiências de 
como as igrejas podem apresen-
tar-se com estandes de venda em 
festas públicas ou em feiras. Além 
de apoiar o Emmanuel Group, 40% 
da renda é encaminhada automati-
camente pelos Broschs à EBM IN-
TERNATIONAL. É tão fácil e bonito 
ajudar ...

Matthias Dichristin e Ursula Brosch
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Guiné Equatorial / Escolas
A escola “Talita Cum” é um projeto so-
cial da igreja de Evinayong. É muito 
gratificante observar como Deus trans-
forma a vida de algumas crianças.
Além de serem orientadas sobre valo-
res bíblicos, as crianças também rece-
bem refeições e outras ajudas.

Camarões / Ndiki
Pastores bem treinados são a chave para 
um bom ministério de igreja. E na África 
eles são ao mesmo tempo conselheiros 
para toda espécie de questões nos po-
voados. No instituto bíblico em Ndiki, 
no sul de Camarões, eles recebem for-
mação por meio de dois diferentes 
currículos.

Camarões / Saare Tabitha
Saare Tabitha é um centro de treina-
mento para jovens mulheres a partir de 
16 anos de idade. A cada ano, mais de 
30 alunas iniciam um programa de for-
mação de dois a três anos orientado 
para a prática do ofício de costureira, 
complementado por matérias de conhe-
cimentos gerais e profissionalizantes.

Aqui estão três extratos dos REPORTS atuais da EBM INTERNATIONAL na 
África. Três vezes por ano publicamos neste formato abreviado breves relatos 
e motivos de intercessão do momento dentre os diversos projetos. Todos os 
reports encontram-se em nosso site na internet sob o endereço 
http://www.ebm-international.org/reports.0.html

REPORT
REPORTS EBM AFRICA
GUINÉ EQUATORIAL, CAMARÕES

Motivos de intercessão

•  Pelas numerosas peque-
nas necessidades que as 
crianças têm na escola.

•  Que a boa nova do 
amor de Deus alcance as 
crianças.

•  Pela saúde dos alunos e 
professores no instituto 
bíblico.

•  Pela vida e o aprendizado 
comunitários no campus 
de Ndiki.

•  Por proteção da escola 
nos tempos do terror da 
seita Boko-Haram.

•  Por um bom ingresso das 
formandas em seu futuro 
profissional.

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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•  ter um interesse intenso em pessoas e no trabalho de política de desenvolvimento;
•  possuir bons conhecimentos de idiomas estrangeiros – de acordo com o país em que trabalhará;
•  ser física e emocionalmente robusto;
•  saber trabalhar em equipe.

Voluntários com idades entre 18 e 28 anos podem receber apoio financeiro da BMZ para determinados lo-
cais de trabalho e projetos no âmbito do programa “weltwärts” (“dirigido ao mundo”).

O programa de voluntariado da  

EBM INTERNATIONAL

serve by EBM INTERNATIONAL 
Gottfried-Wilhelm-Lehmann-Straße 4 

D-14641 Wustermark
info@ebm-international.de  
www.ebm-international.org  

www.hoffnung-international.de

Contatos: Kathy Gareis, fone +49 33234 74 143 | Carola Walter, fone +49 33234 74 142

serve  
bioferece uma oportunidade a pessoas que 

desejarem engajar-se voluntariamente por um ano em igrejas,  
jardins ou lares de crianças, no trabalho com crianças e jovens, na área de informática 

ou na assistência médica.

Inscrições o mais tardar até 15 de novembro do ano precedente para  info@ebm-international.de

Se você tiver o desejo de compartilhar sua vida com outros por algum tempo, você deverá:


