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Prezados Leitores:

Quem sou eu para resolver alguma coisa?

Grace era o nome de uma mulher que encontrei em Malauí. Foi mencionada no 

culto porque havia entregue sua contribuição à igreja. Chorando, ela contou a 

mim e a Fletcher Kaiya que não tem como iniciar os seus estudos: os custos são 

excessivos. Fletcher conseguiu arranjar uma bequena bolsa de estudo para ela 

porque na Europa há pessoas compartihando parte daquilo que Deus lhes conce-

deu. É um exemplo do que vocês podem realizar mesmo com poucos recursos.

Com 50 euros vocês ajudarão uma costureira na Índia a se emancipar com uma 

máquina de costura. Com 100 euros, vocês financiam por um ano uma vaga em 

escola fundamental no norte de Camarões. Com 180 euros, cobrem os custos 

de uma criança em nossos lares de crianças na América do Sul. Com dez euros, 

pagam uma refeição quente para dez crianças de rua na Argentina. É fácil ajudar. 

Nós lhes proporcionaremos muitas oportunidades. Por favor, ajudem-nos.

Um feliz e pacífico Natal é o que lhes deseja a sua equipe da EBM INTERNATIONAL!

Fraternalmente,

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Foto da capa:  
Programa de leite e 
ovo da ALMA: mu-
lher de Nellore com 
seu neto.
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CONTAS MISSIONÁRIAS

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
IBAN: AT69 2015 1006 5316 5100

Para a Suíça:
EBM-Schweizer Zweig, Postscheckamt Zürich
IBAN: CH95 0900 0000 8000 0234 7

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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Oferta de Natal 2016

Missões combatendo a miséria no mundo
Queremos convidá-los a nos apoiar no Na-
tal com uma oferta. O objetivo é combater 
de forma dirigida as carências de crianças e 
famílias. Fazemos isso em nossas escolas na 
África e nos núcleos sociais na América La-
tina, onde as crianças recebem educação e 
cuidados, além de refeições quentes. Na Ín-
dia ajudamos agricultores por meio de trei-
namentos e microcrédito a criar uma agricul-
tura sustentável sem caírem nas armadilhas 

do endividamento com os fornecedores de 
sementes. Nossa página de internet fornece 
mais informações e ilustrações sobre esses 
projetos. O link abaixo dá acesso ao arquivo 
de imagens ao lado, além de mais recur-
sos para baixar: http://ebm-international.
org/2016-weihnachtsopfer.0.html

Matthias Dichristin

WEIHNACHTS-
OPFER 2016

G.-W.-Lehmann-Str. 4 | 14641 Wustermark | T  +49 33 234 74-150  | www.ebm-international.org 
SKB, Bad Homburg | IBAN: DE 69 5009 2100 0000 0468 68 | BIC: GENODE 51BH2

Ein Wert von EBM INTERNATIONAL ist ganzheitliche Mission: Wir wissen 
uns zu den Menschen in Not gesandt und verbinden unsere Zuwendung 
mit der Verkündigung des Evangeliums von einem geheilten und ewigen 
Leben in Jesus Christus.

Weil viele Bauern in Indien nicht 
aus der Schuldenfalle großer 
Saatgutkonzerne herauskom-
men, nehmen sich jährlich 15.000 
Bauern das Leben. Durch unser 
Hungerbekämpfungsprogramm 
erhalten 500 Bauern faire Mikro-
kredite und Schulung im Anbau 
ohne Pestizide und Kunstdünger. 
Ihre Ernte ist reich, beliebt auf 
dem Markt und deckt ihren Ei-
genbedarf.

Kinder werden in vielen Ländern 
sich selbst überlassen, leben auf 
der Straße und hungern, weil 
ihre Eltern arbeiten oder mit sich 
selbst nicht zurechtkommen. In 
den Sozialzentren in Brasilien und 
Argentinien werden Kinder lie-
bevoll betreut, erfahren Gottes 
Liebe, bekommen täglich gutes 
Essen und auch die bedürftigen 
Familien erhalten soziale Hilfe.

Bildung halten wir für den wesent-
lichen Bestandteil, um der Not 
von Menschen nachhaltig vorzu-
beugen. An unzähligen Schulen 

unserer Partner in Afrika wird eine hervorragende Arbeit geleistet. Neben 
der schulischen Ausbildung helfen wir an vielen Stellen, dass Kinder auch 
eine warme Mahlzeit bekommen – oft die einzige am Tag, weil Familien 
sich diese nicht leisten können.

Um was geht es? 

Alle unsere Projekte ge-
schehen in enger Anbin-
dung an unsere Gemein-
den vor Ort. In unserer 
globalen Zusammenar-
beit berufen wir uns ge-
meinsam auf Christus, um 
der Welt Gerechtigkeit, 
Erneuerung und Hoff-
nung zu schenken. Wir 
verpflichten uns, dieses 
Ziel auf der Grundlage 
der Gleichberechtigung, 
durch Teilen und Lernen, 
Geben und Nehmen zu 
erreichen. Das ist unsere 
Mission.

Wir arbeiten:

ganzheitlich
gleichberechtigt
partnerschaftlich
gemeindenah
nachhaltig

Ganzheitliche Mission bekämpft die Not in der Welt

➜ Bitte spenden Sie zu 
Weihnachten für diese 
Arbeiten auf das unten 
angegebene Konto. 
Danke!

Projekt: W 10500

Turquia

Oito igrejas em estado de exceção
Não há barreiras para o evangelho! Há seis 
anos, a EBM INTERNATIONAL decidiu 
apoiar o ministério de plantação de igrejas 
de Ertan Cevik e sua família em Izmir. Hoje, 
oito igrejas compõem a Convenção Batista 
Turca. Duas igrejas em Izmir, em Samsun e 
Ordu, junto ao Mar Negro, em Istambul e em 
Menemen, além de duas igrejas em Adana. 
Deus vem abençoando o trabalho nesse 
país em que 99,6% da população é muçul-
mana. Em 2016, aquelas igrejas batizaram 30 
pessoas.

Essas pequenas e frágeis igrejas sofrem com 
a situação política e social. Depois do golpe 
de estado decretou-se o estado de exceção, 
que ainda está em vigor. O governo pode fe-
char associações e federações por meio de 
decreto. Nossas igrejas têm status de asso-
ciação. Uma delas foi submetida a uma deta-
lhada investigação.

A igreja em Samsun vem poupando dinheiro 
para comprar um terreno para construir 
um templo. As dependências alugadas são 
muito pequenas e há possibilidade de des-
pejo a qualquer momento. O que impres-
siona é que essas igrejas não se escondem. 
Elas vêm a público com sua profissão de fé 
e suas exemplares campanhas de assistência 
a refugiados. Onde quer que empreendam 
algum projeto de ajuda aos refugiados sírios 
ou iranianos, convidam a participar jornalistas 

e os prefeitos das cidades.
Por favor, aliem-se a nós na seguinte resolu-
ção da Federação Batista Europeia:
“Oramos por proteção àqueles que corajosa-
mente professam sua fé na Turquia. Por favor, 
ajude este ministério de plantação de igre-
jas e os projetos de assistência a refugiados 
e a crises humanitárias por meio das nossas 
igrejas na Turquia. Orem conosco pelo fim 
dos conflitos que provocaram essas crises na 
região.

Pastor Christoph Haus

Samsun – Pastor Orhan batizando uma jovem



Motivos de oração

•  Pelas numerosas crianças 
e mães que recebem as-
sistência ali.

•  Pelas mais de 300 igrejas 
locais e os numerosos co-
laboradores da aliança de 
igrejas ALMA.

•  Por sabedoria e força 
para a equipe médica do 
SMC.

•  Agradecemos a Deus pe-
las numerosas pessoas 
que encontram cura no 
SMC.

•  Agradecemos a Deus a 
possibilidade de propor-
cionar um futuro e pers-
pectivas a muitos jovens 
por meio do centro de 
formação profissional.

•  Por força e motivação 
para os professores.

Nellore
O programa de leite e ovo do nosso par-
ceiro ALMA, no sudeste da Índia, provê 
leite diariamente e, duas vezes por se-
mana, um ovo para cerca de 800 crianças 
adivasis sub e mal-nutridas, além de 100 
mães subnutridas. Com isso, elas ao me-
nos recebem alguma proteína e nutrientes 
indispensáveis para o seu desenvolvimento 
e a produção de leite materno.

Gotlam
No Shalom Medical Centre (SMC), locali-
zado no campus da Bridge of Hope (BoH), 
muitas pessoas carentes das comunidades 
rurais próximas recebem assistência mé-
dica gratuita. Kaya (5 anos de idade), que 
estava muito mal, também recuperou a 
saúde ali.

É frequente os jovens não terem acesso 
a formação porque ajudam seus pais no 
pesado trabalho braçal nas lavouras ou 
porque precisam andar pelas ruas, men-
digando. Assim não sobra tempo ou não 
há recursos financeiros para o estudo. O 
centro de formação profissional da BoH 
em Gotlam supre essa carência, ofere-
cendo aos jovens a possibilidade de for-
mação nas áreas de costura, informática e 
eletrotécnica.

Aqui estão três extratos dos atuais REPORTS da EBM INTERNATIONAL na Ín-
dia. Três vezes por ano apresentamos neste formato breves relatos e pedidos 
de intercessão sobre diversos projetos. Todos os Reports constam também da 
nossa página de internet via www.ebm-international.org/reports.0.html

REPORTS EBM INDIA
NELLORE, GOTLAM

REPORT

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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Imphal (Manipur) / ÍNDIA

Deus sustenta os pobres e carentes
“O Espírito do Soberano, o Senhor, 
está sobre mim porque o Senhor me 
ungiu para levar boas notícias aos 
pobres. Enviou-me para cuidar dos 
que estão com o coração quebran-
tado...” (Isaías 61.1).

Deus sustenta os pobres e carentes. 
Ele nos encarrega de cuidar dos ór-
fãos e das viúvas. Jesus confere má-
xima prioridade à assistência a eles 
e nós somos convocados e zelar por 
eles, a visitá-los e a amá-los da me-
lhor maneira possível (Tiago 1.27). 
Em resposta ao chamado no nosso 
Senhor Jesus Cristo e com apoio 
da EBM INDIA (ex-INDIENHILFE 
– AJUDA À ÍNDIA) fundou-se em 
2007 o Lar de Crianças “Compas-
sion” em Taloulong, Manipur. Ape-
sar de muitos desafios, o grandioso 
amor de Deus exerce uma significa-
tiva influência na vida das crianças 
negligenciadas.

Em 4 de janeiro deste ano sofre-
mos um terrível terremoto de mag-
nitude 7. A maioria das crianças as-
sustou-se a ponto de tremerem com 
a mesma violência que o prédio. 
Algumas, porém, não perceberam 
nada porque dormiam profunda-
mente. Graças a Deus o prédio se 
manteve intacto.
Sempre nos admiramos quando ir-
mãos de diversas igrejas, assistentes 

sociais ou também amigos desco-
nhecidos nos visitam e contribuem 
com o Lar. Assim, por exemplo, ga-
nhamos de presente um novo poço 
para a casa, de modo que agora te-
mos água suficiente na nossa área. 
Também recebemos ofertas para 
alimentos. Médicos do exército in-
diano visitam regularmente o Lar e 
realizam gratuitamente exames de 
saúde.

Pela graça de Deus pudemos reali-
zar muita coisa nestes últimos nove 
anos. Eis aqui dois relatos sobre 
crianças do nosso Lar:
Lamjathang K. foi levado ao lar em 
2007 por seu pai. Sua mãe morreu 
logo depois do seu nascimento. O 
pai era tão pobre que não podia 
nem comprar leite. Assim, Lamja-
thang foi alimentado só com água e 
sopa de arroz. Quando seu pai che-
gou ao fim da linha, ele nos trouxe a 
criança. Lamjathang se desenvolveu 
bem e tem múltiplos talentos. Hoje 
ele está adulto, estuda zoologia no 
Damdei Christian College e planeja 
fazer o doutorado.

Sonia S. foi trazida ao Lar de Crian-
ças por sua mãe porque ela não ti-
nha mais dinheiro para financiar a 
escola. Chorando, pediu que sua fi-
lha fosse admitida. Sonia pôde ficar 
e continuar a frequentar a escola. 

Hoje essa jovem, originalmente de 
formação hinduísta, frequenta re-
gularmente o culto. Ela conhece 
o nosso Senhor Jesus Cristo e crê 
nele. Também lê a Bíblia regular-
mente. Paralelamente à escola, So-
nia aprendeu a cuidar da cozinha e 
de jardinagem.

Um dos principais propósitos do 
nosso trabalho no lar de crianças é 
levar as crianças e os jovens a en-

tender o que se lê em Provérbios 
1.7: “O temor do Senhor é o princí-
pio do conhecimento”. Além disso, 
queremos promover seus dons e 
talentos, transmitindo-lhes todas 
as capacitações de que necessitam 
para levar uma vida autônoma.

Agradecemos a todos os que oram 
por nós, que têm compaixão e nos 
ajudam a realizar o nosso trabalho. 
Acima de tudo, louvamos a Deus 
por podermos demonstrar às crian-
ças o amor do nosso Senhor Jesus 
Cristo.

Pastor Vumthang Sitlhou

Lar de Crianças Compassion

Lamjathang K. Sonia S.
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PARCEIROS E PROJETOS
      da EBM INTERNATIONAL na ÍNDIA

 Bridge of Hope em Gotlam: Campus 
com centro de formação profissional, lar de 
crianças, igreja, hospital, colônia de lepro-
sos (a 9 km de distância, em Phoolbagh).

 Jesus Loves Ministries em Uppada: 
Lar de crianças, escola de costura e infor-
mática, igreja

 CREAM em Tallaveru: Campus com lar 
de crianças, jardim de infância, escola fun-
damental e secundária, centro de forma-
ção profissional, externamente igrejas e 
escolas de costura.

 Hospital Bethel e Vuyyuru:  
Hospital, clínica oftalmológica e programa 
de combate à fome.

 NPBSS em Nellore: lar de crianças, es-
colas de costura, colônia de leprosos (a 17 
km, em Amamcherla), atendimento oftal-
mológico volante, igreja.

 ALMA em Nellore: lar de crianças e 
programa de leite e ovo (em 15 diferentes 
locais).

 CMC em Pithapuram: hospital com clí-
nica geral e departamento oftalmológico 
próprio.

 BLESS em Madhapur: lar de crianças, 
pré-escolas, escolas de costura, igreja

 Christian Hospital em Serango:  
hospital geral, departamento oftalmoló-
gico e atendimento a mães com crianças.

 BWWEW em Kakinada: programa de 
leite e ovo, igreja por meio das mulheres 
da Bíblia.

 WATCH em Bangarupalyam:  
orfanato para vítimas de AIDS

 COMPASSION em Taloulong:  
lar de crianças, igreja

 CMC em Ludhiana: grande hospital, 
programa de reabilitação para crianças e 
jovens.

 YMCA em Salur: lar de crianças.

 Emmanuel Baptist Church em Mumbai: 
igreja.

 Exército de Salvação em 8 localidades:
Nova Delhi: Programa de alimentação 

de carentes
Mumbai: Programa de alimentação 

de carentes
Kolkata: Programa de alimentação 

de carentes
Vansada: Lar de crianças
Gudivada: Lar de crianças
Rajahmundry: Lar de crianças
Tanuku: Lar de crianças

Relação das siglas dos nomes das organizações parceiras nossas

Sigla  Nome em inglês Nome em português 
ALMA Abundant Life Ministerial 

Associates 
Associação Ministerial para Vida 
Abundante

BLESS Burden & Love for Economi-
cally and Socially Suppressed 

Apoio e Amor para Pessoas 
com Carência Econômica e 
Social

BWWEW Baptist Women Welfare  
and Evangelistic Work 

Obra Assistencial e Evangelís-
tica das Mulheres Batistas

CMC Pithapuram Christian Medical Centre  
in Pithapuram 

Centro Médico Cristão em 
Pithapuram 

Bethel Hospital Hospital Bethel em Vuyyuru 
CMC Ludhiana Christian Medical College,  

Ludhiana Society 
Faculdade de Medicina Cristã 
em Ludhiana 

CREAM Care Rehabilitation and 
Evangelistic Associates for 
Minorities 

Assistência, Reabilitação e Evan-
gelismo para minorias

NPBSS Nellore Pola Baptist  
Sangamula Samajam 

Convenção Batista Regional

YMCA Young Men’s Christian 
Association 

ACM – Associação Cristã de 
Moços

SA Salvation Army Exército de Salvação 
WATCH Women’s Association for  

Liberation Transformation  
and Community Health 

Associação Feminina pró 
Libertação, Transformação e 
Saúde Comunitária
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Trabalho infantil, perda dos pais, abusos e violência caracterizam a vida 
diária de muitas crianças na Índia. Desesperança, frustração e medo de-
terminam sua vida. Graças a Deus, porém, para algumas delas existe o 
CREAM (Care Rehabilitation and Evangelistic Associates for Minorities 
= cuidados, reabilitação e iniciativas evangelísticas para minorias). O 
CREAM dedica-se a pessoas carentes e desprestigiadas.

O campus CREAM inclui um lar de 
crianças, um jardim de infância, uma 
escola fundamental e secundária, 
além de um centro de formação 
profissional. O diretor do CREAM, 
Rev. Vasantharao, relata os aspectos 
práticos da ajuda prestada.

Tadi Dana B. (14 anos) vem de uma 
família pobre de pescadores. O 
pouco dinheiro que a família ganha 
com a pescaria, seu pai gasta na 
maior parte com álcool. Tadi e seus 
dois irmãos mais velhos não conhe-
cem outra coisa: precisam tratar 
de vencer o dia, e assim passam a 
maior parte do tempo na rua, men-
digando. A vida em sua aldeia é 
determinada por medo e terror por-
que seus habitantes estão divididos 
em dois grupos, e frequentemente 

ocorrem conflitos violentos – lite-
ralmente homicídios. Para proteger 
Tadi, sua mãe o trouxe para o nosso 
lar de crianças. Ali ele pode viver 
em paz e ir à escola. Na Palavra de 
Deus ele encontrou consolo e enco-
rajamento, bem como novo ânimo 
para dirigir sua vida no rumo certo. 
Tadi é um menino muito inteligente 
e vai bem na escola. Muitas vezes 
ele ajuda as crianças menores no lar 
com suas lições de casa. Estamos 
muito alegres e gratos com o seu 
bom desenvolvimento.

Por meio da plantação de igrejas 
nas aldeias e o trabalho das “mu-
lheres da Bíblia”, que visitam os po-
bres, queremos disseminar as boas 
novas. Ajudamos as pessoas a ven-
cer com a ajuda de Deus sua pe-
sada rotina diária e a ganhar novo 
ânimo e novas forças.

Mary B. é uma das nossas mulheres 
da Bíblia. Sua história é um teste-
munho de como Deus é grandioso. 
Há 30 anos, a região costeira do su-
deste da Índia foi surpreendida por 
um furacão. Na ocasião, Mary B. es-
tava em trabalho de parto e houve 
complicações – ela e seu bebê em 
vias de nascer passavam risco de 
vida. Pediram-me que fosse à sua 
casa para orar por ela. Ainda hoje 
me lembro da violência da tempes-
tade ao relento e de como a chuva 
trovejava contra as janelas. Oramos, 
e tudo terminou bem – Mary deu à 
luz um bebê saudável. Doze anos 
depois, Mary me procurou junto 
com seu marido e trouxe 10.000 rú-
pias (aprox. 140 euros ou 500 reais). 
Queria que eu usasse o dinheiro 
para construir uma igreja em Geor-
gepeta. Inicialmente recusei e pedi 
a ela que antes de tudo lançasse a 
pedra fundamental. Voltaram tristes 

para casa. Depois esqueci o episó-
dio e, sem que soubéssemos, eles 
mesmos construíram a igreja com 
dinheiro economizado que na ver-
dade estava destinado a construir 
uma casa para eles mesmos. De-
pois que há alguns anos o marido 
de Mary faleceu, ela se pôs a cami-
nho como mulher da Bíblia. Inicial-
mente a igreja em sua aldeia tinha 
dez membros; agora já são mais de 
60 – e a “sua” igreja está cada vez 
mais cheia.

Na aldeia de Seelalanka ainda não 
havia ruas e caminhos em bom es-
tado. Às vezes, a aldeia inteira era 
inundada e então os habitantes bus-
cavam refúgio conosco. Havia pou-
cos cristãos em Seelalanka. Quando 
iniciamos um trabalho evangelístico 
ali, chamamos Dunna M. para atuar 
como mulher da Bíblia – e ela vem 
realizando um trabalho maravilhoso 
há 45 anos. No início, os cristãos de 
lá eram odiados e o líder da aldeia 
quis expulsar-nos. Hoje cerca de 
80% dos habitantes são cristãos e 
convivem pacificamente.

Deus abençoa os lugares aonde le-
vamos como igreja o evangelho às 
pessoas e servimos aos carentes.

Rev. Vasantharao

ORAR E CONTRIBUIR

CREAM EM Tallarevu – em geral
Número do projeto: MAG 81400
Necessidade financeira: € 43 000

Compassion Manipur –  
Lar de crianças em Taloulong
Número do projeto: MAG 82101
Necessidade financeira: € 10 600

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

Campus CREAM em Tallarevu / Índia

Histórias que a vida conta

Mary B. e Dunna M., mulher da Bíblia

Tadi Dana B e Rev. Vasantharao
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Curso de avaliação para voluntários

Um lar entre os mundos
De 14 a 18 de setembro de 2016 realizou-se o curso de avaliação para os vo-
luntários que cumpriram um voluntariado na América do Sul, na Índia ou na 
África com a EBM INTERNATIONAL e a EmK Weltmission (missões mundiais 
da Igreja Metodista) 2015/16.

“Meu voluntariado pareceu uma montanha 
russa, com altos e baixos.” Frases como 
essa foi o que ouvimos quando refletimos 
juntos sobre o nosso período no exterior. 
Em meados de setembro nos encontramos 
num grupo de 14 voluntários da EBM e da 

EmK para um curso de avaliação. Cada um 
passou seis, dez ou doze meses no país a 
que foi designado, colecionou novas experi-
ências, alegrias e desafios e teve encontros 
com pessoas do lugar. O curso começou 
com o reencontro, com intercâmbio e re-
latos de gafes, proporcionando assim uma 
boa entrada para o “dia de pedagogia de 
experiências”. Refletimos sobre o nosso pe-
ríodo no exterior lançando mão de diver-
sos elementos, e ao mesmo tempo o nosso 
grupo tornou-se ainda mais unido. Fica mais 
fácil falar de experiências pessoais e ideias 
quando reina franqueza e confiança.

Uma parte muito importante para nós foi 
também a dos relatos pessoais dos voluntá-
rios mediante fotos e vídeos, porque um in-
tercâmbio como esse nos ajuda a classificar 
as experiências, a refletir pontos de vista, a 

questionar noções e a encontrar respostas. 
Muitos de nós retornaram à Alemanha com 
perguntas diferentes daquelas que tinham 
antes da viagem de ida – e bem essas per-
guntas é que são valiosas. Em parte, as di-
ferenças culturais e as diferentes condições 
de vida revelam aspectos desagradáveis, di-
fíceis e sofridos. No entanto, essas questões 
oferecem a possibilidade de tornar-se ativo, 
de reerguer-se e de começar de novo – e de 
fazer mais perguntas.

Conversamos sobre o nosso retorno à Ale-
manha, a reintegração à cultura alemã, os 
desafios relacionados com isso e o nosso 
futuro. Aprendemos como é importante vi-
ver o presente – e o que isso significa em 
nossa sociedade e para nós pessoalmente. 
Principalmente, porém, consideramos o que 
aprendemos pessoalmente durante o nosso 
voluntariado e o que queremos preservar 
disso: alegria de viver, confiança em Deus, 
e encarar os desafios como oportunidades. 
Contentamento e gratidão. As nossas ob-
viedades são privilégios.

Encontramos um lar em mais de um lugar 
– esse lar entre dois mundos é ao mesmo 
tempo desafio e chance. A referência ao 
“curso de avaliação” lembra-nos da fantás-
tica comunhão, de intercâmbio e de expe-
riências, de boas conversas e encontros, a 
ação na slackline e em vestuário e música 
dos países em que estivemos.

Somos gratos por esse fantástico tempo 
juntos, por nossos monitores e interlocuto-
res, gratos pelo período de voluntariado e 
principalmente a Deus por nos ter acompa-
nhado e por nos conduzir e abençoar.

Dorothee Marks

As experiências não se resumiram às vestimentas.
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Guiné Equatorial / Escolas
Oito voluntários da Espanha passa-
ram um programa de férias na escola 
Talita Cum. Nas congregações de 
Ebofoan, Movún e Asogabo realiza-
ram-se oficinas para crianças e casais.

Escolas no norte de Camarões
No norte de Camarões, a EBM IN-
TERNATIONAL apoia várias escolas. 
Na escola secundária em Mokolo, os 
alunos voltaram a apresentar resulta-
dos destacados em comparação com 
a média do país. Durante as férias, 
a área foi aproveitada para acampa-
mentos e retiros espirituais.

Norte de Camarões / Mokong
Em outubro iniciou-se o segundo ano 
letivo para os alunos do instituto bí-
blico. No primeiro dos três anos do 
curso realizaram-se dois exames de 
desempenho, com bons resultados. 
O instituto bíblico precisa de mais sa-
las de aula e de uma biblioteca.

Aqui estão três extratos dos atuais REPORTS da EBM INTERNATIONAL na 
África. Três vezes por ano apresentamos neste formato breves relatos e pedidos 
de intercessão sobre diversos projetos. Todos os Reports constam também da 
nossa página de internet via www.ebm-international.org/reports.0.html

Motivos de oração

•  A favor de cada uma das 
crianças, para que se 
acostumem bem à rotina 
escolar.

•  Por bons resultados 
das oficinas entre os 
participantes.

•  Por boas possibilidades 
de pós-graduação do 
corpo docente da escola.

•  Por recursos que permi-
tam executar reformas 
necessárias.

•  Pela segurança no ex-
tremo norte de Cama-
rões, especialmente em 
Mokong, perto da fron-
teira da Nigéria.

•  Por uma boa formação 
dos alunos do instituto 
bíblico e por melhores 
recursos.

REPORTS EBM AFRICA
GUINÉ EQUATORIAL, NORTE DE CAMARÕES

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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Promoção de mulheres no Malauí

Desenvolvimento de novos cursos
Desde abril de 2016, a Baptist Con-
vention of Malawi vem aplicando 
diversos tipos de treinamento com 
apoio da EBM INTERNATIONAL, 
principalmente para mulheres. Além 
de cursos de alfabetização, trata-
se de ministrar em escolas de nível 
primário fundamentos comerciais 
e boas práticas financeiras. Por sua 
própria iniciativa, 240 pessoas já se 
reuniram ali em grupos com o fim 
de juntos pouparem dinheiro e, com 
isso, financiarem microcréditos uns 
para os outros. Trata-se de uma ini-
ciativa de enorme significância no 
meio rural.

Na região em torno de Lilongwe 
selecionaram-se 50 adultos no en-
torno da Calvary Baptist Church em 
Nsanthe para aprenderem a ler e es-
crever em grupo. As aulas são dadas 

por três professores voluntários que 
disponibilizam os cursos nas depen-
dências da igreja. Futuramente eles 
deverão receber um pequeno hono-
rário por esse serviço. A qualificação 
dos professores foi suprida por mul-
tiplicadores governamentais forma-
dos. Já se providenciaram materiais 
didáticos para esses cursos. No iní-
cio de outubro de 2016 também se 
iniciaram cursos na região em torno 
de Zomba; para o médio prazo há 
algumas centenas de interessados 
em participar dos cursos de alfabe-
tização. A demanda por esses cur-
sos é muito grande e no momento 
o apoio recebido é insuficiente para 
o treinamento de todos os interes-
sados. A interação com os líderes 
das aldeias é muito importante. Os 
grupos são acompanhados regular-
mente por uma pessoa da Baptist 

Convention, a qual recebe um pe-
queno honorário por esse trabalho.

Segundo um relato de Andrew 
Gwambe

República Centro-Africana

Os refugiados esquecidos
“Não se esqueçam de nós!” pede-
nos Pierre Maliyombo, o secretário-
geral da nossa parceira UFEB na Re-
pública Centro-Africana. Enquanto 
o mundo inteiro se concentra nas 
eleições nos EUA e na guerra na Sí-
ria, milhares ainda continuam em 
fuga na República Centro-Africana. 

Nas eleições de 2015, pela primeira 
vez o presidente eleito – Faustin Ar-
change Touadéra – é membro de 
uma das igrejas da UFEB. Com a 
presença dos capacetes-azuis da 
ONU e de militares franceses, os 
rebeldes foram desarmados. A re-
tirada dos militares franceses e de 

parte dos capace-
tes-azuis em setem-
bro de 2016 foi ob-
servada com muito 
ceticismo – e já em 
12 de outubro ocor-
reram os primeiros 
assaltos pelos rebel-
des supostamente 
desarmados. “Os 
rebeldes atacaram 
Kaga Bandoro e ma-
taram indiscriminada-
mente mais de 100 
pessoas, saquearam 
e incendiaram mais 
de 300 casas. Os 

interesses dos rebeldes são apenas 
três: destruir a paz, desestabilizar o 
país e enriquecer a si mesmos”, diz 
Maliyombo. As igrejas em torno de 
Kaga Bandoro também foram assal-
tadas. As pessoas vêm pedir socorro 
a nós. No campus do nosso instituto 
bíblico em Kaga Bandoro vivem 20 
alunos com suas famílias, e mais de 
600 desabrigados já foram buscar 
refúgio ali”. O diretor do instituto 
bíblico diz: “Nem temos como cui-
dar dessa gente. Ficamos satisfei-
tos quando conseguimos abrigar 
alguns, mas não há alimento sufi-
ciente, falta água e não há medica-
mentos”. Pedimos intercessão em 
oração por esses nossos irmãos.

Christoph Haus, segundo relatos de 
Pierre Maliyombo

Eles compartilham o pouco que têm

É grande o interesse nos cursos de 
alfabetização.
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ORAR E CONTRIBUIR

Missionários na África em geral
Número do projeto: MAG 41012
Necessidade financeira: € 140 000

Formação teológica na República 
Centro-Africana
Número do projeto: MAG 56400
Necessidade financeira: € 22 000

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

Em 1997, Christel e Martin Pusch 
mudaram-se para Camarões como 
missionários, acompanhados de 
suas filhas Mareike e Bernice e do 
filho Timon. Por muitos anos, eles 
marcaram o trabalho da EBM IN-
TERNATIONAL naquele país. A 
maior parte do tempo permanece-
ram em Maroua/norte de Camarões, 
a partir de onde deram apoio aos 
múltiplos projetos no norte do país, 
estabelecendo inúmeros e abençoa-
dos contatos com pessoas da região 
de Maroua. Os filhos já voltaram há 
tempo a morar na Alemanha, entre-
mentes Christel e Martin são avós e, 
desde agosto de 2016, voltaram à 
terra natal. Ao mesmo tempo deixa-
ram um lar em Camarões. Portanto, 
há muito que contar:

EBM: O que marcou vocês no traba-
lho em Camarões?
Pusch: Descobrimos que para mui-
tas perguntas não existem respos-
tas rápidas e simples. Às vezes, as 
circunstâncias precisam mudar para 
que se possa dar um passo adiante. 
Aprendemos a ser pacientes.

EBM: Em que os cristãos de Cama-
rões os impressionaram?
Pusch: Conhecemos cristãos que 
preservam a esperança de que Deus 
deseja usá-los pessoalmente mesmo 
diante de muita coisa que não fun-
ciona bem. Desejamos aos cristãos 
que ocupam importantes postos-
chave no país que exerçam suas fun-
ções conscientemente responsáveis 

diante de Deus, tornando-se as-
sim bênção para muitos. Ficamos 
impressionados com cristãos que 
permanecem fiéis em suas igrejas 
mesmo diante de problemas em vez 
de migrar para outra, porque enxer-
gam sua igreja como o lugar que 
Deus lhes designou. Como igrejas 
na Alemanha podemos aprender a 
nos destacar localmente por agir-
mos para fora. Para isso, temos de 
investir mais em relacionamentos 
pessoais, buscar as pessoas e par-
ticipar da vida delas. É um grande 
desafio para quem está acostumado 
à vida diária de ritmo constante que 
temos aqui.

EBM: O que foi mais difícil deixar 
para trás ali?
Pusch: Principalmente as numero-
sas amizades que fizemos. No pas-
sado, demos apoio a alguns desses 

amigos, aconselhando e agindo. Isto 
se torna difícil com a distância. Toda-
via, estando no local ou não, Deus 
permanece o mesmo. Ele guardará 
todos os que confiarem nele.

EBM: Como será o seu futuro na 
Alemanha?
Pusch: Antes de tudo, alegramo-
nos muito por estarmos novamente 
mais próximos da família e de ami-
gos. Apreciamos muito isso. Profis-
sionalmente, Martin poderia traba-
lhar como pastor de alguma igreja. 
Nesse caso, Christel procurará um 
trabalho no mesmo local.

Queridos Christel e Martin:
Como EBM INTERNATIONAL agra-
decemos a vocês pela sua dedica-
ção em Camarões. Também agrade-
cemos a Deus por ele lhes ter dado 
um coração missionário. Pedimos a 
ele que os abençoe pessoalmente 
e sua família, e por proteção em to-
dos os seus caminhos futuros.

Matthias Dichristin

Há quase duas décadas em Camarões

O ministério missionário da família Pusch

Christel e Martin Pusch em 2015 

Família Pusch em agosto de
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Nossos núcleos sociais em Moçambique e no Brasil

Assim o amor de Deus transforma
Nossa nova visão de “compartilhar 
o amor transformador de Deus para 
que as pessoas vivam com espe-
rança” descreve o objetivo básico 
dos nossos projetos. Nos núcleos 
sociais, as crianças recebem cui-
dados amorosos, experimentam o 
amor de Deus, são bem alimenta-
das, têm oportunidades de brincar 
e praticar esportes e recebem apoio 
escolar e assistência social para toda 
a família. Colaboradores amorosos 
das respectivas igrejas locais zelam 
apaixonadamente por gente que 
vive na periferia da sociedade.

São essas características que dis-
tinguem os nossos núcleos sociais, 
quer estejam em Macia, em Moçam-
bique, quer em Ijuí, no Brasil. Esta-
mos entusiasmados com a coopera-
ção que observamos neste ano: em 
abril pudemos chamar a espanhola 
Sara Marcos como missionária para 
o núcleo social em Macia. Sara con-
tribui com ampla experiência para 

este serviço: como teóloga com 
pós-graduação em ministério trans-
cultural, ela já acumula mais de uma 
década de experiência missioná-
ria em nossas escolas e em planta-
ção de igrejas na Guiné Equatorial. 
Além dessas experiências, Sara está 
agora se preparando por algumas 
semanas de forma bem prática para 
os novos desafios no núcleo social.

Para esse preparo, pensamos que 
para isso não existe lugar melhor do 
que os núcleos sociais no Brasil. As 
muitas sinergias positivas existen-
tes ali impressionaram-nos muito e 
também se trata de uma possibili-
dade ideal para Sara melhorar seus 
conhecimentos do idioma. Tal como 
no Brasil, em Moçambique se fala 
português. Airton Nickel, nosso re-
presentante regional no Brasil, se-
diado em Ijuí, é o interlocutor per-
feito para coordenar o estágio de 
Sara. Inicialmente ela conhecerá os 
núcleos sociais de Cotia e Diadema, 
para em seguida passar várias sema-
nas em Ijuí acompanhando a dire-
tora do núcleo social de lá, Juliane 
Böhringer. Juliane poderá fornecer 
a Sara muitas dicas, ideias e inspira-
ção para sua atividade no núcleo so-
cial em Macia. Além disso, Ijuí sedia 
o seminário teológico da nossa con-
venção parceira, a Pioneira. Aguar-
damos com alegria os desafios que 
a história do chamado de Sara re-
presentará para os alunos nos diver-
sos encontros que terão. Algumas 

igrejas da Pioneira convidarão Sara 
para ouvirem testemunhos do seu 
trabalho missionário pela EBM IN-
TERNATIONAL na Guiné Equato-
rial a fim de se entusiasmar com os 
desafios que agora a esperam em 
Moçambique.

Para nós é uma alegria enorme ob-
servar como Deus vai coordenando 
as coisas na vida e no chamado de 
Sara Marcos. Uma história e um ca-
minho que mostram claramente o 
intercâmbio de vida e ideias dos 
nossos colaboradores e projetos 
em todo o mundo e de que ma-

neira nós, como família EBM IN-
TERNATIONAL, nos estimulamos 
mutuamente.

Matthias Dichristin e Carlos Waldow

Sara Marcos foi chamada para Macia

Cuidando das crianças fora do horário 
escolar

O Núcleo Social de Ijuí

O Núcleo Social de Diadema

Nos links abaixo encontram-se vídeos 
sobre os núcleo sociais de Macia e 
Cotia:

http://ebm-international.org/
2016-kurzfilm-macia.0.html

http://ebm-international.org/sozial-
zentrum-cotia-video.0.html
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Motivos de oração

•  Pelo missionário quíchua 
Adrián Campero, que co-
ordena todos os trabalhos 
missionários na região, e 
pelos missionários Mo-
desto Puñal e Angel Chu-
quihuanca em Yanaoca.

•  Pelos missionários Juan e 
Ana Iris em Bahia Honda.

•  Agradecemos pelas pes-
soas que se converteram 
graças ao trabalho missio-
nário em Yotala .

•  Pela libertação das pes-
soas das garras do ocul-
tismo e do espiritismo em 
Cuba e na Bolívia.

Peru / Yanaoca
Uma corrida de tochas de 15 km pas-
sando por vales e montes e atraves-
sando vários povoados informou a 
população de que ocorria um con-
gresso missionário em Yanaoca. Fo-
ram quatro dias de pregações, muita 
comunhão e também competições 
esportivas. Muitas pessoas decidiram-
se por Jesus.

Cuba / Bahia Honda
No início foi difícil abordar as pes-
soas, mas aos poucos elas se abriram 
para o evangelho. Em janeiro houve 
batismo de cinco pessoas e outras 
mais desejam dar esse passo.

Bolívia / Yotala
Em 2015 iniciou-se um trabalho mis-
sionário na localidade de Yotala, de 
1.500 habitantes. Ali o evangelho é 
anunciado por meio de ajuda prática 
emergencial para pessoas carentes e 
pela proclamação da boa nova de Je-
sus. O povo vive preso a muitas prá-
ticas religiosas e ocultas, mas agora o 
evangelho está penetrando ali.

Aqui estão três extratos dos atuais REPORTS da EBM INTERNATIONAL na 
América Latina. Três vezes por ano apresentamos neste formato breves rela-
tos e pedidos de intercessão sobre diversos projetos. Todos os Reports cons-
tam também da nossa página de internet via www.ebm-international.org/
reports.0.html

REPORTS EBM MASA
PERU, CUBA, BOLÍVIA
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Formação teológica no Brasil

De desesperançada a encorajadora
Há tempo que o antigo pequeno instituto bíblico em Ijuí se tornou uma 
faculdade reconhecida pelo governo. Formam-se ali futuros pastores e 
missionários. Muitos dos jovens alunos vêm de ambientes de grande ca-
rência e necessitam de apoio financeiro para poderem receber essa for-
mação. Com esse fim intermediamos apadrinhamentos para estudo teo-
lógico. Aqui uma das alunas se apresenta:

“É com alegria que conto como 
foi que cheguei a estudar aqui: 
Quando eu era criança, minha mãe 
me levava a missas espíritas de um 
grupo religioso afro-brasileiro. Ela 
mesma buscava Deus ali e também 
eu pensei por muito tempo que de-
veria frequentar aquilo se quisesse 
sentir-me bem. No entanto, não 
encontrei paz espiritual verdadeira. 
Lembro-me de que desde os onze 
anos de idade queria suicidar-me. 
Tinha ideias concretas sobre como 
faria aquilo. O desejo por esse ato 
tornou-se cada vez mais forte por-
que eu não via sentido na vida. 
Com 15 entrei em depressão, não 
tinha objetivos, sofria de bulimia e 
além disso ainda tinha dificuldades 
familiares. Fui acometida de uma 
profunda tristeza, e procurei ajuda 
profissional com psicólogos. Aquilo 
me ajudou um pouco, mas a falta de 
sentido na vida persistiu.

Com 18 anos saí de casa para estu-
dar. Estudei psicologia e levei a tí-
pica vida de estudante universitária, 
com baladas, álcool, homens – mas 
nada fazia sentido realmente. A tris-
teza continuava. Quanto sofrimento 
senti! Minha vida era um buraco es-
curo – vazio e sem fundo.

Com 22 anos abandonei o espiri-
tismo. Depois disso, meus pavores 
aumentaram ainda mais e o vazio 
também permaneceu. Nada mais 
me alegrava. Esse foi o tempo em 
que Deus se aproximou de mim. 
Certa vez vi na televisão um pastor 
pregando. Alguma coisa começou 
a mudar em mim, mas eu não en-
tendia o que se passava. Entretanto, 
crescia em mim o desejo de saber 
algo sobre Deus. Recebi um vislum-
bre de esperança por uma luz no fim 
do túnel. Minha vizinha me levou 

junto para sua igreja, mas aquilo 
não era nada que me servisse. Fi-
nalmente ganhei uma Bíblia – foi o 
meu maior presente. Eu amava a 
Palavra de Deus, tinha sede dela, 
mas não entendia muita coisa. Por 
quatro meses li a Bíblia sozinha à 
procura de Deus. Finalmente, certa 
noite entreguei em lágrimas minha 
vida a Jesus. Desde então minha 
vida não foi mais o que havia sido. 
Certa vez fui convidada a uma igreja 
batista; fui lá e nunca mais quis sair. 
Desde então experimentei muitas 
coisas boas, muitos milagres e cura 
emocional. O vazio desapareceu e 
em lugar dele há alegria e paz que 
só Deus pode dar.

Depois recebi um chamado para 
estudar no seminário. Ali aprendi a 
confiar plenamente em Deus.

O apoio de vocês ajuda muitos dos 
estudantes aqui em Ijuí. Com isso, 

vocês também cooperam muito 
para a divulgação do evangelho.”

Manuela B., 27anos, aluna do 2º ano

CUPOM  para apadrinhamento de estudantes de teolo-
gia em Ijuí, Brasil

SIM, desejo assumir um apadrinhamento de estudante de teologia. Peço 
que me enviem uma foto e os dados pessoais de um/a aluno/a do Semi-
nário Teológico.

Até aviso em contrário, pretendo contribuir com

................................................................................……. euros por   mês      ano

.................................................................................................................................................
Nome, endereço

.................................................................................................................................................
CEP, Cidade

Favor enviar para:
EBM INTERNATIONAL, G.-W.-Lehmann-Str. 4, 14641 Wustermark 
– Alemanha
e-mail: gneubauer@ebm-international.org

Manuela Belan
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Missões entre os mapuches na Patagînia, Argentina – os missionários relatam

Quando uma criança ora…
Epuyén é um pequeno povoado de 1.500 
habitantes no qual nossa missão tem uma 
igreja. No idioma mapuche, “Epuyén” sig-
nifica “dois que vão”, o que se refere a dois 
riachos que atravessam a região em direção 
ao Chile, o país vizinho, onde vão desembo-
car no Oceano Pacífico. Nos últimos anos, 
alguns irmãos da igreja “se foram” (morre-
ram). “Foram-se” para estar com o Senhor. 
Alguns, porém, também retornam à sua 
vida antiga ... Hoje, porém, queremos con-
tar a história de “dois que vieram” para en-
contrar Jesus.

Em setembro visitamos com o Pastor Carlos 
Waldow os projetos na Patagônia. No tra-
jeto de Esquel para Bariloche também pas-
samos por Epuyén, onde naquele momento 
se realizava um culto infantil. As crianças 
recebiam explicações do texto de Filipen-
ses 4.19: “Deus dará a vocês tudo de que 
necessitam”. Em seguida perguntou-se às 
crianças quem gostaria de entregar sua vida 
a Jesus. Duas crianças responderam ao con-
vite. Ambas oraram convidando Jesus a en-
trar em sua vida e por perdão dos seus pe-
cados. Lionel, de sete anos de idade, estava 
muito comovido e o fez em lágrimas. Pediu 
perdão dos seus pecados a Jesus e tam-
bém pediu por toda a sua família, que pas-
sava por grandes dificuldades. O pai batia 
na mãe e muitas vezes Lionel teve de inter-
vir para impedir que ele continuasse a bater 
nela.

Também a líder do culto ficou comovida, 
orou que Jesus interviesse naquela famí-
lia e disse a Lionel o que Deus promete: 
“Creia no Senhor Jesus, e você e sua casa 

serão salvos” (Atos 16.31). Alguns minutos 
depois, Silvia, avó de Lionel, apareceu pela 
primeira vez num culto. Ela já fora convi-
dada muitas vezes, mas nunca viera. Agora 
ela ouviu a mensagem pregada pelo Pastor 
Carlos Wladow, ouviu o convite para crer e 
entregou sua vida a Jesus. Quando Lionel, 
que naquele momento estava tomando lan-
che com as crianças na sala ao lado, ouviu 
que sua avó também abrira o coração para 
Jesus, ele veio correndo e exclamou: “Da-
qui a dois dias vou fazer oito anos, e este é 
o melhor presente de aniversário que Deus 
jamais me deu!” Todos os presentes se co-
moveram às lágrimas, cheios de gratidão 
porque Deus havia atendido tão depressa a 
oração de uma criança que pouco antes ha-
via aprendido que Deus nos dá tudo de que 
precisamos.

Em Epuyén – “dois que vão” – houve “dois 
que vieram” para ter um encontro com Je-
sus: Lionel e sua avó Silvia – e esta história 
ainda continua...
A oração seguinte de Lionel também foi 
atendida: um mês depois, sua mãe também 
recebeu Jesus. Deus seja louvado por suas 
obras maravilhosas!

Missionários Pedro e Noemí Boretsky

Pedro e Noemí Boretsky

Silvia e Lionel (no círculo)

ORAR E CONTRIBUIR

Mapuches na Patagônia/Argentinia
Número do projeto: MAG 23080
Necessidade financeira: € 20 500

Formação teológica em Ijuí/Brasil
Número do projeto: MAG 23220
Necessidade financeira: € 20 000

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

Nossa brochura de imagem, 
bem como a correspondente 
apresentação em PowerPoint, pode 
ser solicitada por e-mail a Carola 
Walter: info@ebm-international.de


