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EBM AFRICA
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EBM INDIA
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
IBAN: DE68 5009 2100 0000 3436 09
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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:

Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês 

(Ezequiel 36.26).

A divisa deste ano combina com a nossa visão: “Compartilhar o amor trans-

formador de Deus para que as pessoas vivam em esperança”. Ela também 

combina com esta REVISTA, publicada pela primeira vez em um novo formato 

reversível. Nas páginas finais, desejamos entusiasmar jovens por nossa mis-

são. Deus transforma por meio do seu amor o coração de inúmeras pessoas e 

leva esperança a situações sem saída. Crianças recebem educação, tratamento 

médico ou cuidados em algum núcleo social.

Graças ao apoio dos nossos ofertantes, fazemos grande diferença. Por trás de 

cada história encontram-se colaboradores apaixonados que experimentaram o 

amor de Deus em sua vida e o repassam a outros. Por isso investimos em insti-

tutos bíblicos, treinamento de líderes e plantação de igrejas. Vocês podem ler 

sobre isso nas próximas páginas. Depois passem a revista adiante às mãos dos 

jovens. Bom proveito!

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Foto da capa:  
Escola em Evinayong, 
Guiné Equatorial



3

EBM INTERNATIONAL

Também falamos de dinheiro...
... e com muita gratidão. Acabamos de fe-
char o exercício financeiro de 2016. Nossas 
igrejas na Alemanha e muitos ofertantes 
em torno das igrejas da nossa Convenção 
apoiaram a EBM INTERNATIONAL não só 
por meio de intercessão, mas também com 
ofertas no valor de 3.119.631* euros (2015: 
3.367.834 euros). Para nós, isso não é nada 
óbvio. Sempre nos impressionamos ao ob-
servar a intensidade do respaldo que tantas 
igrejas e indivíduos dão ao nosso trabalho. 
Por outro lado, só poderemos administrar a 
retração de ofertas superior a 200.000 euros 
em comparação com o ano precedente por 
meio de cortes nos orçamentos de alguns 
projetos dos nossos associados.
Fazemos por isso o seguinte pedido aos 
nossos apoiadores e a todas as igrejas: se 
quiserem contribuir para o nosso trabalho, 
não hesitem em perguntar-nos para quais 

projetos necessitamos mais urgentemente 
de dinheiro no momento. Podemos forne-
cer informações exatas a respeito. Nossos 
princípios mais importantes na obra mis-
sionária mundial incluem fidelidade e con-
fiabilidade, de modo que sempre sabemos 
quais são os projetos cujo apoio requer a 
nossa maior atenção.

Nossa gratidão dirige-se a vocês que são 
nossos apoiadores: sua fidelidade é que 
possibilita sermos um parceiro confiável 
para muitos projetos. As orações, o encora-
jamento e as ofertas transformam pessoas e 
edificam o reino de Deus neste mundo.
Nosso sincero desejo é: permaneçam fiéis 
a nós!

Christoph Haus,  
Secretário-Geral da EBM INTERNATIONAL

* Na página 16 apre-
sentamos o demonstra-
tivo do total das nossas 
despesas, que também 
incluem as entradas 
provenientes de outros 
países.

Notícias da Turquia

Primeiro congresso conjunto de vida cristã
Somos muito gratos por termos podido re-
alizar dois acampamentos de jovens nos úl-
timos anos. Agora cresce o desejo por um 
primeiro congresso de vida cristã de todas 
as seis igrejas a fim de nos conhecermos 
mutuamente. Como vivemos muito disper-
sos, o local ideal para o encontro seria o 
centro do país. No entanto, para cristãos é 
difícil alugar um local de reunião.
Isto também se aplica às nossas igrejas lo-
cais. Existem muitas restrições para a aqui-
sição de um terreno para construir e há ne-
cessidade de muitas autorizações antes de 
se poder iniciar a construção. Desde 15 de 
julho, a Turquia vive em estado de exceção 
e a situação é caótica. Muitos turcos perde-
ram a esperança, têm parentes presos ou 
perderam o emprego. Para nossa alegria, 
uma irmã da igreja em Izmir foi libertada da 
prisão após cinco meses. Agora ela aguarda 
o seu processo.

Todos os dias uma viatura da polícia encosta 
diante da casa do Pastor Ertan Cervik e de 
sua família para verificar se tudo está bem. 

A proteção policial prossegue em nossas 
igrejas: funcionários e policiais civis se man-
têm a postos diante e dentro das igrejas. 
Essas são questões para as quais necessita-
mos de intercessão. Como as nossos igre-
jas conseguem financiar só parcialmente os 
seus orçamentos, somos muito gratos aos 
apoiadores da EBM INTERNATIONAL. 

Pastor Ertan Cervik, presidente da 

Acampamento de jovens das igrejas turcas.

Convenção Batista Turca
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Em fins de 2016, tive pela primeira vez a oportunidade de visitar 
pessoalmente os nossos projetos na Guiné equatorial. Sempre 
fico fascinado com a diferença entre ler relatórios, ver fotos, 
interpretar cifras ou ver algo ao vivo e em cores. A vida precisa ser 
experimentada.

E essas experiências impressionam: 
Cada uma das sete salas de aula 
em Malabo recebe 50 crianças. São, 
portanto, 350 alunos no ensino fun-
damental, mais 350 no ensino mé-
dio, à tarde. Os maiores substituem 
os menores durante o intervalo de 
almoço. Tudo transcorre nas instala-
ções da igreja batista com muita vi-
vacidade, mas em boa ordem: uma 
escola excelentemente organizada 
que cumpre uma missão educacio-
nal para tantas crianças. O que mais 

me impressiona é o que se observa 
à margem: cinquenta pessoas en-
contraram emprego na escola e 
cerca de 20 delas são membros da 
igreja. A escola se autofinancia em 
90% por meio de pequenas taxas. 
Nós como missão ajudamos com 
materiais, apoiamos principalmente 
famílias pobres e temos missionários 
na escola, que deixam a sua marca 
no trabalho. É preciso afirmar com 
toda a ênfase que este é um projeto 
bem-sucedido. Ele se autossustenta, 
gera empregos para os habitantes 
locais e é uma instituição de des-
taque na comparação com o país 
inteiro.

Em seguida, vamos para a zona ru-
ral, para a escola fundamental em 
Evinayong: um quadro completa-
mente diferente. Chegamos a um 
povoado rural. Tudo é bem simples 
– as construções de madeira mos-
tram isso à primeira vista. Mas tam-
bém aqui essa escola que atende a 
300 crianças se localiza no terreno 
da igreja. Também aqui grande 
parte dos 15 empregados provém 

da igreja. Também aqui a escola 
se autossustenta financeiramente 
na maior parte. Nossa missionária 
Marta Nombela realiza um trabalho 
grandioso: “Meu sonho é que as 
garotas aprendam por meio do meu 
trabalho exemplo que podem alcan-
çar algo na vida se forem à escola 
e aprenderem uma profissão.” Per-
cebo que o sonho da Marta está se 
cumprindo dia após dia! Em muitos 
pequenos passos! Na vida de mui-
tas garotas.

A igreja de Evinayong tem três con-
gregações sob os seus cuidados. 
Entrementes já há vários pastores 
ordenados com fomação pastoral 
à distância. Encontrei muita gente 
e líderes fantásticos e motivados. É 
uma verdadeira bênção.

Levarei comigo uma pergunta para 
a Alemanha: afinal, o que fazemos 
nós de segunda sábado com as nos-
sas instalações? Na Guiné Equato-
rial, estas nunca estão desocupadas 
durante o dia. Sempre há vida por 
lá. Isso é bom. Isso é missão inte-
gral. Ali se compartilha constante-
mente o amor transformador de 
Deus para que as pessoas vivam em 
esperança.

Matthias Dichristin

Guiné Equatorial – a educação é a chave

Uma chance para 1.000 crianças

O terreno da igreja serve de pátio escolar.

Marta está feliz com novas escovas de dente para as crianças.

ORAR E CONTRIBUIR

Atendimento médico em Serra Leoa
Número do projeto: MAG 54150
Necessidade financeira: 13.000 euros

Missão na Guiné Equatorial
Número do projeto: MAG 50000
Necessidade financeira: 137.900 euros

Informações:  
www.ebm-international.org
Conta para contribuições EBM 
AFRICA:  
IBAN: DE89 5009 2100 0000 0333 16
BIC: GENODE51BH2
SKB Bad Homburg, Alemanha
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Plantação de igreja em Serra Leoa e Malauí

Mile 14 – uma nova igreja em Serra Leoa

Promoção de competências

Apoio a mulheres

Material para o institudo bíblico em Mokong

A EBM INTERNATIONAL apoia o 
plantador de igrejas Philipp Kamara. 
O seu trabalho resultou em doze 
novas igrejas na região de Tonko 
Limba. Por meio de uma parce-
ria com a igreja batista em Skien 
(Noruega) com aquela região vi-
mos promovendo o seu trabalho 
já há bastante tempo. Duas vezes 
a igreja de Skien organizou breves 
campanhas de voluntários no país 
para apoiar a construção de sedes 
de igreja. Em 2017 se realizará já a 
terceira campanha. Uma das igre-
jas chama-se “Mile 14”. Seus mem-
bros iniciaram por conta própria 

a construção de uma nova sede. 
Com um pouco de ajuda financeira 
conseguiram terminar o telhado 
e comprar areia para as paredes. 
Na próxima campanha a sede será 
completada: será lançado um piso 
de concreto e se instalarão janelas 
e portas. Várias construções já fo-
ram reformadas ou acabadas desta 
forma. Além disso está prevista a re-
forma de um posto de atendimento 
obstétrico na região, que deverá 
também ser equipado com capta-
dores solares.

Em fins de 2016 realizou-se na re-
gião de Nsanje, na qual trabalha 
o nosso plantador de igrejas Ju-
lius Damson, uma oficina de treina-
mento de gerentes de projeto. O 
Pastor Julius, que cuida de algumas 
igrejas das região, falou com Regina 
Claas em um congresso a respeito 
do interesse da sua igreja em tal ofi-
cina. Regina pôs-se então a cami-
nho àquela região quente e isolada 
junto com Elizabeth Mvula, a presi-
dente da junta feminina da Baptist 
Convention of Malawi (BACOMA). 
Elizabeth Mvula tem-se dedicado 
muito ao desenvolvimento de pro-
gramas de promoção das mulheres 
no Malauí. Um grande objetivo é 
promover iniciativas existentes das 

mulheres. É espantoso observar 
a atividade e inteligência de mui-
tas das mulheres, embora não sai-
bam ler nem escrever. Pode-se, por 
exemplo, planejar muito bem com 
elas qual o tipo de cereal mais pro-
dutivo, que tipo de criação de ani-
mais promete mais sucesso e como 
se pode montar um pequeno negó-
cio. As mulheres conseguem muito 
quando são promovidas, convidadas 
a participar e desafiadas a prestar al-
guma contribuição em favor de ou-
tros. A junta feminina da BACOMA 
assumiu a missão de promover es-
ses efeitos.

Segundo um relato de Regina Claas

Uma oferta especial vinda da Suíça 
possibilitou a aquisição de máqui-
nas de costura para o treinamento 
das mulheres no instituto bíblico de 
Mokong. Além disso, obtiveram-se 
novas Bíblias e comentários para os 
alunos, conforme relata com alegria o 
reitor do instituto, Pastor Bongo. Em 
Mokong formam-se jovens, homens 

e mulheres, num curso de três anos. 
Muitos deles vão depois plantar igre-
jas no norte de Camarões.

A nova sede da igreja Mile 14

Membros da igreja Mile 14

Bíblias e comentários para os alunos

Uma oficina em Nsanje

Elizabeth Mvula (esq.) com Julius Dam-
son e esposa
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Foi este o programa de um pequeno grupo 
ecumênico de visitantes do norte da Ale-
manha que viajou em dezembro por duas 
semanas para Serra Leoa. Foram saudados 
com muito carinho por representantes da 
Baptist Convention of Sierra Leone (BCSL) 

e da Cotton Tree Foundation (CTF). Um dos 
objetivos da viagem era que cada um apli-
casse suas habilidades pessoais na escola 
para cegos Bombali em Makeni e na clínica 
oftalmológica em Lunsar. Uma pedagoga te-
rapeuta havia preparado propostas de lazer 
para alunos com deficiência visual, uma cos-
tureira amadora deu início a um projeto de 
costura em um centro de orientação profis-
sional e um engenheiro civil iniciou peque-
nos projetos de construção na escola de ce-
gos e deu boas sugestões para a construção 
de um templo. Realizaram-se treinamentos 
avançados para professores da escola de 
cegos, uma ortoptista realizou exames de 
vista, e houve possibilidade de ajudar na clí-
nica oftalmológica.

Há 43 anos existe um intenso relaciona-
mento entre a EBM INTERNATIONAL e a 
BCSL. O Baptist Eye Hospital em Lunsar 

(BEHL) é uma das duas clínicas oftalmológi-
cas em Serra Leoa, sendo para muita gente 
o único acesso a tratamento de doenças 
dos olhos. Além do tratamento ambulante 
nos povoados em redor, cuida de pacien-
tes de toda a sub-região africana ocidental. 
Desde o verão de 2016, a equipe está su-
jeita a cuidar da rotina diária sem um mé-
dico oftalmologista. Nos limites das suas 
possibilidades, a equipe realiza um traba-
lho muito bom e competente. Felizmente 
há disponibilidade de tratamento medica-
mentoso graças a uma farmácia anexa, e os 
500 óculos e lentes que os visitantes leva-
ram alegraram muito a equipe. A área de 
atendimento ambulante da clínica inclui os 
pequenos povoados às margens 
dos rios Rokel ou Seli. Ali existem 
muitos habitantes acometidos da 
chamada “cegueira do rio”. A si-
tuação dos cegos em Serra Leoa 
caracteriza-se por grande po-
breza e incapacidade. O Estado 
não fornece ajuda, de modo que 
só resta mendigar. Para melho-
rar essa situação, desenvolveu-se 
em cooperação com o BEHL um 
programa de reabilitação. Nesse 
projeto, os cegos aprendem ha-
bilidades práticas para a vida a 
fim de poderem desta forma dar 
conta melhor da sua rotina diá-
ria. O líder Idrissa Tarawalli e seus 
cooperadores visitam os povoa-
dos e apoiam localmente os par-
ticipantes. Além disso, oferecem 
cursos centralizados nas depen-
dências da clínica. Trata-se de en-
contrar uma possibilidade de criar 
sustento próprio e de levar uma vida autô-
noma. Seria ótimo se mais gente pudesse 
ser admitida no programa. Após 14 dias de 
intensas atividades, o grupo visitante retor-
nou com saúde, realizado e enriquecido.

Sabine Häßler-Hahm, Annette Hallenberger, 
Susanne Kunert-Leu

Instantâneos de Serra Leoa

„Reveillon sob palmeiras”

Ensino de habilidades práticas

Plantador de arroz cego a caminho 
da sua lavoura.

Uma ortoptista realizando testes de visão

Fontes das imagens:  Florian 
Hahm, Awina Nölte,  Sabine 
Häßler-Hahm, Annette 
Hallenberger



REPORT

Seminário teológico de Lilongwe
Com 61 alunos, o seminário estabe-
leceu agora um recorde. Nunca an-
tes tantos os jovens de ambos os se-
xos estudaram no seminário. É uma 
alegria observar um semestre tão 
bem-sucedido.

Seminário teológico de Ndiki
Em Ndiki, no sul de Camarões, estu-
dam 58 jovens. Destes, 42 provêm 
de igrejas batistas do nosso parceiro. 
Atualmente o seminário está sofrendo 
com falta de água porque a bomba 
está com defeito.

Instituto bíblico de Mokong
Graças a uma oferta especial vinda da 
Suíça, foi possível comprar máquinas 
de costura para o treinamento de mu-
lheres no instituto bíblico no norte de 
Camarões. Todas as participantes es-
tão gratas por este fantástico apoio.

Eis aqui três extratos dos atuais REPORTS da EBM INTERNATIONAL na África. 
Três vezes por ano publicamos neste formato breves histórias e pedidos atuais 
de intercessão de diversos projetos. Todos os reports podem ser encontrados 
em nosso site sob www.ebm-international.org/reports.0.html

Nossos motivos de 
intercessão

•  Pela motivação dos alu-
nos. Muitos enfrentam 
problemas financeiros.

•  Por recursos suficien-
tes no seminário. Sem-
pre há carência de água, 
energia, dependências e 
veículos.

•  Por todos os alunos e 
professores no seminário 
em Ndiki.

•  Por recursos para aquisi-
ção de uma nova bomba 
de água.

•  Por um bom decurso do 
ano acadêmico.

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

•  Pelos alunos que sofrem 
com as más colheitas.

REPORTS EBM AFRICA
FORMAÇÃO TEOLÓGICA

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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Trabalhos missionários nos Andes do Peru

50 novas igrejas em dez anos
Há tempos temos podido observar 
um clima de despertamento entre 
os quíchuas no Peru: novas igrejas 
são fundadas, colaboradores são 
treinados, irmãos se engajam tam-
bém em áreas sociais. Adrián Cam-
pero, nosso missionário de muitos 
anos entre os quíchuas, relata:

Estamos sempre buscando novos 
caminhos e possibilidades para for-
talecer as jovens igrejas recém-or-
ganizadas. O que mais nos ocupa 
neste momento é o início dos tra-
balhos do nosso seminário bíblico 
quíchua. Uma vez tendo ainda mais 
missionários quíchuas bem treina-
dos, nosso objetivo é nos próximos 
10 anos levar o evangelho a mais 50 
povoados e plantar igrejas ali. Todo 
quíchua deve ouvir o evangelho de 
Jesus!

Antes do Natal, tive a oportunidade 
de pessoalmente distribuir cacau e 
pães doces em alguns povoados da 
região de Mariscal Gamarra. Tam-
bém encarregamos disto os irmãos 
líderes das igrejas. Eles visitaram os 
lares e acompanharam a distribui-
ção com a seguinte bênção às pes-
soas: “O Natal é Cristo. Deus nos 
ama e por isso enviou seu filho a 
este mundo para nos salvar do pe-
cado.” Somos gratos pela ajuda da 
Europa e porque pudemos acres-
centar à Boa Nova também pão e 
cacau – isso é missão integral. No 
total, pudemos assim presentear 
mais de 3.000 crianças e idosos. Em 
geral são famílias muito pobres, e 
tais presentes e atenções são inédi-
tos para eles – assim isto representa 
algo especial e um sinal do amor de 
Deus!

Finalmente a igreja missionária em 
Curahuasi tem um novo pastor! Al-
fredo Franco e sua família já se mu-
daram para Curahuasi. Todas as 
igrejas da região participaram do 
seu culto de posse em Curahuasi.

Na igreja em Ccaphiamarca conse-
guimos em fins de janeiro cobrir o 
telhado e os irmãos ficaram muito 
felizes em poder agora inaugurar 
sua nova sede.

Em todos os novos desafios vemos 
o serviço ao nosso Senhor. Toda a 
ajuda que recebemos dos nossos ir-
mãos de todo o mundo para poder-
mos prestar esse serviço nos alegra 
enormemente. Muito obrigado por 
ela!

Pastor Adrián Campero

 Inauguração de igreja em Ccaphiamarca

O templo em Ccaphiamarca

Cacau e pães doces no Natal
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Do relato da viagem do Pastor Carlos Waldow a Cuba

Servir às pessoas com o coração e as mãos
Viagens a Cuba sempre requerem imaginação, paciência, flexibilidade, 
relacionamentos e muita oração. Não é fácil surpreender os nossos mis-
sionários, e a mim também não: voos são concelados, as locadoras de 
carros entram em greve e transporte local de boa qualidade não existe. 
Feliz aquele que possui uma carroça ou uma bicicleta!

Nosso missionário Norje e os irmãos 
em La Demajagua na Ilha da Juven-
tude estão entre os felizardos. Estão 
muito gratos por poderem agora ter 
comprado uma carroça com cavalo. 
Suas equipes usam-na para visitar os 
povoados e as igrejas domésticas. 
No trajeto gostam de dar carona a 
pessoas que esperam por uma na 
beira da estrada e, no caminho, fa-

lam-lhes de Jesus. Norje também 
ganhou uma bicicleta. Com sua es-
posa na garupa, ele pedala até 25 
km para chegar aos postos de tra-
balho missionário.

Vista Alegre – o nome não poderia 
ser mais inadequado. Nesse povo-
ado abrigaram-se precariamente 
pessoas desabrigadas pelos fura-
cões. Vivem ali há muitos anos, sem 
perspectivas. Desemprego, pobreza 
e criminalidade exibem sua cara feia 
nas famílias destruídas. Por meio de 
um projeto para crianças e famílias 
carentes, o casal pastoral Luiz e Te-
reza distribui três vezes por semana 
uma refeição quente para 80 crian-
ças. Vários dos seus pais já se con-
verteram graças a essa obra. Com 
prazer continuaremos a apoiar este 
projeto.

Karell Lescaille colabora na planta-
ção de novas igrejas e além disso 
se engaja no projeto “Cubanos a 

las Naciones” (Cubanos para as na-
ções). A intenção é preparar e en-
viar missionários cubanos para a 
obra missionária mundial. Eles que-
rem passar adiante o que experi-
mentaram e aprenderam em Cuba 
nos últimos anos. Nossa expecta-
tiva por aquilo que Deus fará surgir 
disso é grande.

Cerca de 40 pes-
soas reuniram-se em 
Bahia Honda para o 
culto de inaugura-
ção da 501ª igreja 
da Convenção Ba-
tista de Cuba Oci-
dental. Embora a 
maioria dos irmãos 
dessa nova igreja se 
tenha convertido há 
menos de dois anos, 
responderam com 

plena convicção às perguntas do 
exame sobre Bíblia, doutrina, ecle-
siologia e ética. Esse tipo de exame 
é usual na fundação de novas igre-
jas batistas em Cuba. É empolgante 
ver o quanto os irmãos conhecem 
da Palavra de Deus e como a esti-
mam. Assim que o grupo em Bahia 
Honda crescer, eles querem iniciar 
um trabalho missionário em outras 
localidades da região.

Também em La Timba se celebrou a 
fundação de uma igreja. As cerca de 
40 pessoas não cabem na sala de 
estar da residência em que o grupo 
se reúne regularmente. Cada canti-
nho, inclusive os degraus da escada, 
estava ocupado. Também aqui os 
cristãos deram com grande alegria 
conta das perguntas sobre o seu co-
nhecimento bíblico. Esta é a igreja 
nº 502.

Nossos missionários estão profun-
damente gratos por todo o apoio 

vindo da Europa. Eles dizem sentir-
se como membros de uma grande 
família, o que lhes dá coragem e 
respaldo para o seu trabalho, que 
frequentemente é muito desafiador.

Pastor Carlos Waldow

Organização de igreja em Bahia Honda

Luiz e Tereza em Vista Alegre

Carroça missionária para Demajagua

Norje e sua esposa
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Simone Almeida, diretora do Núcleo Social de Diadema, relata aqui sobre 
o modo como os colaboradores de lá se dedicam aos “que não podem 
defender-se” e aos “desamparados”. Sua missão é serem porta-vozes da-
queles que não têm “voz”. Ao observarem o destino daquelas crianças, 
fica claro para eles como é importante cumprir essa missão. Eles querem 
transmitir o amor incondicional de Deus às crianças, aos jovens e às suas 
famílias.

“As crianças que chegam ao Núcleo 
Social têm predominantemente en-
tre 6 e 15 anos de idade. A maior 
parte do trabalho social e espiritual 
é realizada por meio da escola de 
esportes e a assistência à infância. 
Também ajudamos jovens e adultos 
por meio de formação profissional e 
de diversos cursos.
No momento cuidamos de 281 
crianças no contraturno escolar. 
Oferecemos refeições, jogos, aulas 
de arte e esporte. Desta forma, elas 
recebem cuidados no plano cog-
nitivo, cultural, emocional, físico e 
espiritual.

A vida diária dessas crianças inclui 
violência, dependência de drogas, 
famílias destruídas, abuso e aban-
dono. Eis alguns exemplos:
• Samara (8) é negligenciada e sofre 
maus-tratos na família. Sua irmã de 
12 anos sofreu abuso sexual.
• Rodrigo (10) e sua irmã-gêmea 
moram com os avós porque a mãe 
morreu e o pai abandonou a famí-
lia pouco depois que eles nasce-
ram. Rodrigo está sob tratamento 
psicológico – ele é muito agressivo. 

Frequentemente foge de casa, falta 
à escola e gasta muito tempo na 
rua.
• Ketelyn (7) sofreu abuso sexual. 
Ela está sob tratamento psicológico. 
Sua mãe não acreditou quando a 
menina lhe contou que o agressor 
era o padrasto.
• Marlon (14) mora com a avó. Sua 
mãe é viciada em drogas e vive na 
rua.
• Matheus (13) mora com a mãe. Ela 
sofre de depressão crônica e não 
consegue cuidar dos filhos. Matheus 
já tem experiência com tráfico de 
drogas.

Estamos trabalhando dia após dia 
para possibilitar uma transformação 
social e espiritual dessas crianças. A 
equipe de colaboradores do Núcleo 
Social aborda seus problemas com 
esperança, apaixonada dedicação e 
confiança em Deus.

É importante para nós proporcionar 
ajuda também às famílias. Para isso 
as convidamos a iniciativas, seminá-
rios e eventos especiais com temá-
tica social e espiritual. É frequente 

as famílias manifestarem sua grati-
dão pelas mudanças que observam 
em seus filhos. Também visitamos 
as famílias em casa e acompanha-
mos seus problemas. Observamos 
que com isso as crianças e os jovens 
passam a ser mais estimados por 
suas famílias; os relacionamentos fa-
miliares e seu comportamento social 
se modificam de forma positiva. As 
crianças voltam a frequentar a es-
cola com regularidade.

Em nossas reuniões semanais ora-
mos pelas crianças e por nós como 
obreiros. Isso nos fortalece e nos 
une como equipe, possibilitando 
levar todos os nossos temores e 
alegrias à presença de Deus. Com 
isso obtemos forças para perseverar 
também nas lutas espirituais. Mui-
tas das crianças e famílias também 
frequentam os programas da igreja. 
Alegramo-nos que jovens e pais se 
convertem e são batizados.

Simone H. Almeida

Núcleo Social de Diadema, Brasil

Dando voz às crianças

ORAR E CONTRIBUIR

Quíchuas nos Andes do Peru
Número do projeto: MAG 24010
Necessidade financeira: 34 500 euros

Núcleo Social de Diadema, Brasil
Número do projeto: MAG 23060
Necessidade financeira: 100 000 euros

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

Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o 
defensor de todos os desamparados (Provérbios 31.8).



REPORT

Motivos de intercessão

•  Que Lisandro recupere 
plenamente a saúde e 
que sua família entenda e 
aceite o amor de Deus.

•  Pelos muitos cooperado-
res dedicados nos pro-
jetos MANÁ, bem como 
pelos recursos financeiros 
necessários.

•  Pelo crescimento es-
piritual das crianças e 
dos jovens nos lares de 
crianças.

•  Por cura para as crianças 
e suas famílias de origem.

•  Que as famílias sejam for-
talecidas pela “Escola de 
pais” e que esta os ajude 
a lidar melhor com seus 
filhos.

MANÁ / Argentina
Durante um retiro bíblico, Lisandro 
manifestou uma alergia. Numa visita 
à sua mãe por causa disso, desco-
briu-se a precariedade das condições 
em que o menino vive. Seu padastro 
está gravemente enfermo e sua mãe 
precisa dar conta sozinha de todas as 
necessidades da família de sete pes-
soas. Agora uma família MANÁ está 
cuidando deles.

Lar de crianças do Porto / Portugal
Elizabete (fig. do meio) conta: Minha 
vida nunca foi estável. Em casa só ha-
via brigas. Meu pai morreu quando 
eu tinha 12 anos e minha mãe é de-
pressiva. Por isso vim para o Lar de 
Crianças. Aqui fiquei conhecendo 
Deus, e hoje não passo nenhum dia 
sem orar e sem louvar a Deus.

Núcleo Social de Ijuí / Brasil
As estruturas familiares nas quais vive 
a maioria das crianças são assusta-
doras. No projeto “Escola de pais” 
os pais encontram ajuda para educa-
ção baseada na Palavra de Deus. Eles 
aprendem a se conscientizar da sua 
responsabilidade, a amar seus filhos e 
a protegê-los.

Eis aqui três extratos dos atuais REPORTS da EBM INTERNATIONAL na Amé-
rica Latina. Três vezes por ano publicamos neste formato breves histórias e pe-
didos atuais de intercessão de diversos projetos. Todos os reports podem ser 
encontrados em nosso site sob www.ebm-international.org/reports.0.html

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

REPORTS EBM MASA
PROJETOS PARA CRIANÇAS NA AMÉRICA LATINA
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Kakinada/ Índia

As mulheres são a espinha dorsal das igrejas
“Deus sustenta os pobres e carentes. Ele nos encarrega de cuidar dos órfãos e das 
viúvas. A ajuda a eles é de máxima prioridade para Jesus, e nós somos convocados e 
cuidar deles, a visita-los e a amá-los tão bem quanto possamos (Tiago 1.27)”.

Em resposta ao chamado do nosso Senhor 
Jesus Cristo, hoje 15 mulheres estão apaixo-
nadamente empenhadas como mulheres da 
Bíblia. As mulheres são a espinha dorsal que 
sustenta o desenvolvimento de qualquer 
igreja. Essas mulheres da Bíblia têm acesso 

privilegiado aos mais pobres entre os po-
bres, e podem levar o evangelho a eles. 
Graças ao seu fantástico trabalho, a igreja 
vem crescendo ano a ano. Essas mulheres 
não permitem que os múltiplos problemas 
das suas próprias famílias as impeçam de 
servir ao Senhor.

A Sra. Rahelu, de Biccavolu, é uma mu-
lher muito forte e corajosa. Ela trabalha em 
seu povoado entre os chamados intocáveis 

(Chowdaries). No início, os habitantes do 
povoado rejeitavam Rahelu. Ela teve de 
vencer muitos obstáculos para edificar a 
igreja no seu povoado. A igreja se formou 
por seus joelhos dobrados em oração. Aos 
poucos, um após o outro foi chegando, e 
agora ela é mãe de muitos. Com grande 
esforço, ela mesma cuidou dos serviços de 
construção de uma sede para a igreja. Por 
falta de dinheiro, até agora apenas 75% dos 
serviços puderam ser executados.

Graças ao trabalho da Sra. Rani, a igreja 
em Piramallapuram tem crescido continua-
mente. A Sra. Rani mora em um quarto ao 
lado da sede da igreja. Certo dia, uma forte 
chuva e um furacão derrubaram uma parede 
do seu quarto em cima dela, enquanto ela 
dormia. Esse acidente causou um grave feri-
mento em sua perna. No entanto, o Senhor 
a salvou de algo pior. Infelizmente ela ado-
eceu pouco depois, e o pastor assumiu a 
liderança da igreja. Apreciamos muito o mi-
nistério dela.

Essas mulheres precisam urgentemente de 
apoio e fortalecimento por meio das ora-
ções de vocês! Agradecemos por elas.

David Sudhir
Dirteor da BWWEW*

A igreja da Sra. Rahelu

Mulheres da Bíblia

ORAR E CONTRIBUIR

Bangarupalyam: Ministério da WATCH
Número do projeto: MAG 82401
Necessidade financeira: 15 000 euros

Kakinada: Ministério das mulheres 
da Bíblia da BWWEW
Número do projeto: MAG 82001
Necessidade financeira: 7 600 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

*BWWEW = Baptist Wo-
man Welfare and Evan-
gelistic Works (Ministério 
evangelístico batista fe-
minino de cuidado aos 
lares). David Sudhir e suas 
15 mulheres da Bíblia visi-
tam vários povoados para 
anunciar o Evangelho, 
conversar com as pes-
soas e acompanhá-las em 
oração.
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Nellore/ Índia

Troco ídolos familiares por visão
Ídolos são indianos por excelência. Suas raízes estão fincadas 
numa história milenar. Entretanto, a cura da cegueira física mui-
tas vezes acarreta ao mesmo a cura da cegueira espiritual. As 
pessoas lançam fora seus ídolos familiares e se fazem batizar!

Quando pessoas que passaram 
a enxergar espiritualmente arru-
mam sua vida e abandonam as an-
tigas práticas, este é um poderoso 
sinal de que o amor de Cristo as 
impregnou.

A igreja em Mohomodapuram (um 
pequeno povoado no sudeste da 
Índia) realiza um trabalho fantástico. 

Ela aprendeu que num 
ambiente não-cristão 
é indispensável viver 
o amor de Cristo de 
forma autêntica. Graças 
à clínica oftalmológica 
ambulante, que consti-
tui um dos ministérios 
dessa dinâmica igreja, neste último 
ano 45 idosos recuperaram a visão.

Essa igreja já gerou quatro igrejas-fi-
lhas. Os habitantes do povoado es-
tão habilitados a assumir por conta 
própria funções de liderança se re-
ceberem uma chance. Eles anun-
ciam o evangelho com fidelidade.
Outro ministério da igreja em Moho-
madapuram é uma escola de corte 
e costura. Além de ensinar a cos-
turar, ela também proporciona aos 
não-cristãos uma boa oportunidade 
de ouvir a Palavra de Deus. Oramos 
pelo dia em que o Senhor revele em 

sua graça a verdade às alunas de 
costura.

Como prestamos o nosso serviço 
em uma região não-cristã, o traba-
lho não é isento de problemas. Por 
favor, orem por força e sabedoria do 
Senhor para nós para que possamos 
por sua graça superar os desafios e 
obstáculos.

Cordiais saudações,

Dr. Devaraj Voola
(Presidente da Nellore Baptist Field 
Association)Batismo no lago

Atendimento oftalmológico na igreja de 
Mohomodapuram

Bangarupalyam / Índia

Ajuda integral para grupos marginalizados
Analfabetismo, ignorância e fome determinam a vida diária em muitas lo-
calidades da Índia. Os grupos marginalizados dos dalits, tribals (“povos 
tribais”), lambadis, sinti e roma trabalham por um salário de fome como 
coletores de lenha e pedras e em outras ocupações de baixo valor.

Essas pessoas pertencem aos gru-
pos marginalizados mais pobres da 
Índia e muitas vezes são alvo de dis-
criminação, opressão e exploração. 
Geralmente vivem em habitações 
provisórias construídas de ramos de 
palmeiras. Suas cabanas são muito 
instáveis e não suportam chuvas for-
tes e furacões. A WATCH*, uma or-
ganização que cuida desses grupos, 
trabalha em diversos projetos:

Lar de crianças Karunya – “Arca da 
Graça”
Esse lar de crianças foi criado há 
dez anos em Bangarupalyam. Duas 
crianças abandonadas por estarem 
supostamente infectadas com AIDS 
motivaram os colaboradores da WA-
TCH a iniciar esse trabalho. Tornou-
se não só um lugar onde as crianças 
têm um teto sobre a cabeça, mas 
onde também têm uma rotina diá-
ria regulada. Ali elas se sentem aco-
lhidas e, em muitos sentidos, livres. 

Experimentam o amor de Deus em 
palavras e atos. Além de cuidados 
materiais, como o suprimento de 
vestuário, uma cama limpa, artigos 
de higiene, alimentação balanceada 
e formação escolar, elas recebem 
também alimento espiritual: devo-
cionais diárias e frequência a cultos 
também fazem parte. Também ati-
vidades esportivas e de lazer têm o 
seu lugar. Muitas das crianças de-
senvolvem notáveis capacidades 

>>
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acadêmicas, musicais ou artísticas. 
As crianças crescem na confiança de 
poder superar os desafios da vida 
por meio da fé em Jesus Cristo.

Socorro em catástrofes
No ano passado, chuvas demoradas 
e também furacões causaram gran-
des danos. Muitas pessoas tiveram 
de ser evacuadas. Em particular, as 
crianças com menos de cinco anos 
ficaram subnutridas. A WATCH de-
senvolveu junto com a EBM INTER-
NATIONAL um programa de aten-
dimento imediato com artigos de 
primeira necessidade para os atin-
gidos. As pessoas ficaram muito co-
movidas e gratas com essa ajuda. 
Os funcionários locais do governo 
prometeram assumir o programa, 
mas pediram ajuda à WATCH.

Poço artesiano
O poço artesiano doado pela EBM 
INTERNATIONAL está sendo um 
benefício enorme. Com ele, melho-
rou muito o acesso a água potável. 
Isso também reduziu os custos do 
suprimento de água.

Projeto com prostitutas / 
Educação sobre AIDS
A WATCH dedica-se à libertação 
e à restauração da dignidade de 

mulheres e garotas exploradas. Elas 
são muito pobres, analfabetas e to-
talmente ignorantes sobre a disse-
minação da AIDS. Principalmente 
jovens das tribos Tribal e Lambadi 
estão envolvidas no tráfico humano. 
A culpa da prostituição dessas mu-
lheres é atribuível à alta taxa de 
pobreza, à desigualdade entre os 
sexos, à discriminação de grupos 
marginais e à falta de proteção pelo 
Estado. No momento, a WATCH 
cuida de 420 prostitutas.
•  Organizam-se medidas preventi-

vas para mulheres e meninas.

•  Informa-se sobre doenças sexual-
mente transmissíveis e sua preven-
ção, bem como sobre as possibili-
dades de tratamento.

•  Informa-se sobre a prevenção de 
AIDS por meio de programas edu-
cativos, especialmente nos povoa-
dos com alta presença de grupos 
populacionais carentes.

•  Promove-se a autoconfiança dos 
menores de idade atingidos pelo 
tráfico de crianças. Atendimento 
espiritual e educação ajudam 
nisso.

•  Os pais recebem explicações 
sobre os perigos do tráfico de 
crianças.

Na Índia, pessoas infectadas com 
o vírus da AIDS são maltratadas ou 
expulsas quando buscam ajuda. 
Muitas vezes as informações e os 
cuidados médicos lhes são nega-
dos por causa dos preconceitos da 
população. Justamente por isso é 
que o trabalho da WATCH é tão 
importante.

Mrs. Sree Latha
(Presidente da WATCH*)

*WATCH = Women’s Association for Libera-
tion Transformation and Community Health 
(Associação feminina de libertação, trans-
formação e saúde comunitária) destinada à 
promoção de crianças e mulheres carentes.

Lar de crianças em Bangarupalyam

Família da tribo Dalit

>>



REPORT

Motivos de intercessão

•  Que as jovens da escola 
de corte e costura se con-
vertam a Deus.

•  Damos graças a Deus 
pelo grande número de 
alunas com oportunidade 
de aprender a costurar.

•  Pelas muitas pessoas que 
obtêm cura no CMC.

•  Damos graças a Deus pe-
los numerosos médicos 
no CMC que se dedicam 
aos pobres e carentes.

•  Damos graças a Deus 
pelas numerosas crian-
ças que encontraram um 
novo e amoroso lar em 
Gotlam.

•  Oramos por Gangothri 
para que ela consiga 
prosseguir em sua vida de 
forma autônoma e sem 
carências após seu tempo 
no Lar.

Nellore / Escolas de corte e costura
Vanaja M. (23 anos) realizou um sonho 
quando pôde fazer um curso de costureira 
em Nellore. Seus pais, pobres trabalha-
dores rurais, não tinham dinheiro para lhe 
possibilitar isso. Hoje ela costura vestuário 
para uma grande empresa e com isso ga-
nha cerca de 57 euros por mês.

Christian Medical Centre (CMC) em 
Ludhiana
Shahil (8 anos) foi trazido pelo seu pai ao 
CMC com espasmos ventrais. Ele estava 
muito fraco e intensamente desidratado. 
Foi diagnosticado com doença celíaca, 
anemia e diversas carências. A família de 
Shahil é pobre e por isso não tinha acesso 
a consulta médica. Depois de um tra-
tamento médico intensivo, Shahil sarou 
completamente.

Lar de crianças “Asha Kiran“ em Gotlam
Gangothri (14 anos) deu entrada no lar de 
crianças em 2012. Ela nunca conheceu sua 
mãe e vivia com seu tio. Ali a situação fa-
miliar era marcada por carência financeira 
e falta de perspectivas. Gangothri ia muito 
mal na escola. Desde que está no lar, po-
rém, ela está bem animada. Agora gosta 
de ir à escola e em breve se formará.

Eis aqui três extratos dos atuais REPORTS da EBM INTERNATIONAL na Índia. 
Três vezes por ano publicamos neste formato breves histórias e pedidos atuais 
de intercessão de diversos projetos. Todos os reports podem ser encontrados 
em nosso site sob www.ebm-international.org/reports.0.html

REPORTS EBM INDIA
NELLORE, LUDHIANA, GOTLAM

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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O primeiro diagrama representa a parcela 
administrativa dos nossos custos, muito baixa 
na comparação com outras organizações. No 
segundo diagrama mostramos o rateio por 
setores de atividade.
Estes são expressão da nossa filosofia integral 
de missões.

A transparência 
é importante 
para nós!

 

Die WIener  Baptisten  eröffnen eine neue 
internationale Bibelschule Mitten 
in der Stadt

a year of missional 
community in the city

www.projectvienna.atErlebe, Erfahre, LErne, Gestalte, Träume

01. September 2017 - 14. September 2018
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13% 
2% 

Gesamtausgaben 2016: 4.556.939,50 Euro 

Ausgaben für Projekte 

Verwaltungskosten 

Werbung 

Despesas totais em 2016: 4.556.939,50 euros

Despesas com projetos

Custos administrativos

Publicidade

 

21% 

9% 

26% 
7% 

10% 

27% 

Aufteilung der Projektausgaben von 3.875.297 Euro 

Gemeindeentwicklung 

Kompetenzförderung 

Gefährdete Kinder 

Medizinische Arbeit 

Humanitäre Arbeit 

Missionare 

Rateio das despesas dos projetos, no valor de 3.875.297 euros

Desenvolvimento de igrejas

Promoção de competências

Crianças em risco

Atendimento médico

Serviço humanitário

Missionários

Ministério com crianças em risco
Proporcionamos nova esperança a crianças. Por meio dos projetos 
da EBM INTERNATIONAL, as crianças podem frequentar a escola, 
recebem cuidado amoroso em núcleos sociais ou encontram uma 
nova família em algum lar de crianças.

NEW HOPE
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