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Expediente

Prezados Leitores:

“Assim como Pai me enviou, eu os envio” (Jo 20.21).

Na obra missionária, estagnação sempre implica retrocesso. O sucesso nesta 

obra depende de iniciativa e avanço, bem como de dinamismo e paixão. Nos 

desafios do nosso chamado missionário queremos orientar-nos por uma visão 

clara e valores que apontem a direção. Sem isso talvez até seríamos ativos na 

missão, mas não atenderíamos necessariamente ao nosso chamado.

Como EBM INTERNATIONAL passamos atualmente por uma fase de mudan-

ças em nossa estrutura de trabalho. Desejamos prestar o serviço missionário 

que Deus nos confiou de um modo que faça sentido e que corresponda aos 

desafios dos nossos tempos. Queremos uma estrutura que sirva à visão e aos 

objetivos estratégicos de longo prazo, que atribua às pessoas com chamado 

tarefas segundo os seus dons e que faça bom uso dos recursos financeiros.

Agradecemos o seu apoio e convidamos vocês a permanecer conosco. Vale a 

pena!

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Foto da capa:  
Esporte em Cuba – 
Chegando a Jesus via 
esporte
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EBM INTERNATIONAL | Conselho Missionário de 2017 em Viena

Compartilhar e aprender – dar e receber

Igreja iraniana na Turquia

Uma nova colaboradora

Por ocasião deste Conselho Mis-
sionário, abrimos mão das nossas 
devocionais bíblicas matutinas. Isso 
pode causar estranheza. Em lugar 
delas, porém, 12 pessoas de quatro 
continentes apresentaram breves 
testemunhos sobre o que significa 
para elas “compartilhar e apren-
der – dar e receber”. Rui Teske, 
do Brasil, membro da diretoria da 
EBM INTERNATIONAL, relatou da 

experiência de sua Convenção em 
organizar e realizar treinamentos em 
Moçambique e como eles próprios 
tiraram proveito disso. Elizabeth 
Mvula, vice-presidente da Baptist 
Convention of Malawi, denominou a 
si mesma um “testemunho vivo” por 
dever também à parceria com EBM 
INTERNATIONAL que ela pudesse, 
como mulher, assumir tal cargo de 
liderança em sua Convenção. O Dr. 

Santosh, médico 
em um projeto na 
Índia, relatou um 
trágico acidente 
em que seu filho 
perdeu a vida e 
como ele hoje con-
segue consolar ou-
tros que também 
passaram por so-
frimento. Marlene 
Cevik, do nosso 
ministério de plan-
tação de igrejas na 
Turquia, relatou a 

respeito dos grandes desafios resul-
tantes dos muitos refugiados e de 
como sua igreja pode ajudar e ex-
perimenta crescimento. Lea Herbert, 
pastora em Großhansdorf, falou do 
seu entusiasmo em poder partici-
par diretamente da obra de Deus 
no Conselho Missionário. “Observar 
por meio de vocês como Deus age 
no mundo me encoraja para o meu 
ministério aqui na Alemanha.” Este 
é o cerne do nosso trabalho missio-
nário mundial: ele não é uma via de 
mão única da Europa para o sul glo-
bal. Hoje vivemos missões mundiais 
juntos, em parceria, olho no olho. 
Ninguém tem tudo. E ninguém ca-
rece de tudo. Cada um tem algo, e 
é isso que compartilhamos para a 
glória de Deus e o benefício dos ho-
mens para que muitos encontrem o 
caminho até Jesus.

Pastor Christoph Haus

Uma noite de segunda-feira de ju-
nho em Manisa, uma pequena ci-
dade 50 km ao norte de Izmir: 30 
adultos e dez crianças reúnem-se na 
sala de visitas de uma casa para um 
culto – todos são refugiados irania-
nos. A congregação canta muitos 
hinos, lê a Bíblia e ouve a boa nova. 
O responsável por essa pequena 
igreja batista é Peri, membro da 
igreja batista turca em Izmir. Peri é 
iraniana de nascimento, mas vive há 
muitos anos na Turquia e fala fluen-
temente turco e farsi. Peri é, por as-
sim dizer, a alma daquela igreja. Ela 
traduz quando alguém apresenta 
uma devocional em turco e é a dis-
cipuladora dos membros da igreja. 
Além disso realiza algo como um 

serviço de assistência social para re-
fugiados: ela os acompanha às re-
partições públicas, visita doentes, 
ajuda famílias a arranjar material es-
colar e vestuário e auxilia em toda 
espécie de problemas. Além disso, 
ela controla se os irmãos iranianos 
realmente comparecem ao trabalho 
e busca contatos com os emprega-
dores quando ocorrem problemas.
Peri recebe um pequeno honorário, 
mas ela executa seu serviço como 
ministério. Um exemplo muito enco-
rajador e ao mesmo tempo assunto 
para intercessão.

Pastor Christoph Haus

Conselho Missionário de 2017 em Viena.

Peri na igreja batista iraniana de Manisa
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Igrejas missionárias em Cuba

Comoventes histórias de vida que falam da 
fidelidade de Deus

Como transcorre a vida nas recém-fundadas igrejas em Cuba? Sim, elas crescem – 
mas também lutam com desafios. As pessoas chegam a elas com opressões, feridas e 
conflitos não-resolvidos da sua vida pregressa. Só quando o Espírito Santo efetua cura 
e arrependimento neles, esses cristãos recém-nascidos podem tornar-se testemunhas 
corajosas e convincentes.

Abel Santamaría / 
Havana
Samuel converteu-se ainda 
jovem. Em 2014, ele che-
gou à nossa igreja missio-
nária junto com a esposa e 
a filha. Naquela ocasião, a 
família não tinha nenhum re-
lacionamento com Deus. No 
passado haviam tido más ex-
periências com líderes cris-
tãos que tomaram decisões 
equivocadas e foram maus 
exemplos. A família era emo-
cionalmente instável, cheia 

de conflitos que também abalavam o casa-
mento. Em meio a dúvidas e lutas espiritu-
ais, iniciou-se em Samuel um processo de 
renovação em Cristo que nos últimos meses 
gerou grandes frutos em todos os membros 
da família. Ele sentiu o chamado do Espí-
rito Santo e não quis mais ser apenas mais 
um que se assenta aos domingos no banco 
da igreja. Agora Samuel pertence ao grupo 
de homens que estudam a Bíblia a fim de 
descobrir seus dons e talentos com os quais 
possa servir ao nosso Senhor.

Sua esposa Yunia também reagiu a esse 
processo de renovação. Ela colabora agora 
na igreja no trabalho com crianças. Ela tam-
bém quis cooperar no discipulado de re-
cém-convertidos. Foi treinada para isso e 
agora acompanha uma recém-convertida na 
igreja.

A filha Thalía, de 13 anos, deu seu testemu-
nho no último batismo, em abril: “Nestes 
últimos meses senti a presença de Deus de 
modo muito especial. Não sei como expres-
sar isso em palavras, mas Deus trabalhou 
no meu interior. Ao longo desse processo 
não me senti digna de me chamar de cristã, 
como se até então minha vida cristã tivesse 
sido apenas simples rotina de cultos domi-
nicais. Tomei consciência de que não levava 

minha vida no temor de Deus. Tudo isso me 
levou a orar, e então entreguei toda a mi-
nha vida a Cristo. Eu lhe disse: ‘Meu Senhor, 
faze com minha vida o que quiseres’.”

Agradecemos a Deus que nos períodos 
mais difíceis ele nos tenha dado sabedoria e 
sua ajuda para acompanhar essa família.
Em particular agradecemos a obra que o Es-
pírito Santo operou neles.

Missionários Sergio Gómez
e Regina Mendoza

Ilha da Juventude
“Meu nome é Dayron, tenho 30 anos e ve-
nho de um lar cristão. Até um ano atrás eu 
não conseguia perceber Jesus em minha 
vida. Minha atitude diante dele e de tudo 
ligado ao cristianismo era de completa 
rejeição.

Quando nasci, os médicos constataram uma 
deficiência cardíaca inata. Meu caso era tão 
complicado que nenhum médico se ani-
mou a me operar. Meus pais estavam de-
sesperados e minha mãe buscou refúgio em 
Deus. Apesar de tudo, quando eu estava 

Batismo de Samuel e Yunia

Dayron
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com quatro anos, fui operado com grande 
sucesso, de modo a poder levar uma vida 
quase normal. Com 17 anos me formei em 
informática. Ao começar a trabalhar, passei 
a gostar de coisas que me faziam mal. Va-
rava as noites, bebia álcool, tomava drogas 
e me achava em más companhias. Dormia 
com mulheres casadas e minha vida me le-
vava numa espiral em direção ao caos. Tive 
experiências no mundo espiritual e com 
frequência crescente era assediado por 
demônios.

No ano passado recebemos em nossa casa 
um pastor mexicano, um homem de fé po-
tente, e lhe oferecemos o meu quarto para 
dormir. Depois de alguns dias, ele me disse 
ter percebido demônios no meu quarto. 
Disse que eram os meus demônios. A única 
possibilidade de eu me livrar deles seria 
aceitar de fato Jesus como meu Senhor e 
Salvador. Aquilo me tocou muito e come-
cei a refletir sobre tudo isso. Pela primeira 
vez decidi então receber Jesus em minha 
vida. Desde aquela noite, nunca mais fui as-
sediado pelos demônios e passei a sentir 
uma grande paz no coração. Deus me de-
monstrou sua grande misericórdia. Hoje dou 
graças a Jesus Cristo por ele ter renovado 
minha vida e me dado em tão pouco tempo 
tantas chances e tantas bênçãos.”

Dayron Rives Borrego

Bahia Honda
“Certo dia cheguei à casa da Roxana. Ela 
tem 32 anos de idade e quatro filhos. Seu 
marido bebe muito álcool e muitas vezes 
ela bebia com ele. Quando a visitei pela pri-
meira vez, fui lá junto com o pai dela, que 
pouco antes se havia decidido a viver com 
Jesus. Ela estava um pouco assustada, e 
para nós ficou muito claro que ela carecia 
muito de Deus em sua vida. Expus o evan-
gelho a ela e imediatamente ela aceitou 
Jesus como seu Senhor e Salvador. Desde 
então ela é uma fiel seguidora do nosso Se-
nhor e também já está num programa de 
discipulado com minha esposa Ana Iris. Ela 
está passando por um treinamento junto 
com outros irmãos porque deseja ser mis-
sionária em nossa igreja em Bahia Honda. 
O Senhor está se glorificando maravilhosa-
mente na vida dela e dos seus filhos. O mais 

novo tem só quatro anos, mas como ora! A 
todos os filhos ela fala do evangelho. Essa 
maravilhosa mulher pede orações por seu 
marido, que também já ouviu do evange-
lho e esteve junto na igreja, mas que ainda 
não aceitou o Senhor como Salvador da sua 
vida.

Pastor Juan Martínez

Igreja em Argelia, na Ilha da Juventude

Roxana
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Cerca de 700 pessoas reuniram-se “no meio do nada”: nas alturas 
dos Andes, onde, após uma viagem de várias horas, sem topar com 
quase ninguém – muito menos algum povoado – de repente apareceu 
a grande tenda missionária amarela. Também neste ano os batistas 
quíchuas celebraram sua festa missionária de quatro dias de duração.

No primeiro dia, 150 pessoas se pu-
seram a caminho cantando em alta 
voz e carregando grandes faixas com 
o letreiro “Chegamos!”. Atraves-
saram dois povoados, convidaram 
todos que encontravam para esse 
grande evento, subiram e descerram 
íngremes ladeiras, finalmente ainda 
atravessaram um rio – até chegarem 
ao local da festa.

Os batistas quíchuas desfrutaram sua 
comunhão. No congresso missioná-
rio encontraram irmãos de aproxi-
madamente 20 postos missionários 
e igrejas. Cozinharam e comeram 
juntos – um fenômeno logístico – afi-
nal, só dispunham de fogos de chão 
e grandes caldeirões que assenta-
vam neles. Várias equipes enchiam 
os pratos nas mãos daqueles que pa-
cientemente aguardavam em longas 

filas. Ninguém pressionava ou recla-
mava – todos estavam felizes em po-
der participar.
O programa foi bem variado, com 
cultos, competições esportivas e 
muita música. As pregações foram 
animadoras para a fé e evangelísti-
cas, com apelo para entrega de vida. 
Os quíchuas foram muito francos 
– muitos mencionaram seus proble-
mas, ajoelhavam-se e pediam ora-
ções. Os cultos vespertinos esten-
diam-se às vezes até a meia-noite 
por causa dos muitos pedidos de 
músicas adicionais. Durante as noi-
tes, o frio era intenso, mas ninguém 
se incomodou com isso. Os quíchuas 
pernoitavam sobre os caminhões ou 
em colchões no chão.
O momento culminante foi a cele-
bração do batismo: cinco pastores 
desceram com 50 pessoas ao rio de 

águas geladas para batizá-las. Na 
verdade, havia mais 40 candidatos 
ao batismo e todos ficaram muito 
tristes porque esses não puderam vir 
por simplesmente não terem conse-
guido transporte.
A fé dos quíchuas e seu entusiasmo 
por Jesus são entusiasmantes. Sua 
vida denota grande compromisso, 
dependência direta de Deus e íntimo 
relacionamento com ele.

Com o enorme crescimento do nú-
mero de batizados e a criação de 
numerosas pequenas igrejas e con-
gregações, começa uma nova etapa. 
A visão é de plantar trabalhos mis-
sionários em mais 50 povoados. Há 
necessidade de criar as condições 
para um bom acompanhamento dos 
muitos novos cristãos. Há demanda 
de missionários com melhor treina-
mento, e o nível de formação dos 
cooperadores precisa subir. A partir 
de 2018, o recém-fundado seminário 
bíblico quíchua iniciará suas ativida-
des. Já não é sem tempo!

Os quíchuas querem demonstrar que 
são unidos. Com esse fim, funda-
ram a Convenção dos “Batistas Quí-
chuas”. O estatuto está em preparo 
e serão solicitados direitos corporati-
vos. Voltaremos a relatar mais vezes 
sobre o modo de Deus edificar sua 
igreja no Peru!

Pastor Carlos Waldow

ORAR E CONTRIBUIR

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

Ministério de igrejas em Cuba
Número do projeto: MAG 26990
Necessidade financeira: € 62 000

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

Congresso Missionário Quíchua no Peru

“Chegamos!” – ao fim do mundo

Batismo de 50 pessoas durante o congresso missionário



REPORT

Motivos de intercessão

•  Que as famílias das crian-
ças do núcleo social se-
jam alcançadas pelo amor 
transformador de Deus.

•  Pelos muitos colaborado-
res dedicados nos clubes 
bíblicos infantis e no mi-
nistério esportivo.

•  Por crescimento espiritual 
dos novos cristãos nas re-
cém-fundadas igrejas em 
Cuba.

•  Por cura das crianças e 
suas famílias de origem.

•  Por mais líderes para aju-
dar no desenvolvimento 
da igreja em La Perla.

Núcleo social de Diadema / Brasil
Nas devocionais, as crianças são con-
vidadas a entrar num relacionamento 
com Cristo. Muitas pedem orações 
por suas famílias: há familiares de-
pendentes de drogas, ou doenças e 
desemprego criam situações de im-
passe. Muitas das crianças vivem em 
ambientes marcados pela violência.

Programa de esportes / Cuba
“Pensei muito na morte e queria mor-
rer. Eu não sabia o que viria depois 
da morte e tinha medo de que nin-
guém sentiria minha falta. Desde que 
confiei minha vida a Cristo, minha 
vida mudou. Hoje raramente brigo 
com meus pais, tenho muitos amigos, 
quase não minto mais e ajudo onde 
puder.”

Igreja de La Perla / Cuba
“Uma mulher convidou-nos para a 
igreja. Recebemos Cristo em nossa 
vida e agora somos felizes. Meu ma-
rido foi libertado do alcoolismo e se 
tornou um novo homem. Dou graças 
a Deus porque ele tocou a nossa vida 
desta forma.”

Seguem aqui três extratos dos atuais REPORTS da EBM INTERNATIONAL na 
América Latina. Três vezes por ano publicamos neste formato breves relatos e 
assuntos para intercessão dos diversos projetos. Todos os Reports constam da 
nossa página de internet no endereço: 
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 da América Latina
BRASIL, CUBA
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Mumbai/Índia

Fome – o que é isso?
Segundo um relatório do Movimento Mundial contra a Fome, os especialistas falam 
de dois tipos de fome – aguda e crônica. Fome aguda significa subnutrição por um 
período limitado, como p.ex. por secas, guerras e catástrofes. Por fome crônica 
entende-se subnutrição permanente, que representa maior parte da fome ocorrente 
no mundo.

A Índia também registra cifras assustadoras 
de subnutrição – mais de 200 milhões de 
pessoas carecem de alimentação suficiente, 
entre as quais 61 milhões de crianças.

O Exército de Salvação quer combater a 
subnutrição na Índia por meio dos seus pro-
jetos de alimentação para pobres. Esses 
projetos receberam apoio da EBM INTER-
NATIONAL em Mumbai, Delhi e Kolkata. 
Em um relatório que nos foi recentemente 
enviado, o Exército de Salvação em Mumbai 
escreve:

“Na metrópole de Mumbai vivem muitas 
pessoas empobrecidas e desabrigadas, 
que passam fome. Em três locais de Mum-
bai fornecemos diariamente uma refeição 
quente a essas pessoas por meio do nosso 
programa de alimentação de carentes. Con-
sideramos esse trabalho como missão para 
a nossa vida cristã que, além da distribuição 
de alimento, inclui também a apresentação 
do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por 
meio desse trabalho, o amor de Cristo tor-
na-se visível para cada pessoa que vem a 
nós.

Guddu Pillai (26 anos) enfrentou com oito 
anos a morte dos seus pais. Ele já nasceu 

com as pernas aleijadas, o que, porém, não 
impediu de ganhar a vida por meio de exi-
bições artísticas na rua e música em instru-
mentos elétricos – na medida do possível. 
Quando distribuímos comida nas proximida-
des do “seu ponto”, uma mulher nos pro-
curou para pedir que fornecêssemos diaria-
mente uma refeição a Guddu. Desde então 
ele nos procura todos os dias, e um dos 
nossos colaboradores, o oficial Wadala, pas-
sou a cuidar dele. Orou com ele, apresen-
tou-lhe a Palavra de Deus e convenceu-o do 
amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos 
muito gratos por Guddu e que ele aceitou 
Jesus como seu Salvador.”

No total, o Exército de Salvação em Mum-
bai supre mais de 200 pessoas por dia com 
uma refeição quente. Graças aos cuida-
dos dos colaboradores, muitas pessoas en-
tram pela primeira vez em contato com a fé 
cristã, recebendo assim consolo, assistência 
e encorajamento.

Segundo um relato do Exército de Salvação 
em Mumbai

Wadala e Guddu

Favelados recebendo alimento
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Gudivada/Índia

Oásis de esperança para meninas
Sob o lema “Animar os pobres e carentes” 
o Exército de Salvação (Salvation Army) 
fundou há muitos anos o lar de meninas 
“Oasis of Hope for Girls” (Oásis de 
Esperança para meninas) em Gudivala, no 
sudeste da Índia.

Seu objetivo é proporcionar um lar a me-
ninas, ajudá-las da melhor maneira possí-
vel em seu desenvolvimento pessoal e em 
sua carreira escolar e lhes apresentar a fé 
em Jesus Cristo.

Originalmente, o lar recebia quase exclusiva-
mente filhas de agricultores carentes mem-
bros do Exército de Salvação. Hoje, porém, 
atendem-se principalmente crianças hindus. 
A maioria das 40 meninas abrigadas ali já 
passou por muito sofrimento. Seja porque 
suas famílias são tão pobres que elas preci-
sam mendigar ou então trabalhar no campo, 
seja porque sua vida era determinada por 
violência ou crises familiares. Aqui no lar, elas 
podem ser simplesmente crianças. Não pre-
cisam preocupar-se com alimentação ou ves-
tuário e também não com sua sobrevivência 
no dia seguinte.

Uma ênfase especial no ministério do Exér-
cito de Salvação consiste na promoção da 
formação escolar. Dá-se muita importância a 
que as meninas frequentem regularmente a 
escola e consigam formar-se bem. Só neste 
ano, nove alunas foram promovidas à 11ª 
classe com notas muito boas. Assim recebem 
um bom preparo para uma vida autônoma.
Nas horas de lazer, as meninas têm oportuni-
dade de brincar juntas, ter intercâmbio ou se 
retirar.

De manhã e à noite há uma pequena devo-
cional e nos domingos todos vão juntos à 

igreja. Ali cantam, oram e decoram versículos 
bíblicos, e também há oferta de classes de 
estudo bíblico. Isso lhes abre o acesso à fé.

Katikala é uma das meninas que mora aqui e 
frequenta a escola. É uma das melhores alu-
nas e está na 10ª classe. Ela provém de uma 
família hindu. Seu pai morreu e sua mãe tra-
balha como diarista. Moram numa cabana de 
palha na favela. O dinheiro era insuficiente 
para alimentar a família inteira porque Kati-
kala tem ainda dois irmãos menores. Por isso 
a mãe trouxe Katikala para o lar de meninas 
para que ela recebesse cuidados e pudesse 
ir à escola. Mãe e filha continuam tendo bom 
contato. Katikala conheceu Jesus Cristo e 
participa com muita dedicação e alegria de 
atividades cristãs como leitura bíblica, cân-
tico e oração nas devocionais e nos cultos.

No total, a EBM INTERNATIONAL apoia 
mais outros lares de crianças do Exército de 
Salvação na Índia.

Segundo um relato de Jeevan Roy Pitta
Coordenador de patrocínios do Exército de 
Salvação

Meninas estudando... ...e brincando

Katikala Diviya
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O hospital cristão em Serango foi fundado 
em 1928 por missionários canadenses na 
região montanhosa no sudeste de Orissa. 
Naquela época havia ampla disseminação 
de malária, dengue e febre da água negra. 
O objetivo dos missionários era mitigar o 
sofrimento dos habitantes daquela região, 
na qual 90% da população pertence à etnia 
adivasi, os moradores originais de lá. Até 
hoje aquele hospital oferece atendimento 
médico a carentes e socialmente marginali-
zados: cristãos, hindus, pessoas sem casta – 
todos deverão receber a mesma ajuda ali.

Ranjeet Limma (35 anos) deu entrada no 
hospital no fim do ano passado, todo en-
sanguentado. Havia dado uma machadada 
no braço ao rachar lenha. Seu estado era 
crítico por ter perdido muito sangue. Graças 
a uma cirurgia, seus músculos e a pele fo-
ram costurados e ele pôde deixar o hospital 
depois de dez dias. Também Ranjeet é de 
origem pobre e ficou muito grato pelo trata-
mento gratuito e a ajuda que recebeu ali.

Ao longo dos anos, o hospital se desenvol-
veu consideravelmente e tem boa reputa-
ção entre a população por causa da exce-
lente formação do seu pessoal. Ele consiste 
de uma unidade geral, uma clínica oftalmo-
lógica e um centro de atendimento a mães 
com crianças. Só em 2016 mais de 15.000 
pacientes foram atendidos ali. Além disso, 
regularmente se realizam os chamados 
“acampamentos externos”. Nesses, uma 
equipe médica se desloca do hospital geral 
e da clínica de olhos para os povoados em 
torno e também para escolas a fim de exa-
minar adultos e crianças e, se necessário, 
tratá-los no hospital.

Segundo um relato do Dr. P. Pradeep Ku-
mar, diretor do Serango Christian Hospital

ORAR E CONTRIBUIR

O HOSPITAL (CMC) EM SERANGO
Número do projeto: MAG 81601
Necessidade financeira: € 10 000

Exército de Salvação: ajuda a famintos em 
Mumbai
Número do projeto: MAG 81011
Necessidade financeira: € 12 500

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

Serango/Índia

Christian Hospital – ajuda para carentes

Equipe do CMC Serango

RanjeetAcampamento externo para exames oftalmológicos



Motivos de intercessão

•  Pelas crianças abriga-
das que encontraram em 
Akkagaripeta um novo e 
amoroso lar.

•  Pelos colaboradores que 
cuidam do bem-estar das 
crianças. 

•  Pelas numerosas pessoas 
que obtêm cura no CMC.

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

•  Agradecemos a Deus pe-
las muitas crianças e os 
jovens que frequentam a 
escola no campus CREAM 
ou recebem formação ali.

Lar de crianças “Angel Children’s 
Home” em Akkararipeta
O pai destes quatro irmãos é alcoólatra e 
violento; em casa eles não recebiam nem 
comida nem vestuário e a família não tinha 
dinheiro para o aluguel. Há dois anos, um 
pastor os trouxe para o lar de crianças. Ali 
eles têm agora tudo de que precisam para 
viver: amor, um bom lar, alimentação regu-
lar e educação escolar.

Christian Medical Centre (CMC) em 
Pithapuram
Há três anos, Perumalla perdeu a visão. 
Além disso sofria de um tumor no útero. 
Foi levada ao hospital e operada. Devido 
à sua situação econômica e da cegueira, o 
hospital assumiu os custos.

Campus CREAM em Tallaveru
Além do lar de crianças, de um jardim de 
infância, de uma escola de nível médio e 
do ministério da igreja, a CREAM também 
mantém um centro de formação profissio-
nal no qual se proporciona a jovens forma-
ção nas áreas de informática, eletrotécnica, 
mecânica e também costura.

Seguem aqui três extratos dos atuais REPORTS da EBM INTERNATIONAL na 
Índia. Três vezes por ano publicamos neste formato breves relatos e assuntos 
para intercessão dos diversos projetos. Todos os Reports constam da nossa pá-
gina de internet no endereço www.ebm-international.org/reports.0.html

REPORTS da Índia
AKKAGARIPETA, PITHAPURAM, TALLAREVU

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

REPORT
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Camarões sempre merece uma via-
gem – e nenhuma dessas viagens 
é comparável às anteriores. Desta 
vez, o nosso voo para o norte sim-
plesmente saiu três horas antes do 
horário marcado, de modo que che-
gamos a Douala para constatar que 
a nossa conexão já se fora. Tivemos 
então de mudar os nossos planos 
para o norte do país, e voamos no 
dia seguinte para Maroua.

Depois de 2013, foi impressionante 
para mim viajar pela segunda vez 
pelo extremo norte. Pela primeira 
vez pude visitar de forma mais pro-
longada o Centro Técnico de Ma-
roua (CTM) e a escola feminina Sa-
are Tabitha, tendo passado alguns 
dias com os diretores dos proje-
tos, Lambert Betché e Cathérine 
Kolyang. Impressiona a diferença 
que esses projetos fazem na vida 
dos jovens. Toda a região ainda está 
sujeita a uma advertência do minis-
tério do exterior alemão a respeito 

de viagens. Desaconselha-se aos 
europeus a permanecerem ali por 
tempo prolongado. No entanto, pa-
rece que a situação geral se acal-
mou um pouco. Os habitantes lo-
cais voltam a ter ânimo, pelo menos 
em Maroua, a capital regional. Na 
área fronteiriça com a Nigéria con-
tinuam ocorrendo atentados regu-
larmente. Jovens se explodem em 
praça pública diante de templos 
cristãos e muçulmanos. Essa região 
precisa das nossas orações e do 
nosso apoio. Precisamos demonstrar 
nossa solidariedade aos jovens que 
frequentam escolas e centros de for-
mação batistas ou que são tratados 
em hospitais.

Viajamos de carro até Garoua. Na 
volta demos carona a um soldado 
que se dirigia ao local de um aten-
tado na área fronteiriça. Assim tive-
mos uma escolta espontânea, que 
aliás nos tinha sido oferecida na 
nossa chegada ao aeroporto de Ma-
roua pelo chefe da brigada. Este se 
impressionou com os conhecimen-
tos de Christoph Haus no idioma 
fulful e com o entrosamento com o 
povo local que a EBM INTERNATIO-
NAL tem na região. É bom que os 
nossos projetos estejam tão firme-
mente ancorados nas mãos dos na-
turais da terra.

Em Garoua visitamos nossos dois 
missionários Sarah Bosniakowski e 
Nathan Minard. Embora Sarah es-
teja em Camarões só desde janeiro, 

ela já se integrou fantasticamente. 
Seu jeito de ser lhe facilita agarrar 
o que caia aos seus pés. Seu modo 
proativo, que a aproxima das pes-
soas, lhe será útil para encontrar seu 
lugar no país. Nathan realiza um ex-
celente trabalho no Centro Técnico 
de Garoua (CTG) e em outros locais. 
Em fins de junho inauguraram-se 
oficialmente os prédios de um novo 
curso. Treze jovens já vêm sendo 
treinados como profissionais de ho-
telaria e gastronomia.

Finalizando, tivemos um retiro em 
Douala com 13 colaboradores, 

missionários e líderes de igreja de 
Camarões e da Guiné Equatorial. 
Foi encorajador para todos ou-
vir histórias das missões e da vida, 
orar uns pelos outros e se animar 
mutuamente.

Matthias Dichristin

Retiro em Douala

Restauração de motores

Formação em gastronomia

Onze dias em Camarões

Incomparável, excitante, de tirar o fôlego:
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Missionária para Serra Leoa

Ilimitada união em Cristo
Meu nome é Katrin Kruse, tenho 
54 anos de idade e sou pedagoga 
intercultural. Minha especialidade 
é alfabetização. Ensinei migrantes 
na escola fundamental e em cur-
sos de integração, além de elaborar 
e dirigir cursos de pós-graduação 
para professores e em educação de 
adultos.

A integração e a justiça global per-
passam minha vida: tenho duas fi-
lhas teuto-gambianesas; meu ex-
-marido vive na Alemanha. Agora 
recebi a chance de atuar como mis-

sionária: como cristã crente, com 
meu acervo de experiência e minha 
especialidade. Serei missionária por-
que amo a ideia do corpo universal 
de Cristo, no qual todas as partes 
diferem mas são equivalentes e um 
membro não pode viver sem o ou-
tro. “Sim, são muitas partes, mas só 
um corpo. O olho não pode dizer 
à mão: ‘Não preciso de você.’ E a 
cabeça não pode dizer ao pé: ‘Não 
preciso de você.’ [...] Quando um 
sofre, todos os outros sofrem com 
ele, e quando um é honrado, todos 
os outros se alegram com ele” (1Co 
12.20-21,26). Nesse sentido trata-se 
de reunir pessoas – inclusive mun-
dialmente – e também de uma con-
figuração justa da nossa convivência 
global. Quando respeitamos uns 
aos outros, o reino de Deus pode 
disseminar-se.
Como missionária, quero contribuir 

para que as pessoas em Serra Leoa 
percebam sua particularidade e dig-
nidade à medida em que eu lhes 
falar de Jesus e fortalecer o corpo 
docente das escolas batistas com 
os meus conhecimentos e meu re-
pertório metodológico. Vejo-me 
como construtora de pontes entre 
os apoiadores na Alemanha e os ir-
mãos em Serra Leoa, de modo a 
promover o intercâmbio. Quero es-
tar aberta para tudo que eu possa 
aprender, para também poder trans-
mitir isso depois na Alemanha como 
“embaixadora”.

O maior desfio para mim será lidar 
com os transtornos: das quedas de 
energia, passando por enguiços de 
carro, até as pessoas incapazes de 
cumprir compromissos quanto ao 
conteúdo e ao tempo, comunicação 
falha, falta de compreensão, propó-
sitos e objetivos inalcançáveis.
Minha expectativa mais feliz é a da 
comunhão e do reconhecimento 
em Cristo para além das fronteiras. 
Da confiança que me dedicam e do 
sentimento de comunidade quando 

as pessoas se dedicam ao mesmo 
propósito. Outra expectativa é tam-
bém ver os olhos daqueles que du-
rante o trabalho perceberem como 
aprendemos uns com os outros.

Dos apoiadores na Alemanha es-
pero que me acompanhem em pen-
samento e oração. Desejo que meu 
trabalho desperte curiosidade pela 
vida dos irmãos em Serra Leoa, de 

modo que as pessoas 
aceitem ser incluídas 
nos sucessos e desafios. 
É claro que também me 
alegrarei com algum pa-
cotinho encorajador na 
hora certa. E desejo de 
coração que que a inter-
net funcione bem e que 
eu possa conversar pelo 
skype com meus queridos 
em casa. Será uma alegria 
se minhas filhas puderem me 
visitar e se eu mesma perma-
necer saudável, incólume e 
na paz de Deus.

Katrin Kruse

Ore por Katrin Kruse – marca-páginas disponí-
vel no escritório da EBM INTERNATIONAL.

A educação oferece à meninas e aos 
rapazes uma perspectiva de vida.

Katrin Kruse viajará em setembro.
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Projeto LYDIA em Malauí

Ajuda a pobres e doentes
Nos últimos meses, novamente mais de 
500 pessoas foram beneficiadas com ali-
mentos distribuídos por meio do Projeto 
LYDIA. Na maioria das famílias existe al-
guém acometido de HIV e AIDS e muitas 

vezes há pessoas incapaci-
tadas e idosas, o que torna 
as famílias extremamente 
carentes. Por meio do LYDIA 
conseguimos, por exemplo, 
ajudar um pastor idoso e sua 
esposa. Ele é responsável 
por três igrejas no conglome-
rado de Minjale (a 35 km de 
Zomba. Ele foi diagnosticado 
com tuberculose aberta e en-
tão hospitalizado. Após sua 
alta, os colaboradores do LY-
DIA notaram que sua esposa 
não tem mais condições de 
atender às suas necessida-
des e que seus filhos moram 
longe. Um dos filhos estuda 
teologia no seminário batista 
em Lilongwe. Assim, criou-
se com apoio de LYDIA uma 
equipe de uma igreja batista 
que visita regularmente o ca-
sal e supre suas necessida-
des básicas.

A equipe em torno da co-
laboradora Eddah Katunga 
descobriu em suas muitas vi-
sitas nos povoados uma mu-
lher HIV-positiva. Quando 
ela começou a tomar os 
medicamentos antirretrovi-
rais, seu marido a abando-
nou e se divorciou dela. Eles 
nunca tiveram filhos, e assim 
a mulher ficou abandonada. 
Graças aos cuidados de co-
laboradores do projeto que 
a ajudaram a tomar regular-
mente os medicamentos e 
também a supriram em suas 
principais necessidades, a 
saúde da mulher melhorou 
consideravelmente.

Desde 2002, quando LYDIA começou a 
oferecer ajuda financeira a estudantes e 
aprendizes, conseguimos ajudar um total 
de 795 pessoas. A maioria das crianças e 

dos jovens obteve ajuda para o estudo mé-
dio (a partir da 6ª classe). No ano corrente 
temos até o momento 33 crianças neste 
programa. Dessas crianças, ajudamos doze 
meninas, e o nosso propósito é no futuro 
promover principalmente meninas.

Um dos primeiros rapazes que inicialmente 
foram beneficiados por essa promoção 
está hoje muito qualificado na área admi-
nistrativa e entrementes dirige uma insti-
tuição de ajuda a órfãos, além de trabalhar 
como fotógrafo autônomo.

Contudo, além de tais histórias animado-
ras, os colaboradores do projeto LYDIA 
também enfrentam frequentemente muito 
sofrimento. Várias pessoas de quem eles 
cuidaram por um período prolongado fa-
leceram nas últimas semanas. Para os co-
laboradores, isso constitui um grande de-
safio emocional de não perder o ânimo no 
meio de todas essas situações e de ter for-
ças suficientes para o trabalho diário.

Segundo um relatório de Rachel Fiedler

ORAR E CONTRIBUIR

Missionários na África em geral
Número do projeto: MAG 41012
Necessidade financeira: € 150 000

Escolas em Serra Leoa
Número do projeto: MAG 54200
Necessidade financeira: € 11 500

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

Rachel Fiedler coordena a ajuda aos 
mais carentes

As meninas recebem apoio especial

Alimento para centenas de pessoas



REPORT

Guiné Equatorial
Muitos líderes são originários do pro-
jeto de plantação de igrejas Movún. 
Em fevereiro, um violento temporal 
danificou seriamente o edifício. Uma 
ajuda de emergência da EBM INTER-
NATIONAL com recursos do fundo de 
assistência a catástrofes da BEFG co-
briu grande parte dos custos.

Moçambique
Nossa missionária Sara Marcos en-
frenta muitos desafios no núcleo so-
cial de Macia. A lista das doenças que 
as crianças exibem quase não tem 
fim. Ela vai de AIDS, passando por 
incapacitações físicas até distúrbios 
emocionais. E há carência de colabo-
radores qualificados.

República Centro-Africana
Apoiamos principalmente a formação 
teológica dos quatro institutos bíbli-
cos do país. É um ministério que os 
nossos irmãos mantiveram em meio a 
todos os distúrbios ali. Também nos 
engajamos na promoção de mulhe-
res e no ministério de jovens, além de 
combater as consequências da guerra 
civil por meio de ajuda humanitária.

Seguem aqui três extratos dos atuais REPORTS da EBM INTERNATIONAL na 
África. Três vezes por ano publicamos neste formato breves relatos e assuntos 
para intercessão dos diversos projetos. Todos os Reports constam da nossa pá-
gina de internet no endereço www.ebm-international.org/reports.0.html

Motivos de intercessão

•  Por todos os três mi-
nistérios de plantação 
de igrejas na região de 
Evinayong

•  Pela conclusão dos tra-
balhos de restauração 
depois do temporal em 
Movún.

•  Por encorajamento dos lí-
deres intensamente dedi-
cados ao reino de Deus.

•  Pelas numerosas crianças 
com grande número de 
restrições que compare-
cem ao núcleo.

•  Pelos colaboradores que 
se dedicam com muito 
amor apesar dos grandes 
desafios.

•  Pela perseverança de 
Sara em Macia.

•  Pela liderança eclesiástica 
recém-eleita após muitos 
anos.

•  Pela segurança no país e 
um trabalho tranquilo nos 
institutos bíblicos.

•  Pelas pessoas que nos 
últimos anos perderam 
tudo ou foram expulsas.

REPORTS da África
GUINÉ EQUATORIAL, MOÇAMBIQUE, REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA

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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Experimentar ajuda na afl ição!
Muitos dos parceiros da EBM INTERNATIONAL aliviam 
o sofrimento dos mais pobres. Como neste caso, o 
„Exército da Salvação“ na Índia. Nas fotos 
se vê a distribuição de alimentos.

TRANSFORM
ING YOUR P

AIN
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Mudar o curso da vida!
Os projetos da EBM INTERNATIONAL mudam o 
futuro de inúmeras crianças. Eis aqui instantâ-
neos do núcleo social de Macia em 
Moçambique.

TRANSFORMING 

YOUR FUTURE



Da escuridão para a luz!
O círculo vicioso que se forma a partir de pobreza, 
criminalidade e violência é rompido nos projetos 
sociais missionários da EBM INTERNATIONAL. Por 
exemplo, nos ministérios esportivos 
dos nossos parceiros em Cuba.

TRANSFORMING 

YOUR LIFE

413

Mudar o curso da vida!
Os projetos da EBM INTERNATIONAL mudam o 
futuro de inúmeras crianças. Eis aqui instantâ-
neos do núcleo social de Macia em 
Moçambique.

TRANSFORMING 

YOUR FUTURE
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