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Caros leitores,

Não temos aqui cidade permanente …

O lema do ano de 2013 é próprio para missões: ele expressa um sentimento 

que muitos de nossos colaboradores conhecem muito bem: aqui não é bem o 

nosso lugar. Temos anseio por algo mais, pela eternidade e o reino de Deus. 

Tanto faz qual seja nossa experiência com Deus neste mundo: é tudo parcial, 

um antegosto. O que nos impressiona no nosso pessoal é a determinação com 

que suportam esse desconforto, como uma base insegura para a vida: mesmo 

sendo aqui tudo apenas um antegosto, querem ver muito do reino de Deus 

neste mundo. Se possível, muito da sua justiça, muito do seu amor e graça para 

as pessoas neste mundo, pois isso dá esperança, mudando nossa vida: Na Ale-

manha, na Europa e até os confins da terra. 

Que Deus o abençoe em todo o empenho pela cidade em que você vive. Você 

é necessário. Permita que as pessoas sintam – citando livremente um cântico 

alemão - “a eternidade em seu coração”.

Saudações calorosas do escritório de missões,

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Culto na África do Sul
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EBM INTERNATIONAL

Aprendendo uns dos outros

Do nosso trabalho missionário em Izmir/Turquia

Natal em Izmir

Missões mundiais não são via de mão única. 
O breve relatório do nosso missionário Ertan 
Cevik na parte inferior desta página mostra 
a relevância da pequena igreja batista de Iz-
mir para o seu entorno e como ela chama a 
atenção. No encontro com os 15 parceiros 
com os quais colaboramos na Índia ficamos 
impressionados ao tomar conhecimento da 
amplitude do efeito daquela diaconia mis-
sionária. O mesmo podemos ler nos relató-
rios do trabalho missionário na África e na 
América Latina. É na dedicação ao povo das 
cidades e aldeias que o trabalho missionário 
acontece. Muitas igrejas de nossos parceiros 
veem sua tarefa em primeiro lugar na dedi-
cação às pessoas com seus problemas espi-
rituais e físicos e não na manutenção e nos 
cuidados de suas igrejas. 
É para nós um privilégio apoiá-las com 

nossas orações e ofertas. Ao mesmo tempo 
é uma chance 

que temos de aprender com eles quando 
nos demonstram como se fala clara e aber-
tamente de Jesus, como se testifica de Je-
sus falando e agindo - e como por meio 
disso as pessoas encontram a fé, recebem 
ajuda e as igrejas crescem.

Esta é a nossa visão na EBM INTERNATIO-
NAL: Promover missões no mundo, susten-
tando-as em oração e financeiramente. E re-
cebendo algum retorno para que as nossas 
igrejas aqui também sejam relevantes para 
as pessoas de nossas cidades e aldeias.

Christoph Haus

Como na Turquia islâmica os dias de Na-
tal cristãos não são feriados legais, muitos 
membros da igreja precisam trabalhar ou ir 
à escola. Por essa razão antecipou-se a festa 
do Nalal para o fim de semana em 22 e 23 
de dezembro. No sábado há uma celebra-
ção com os membros da igreja, com ceia e 
presentes, e no domingo um culto aberto a 
interessados e amigos da igreja. 
Antes do Natal, Ertan Cevik havia recebido 
do professor de religião do seu filho um 
convite para vir à escola islâmica. Ali Er-
tan deveria explicar o cristianismo aos alu-
nos. Muitos dos professores ficaram inco-
modados, mas os alunos mostraram muito 
interesse.
No dia 31 de dezembro nossa igreja batista 
recebeu surpreendentemente uma visita de 
autoridades municipais da AKP - o partido 
do atual governo da Turquia. O presidente 
do partido e o dirigente local de Izmir infor-
maram-se sobre nossa igreja.

Uma semana depois, Ertan Cevik foi con-
vidado para uma recepção com o ministro 
do exterior da Turquia. Havia ali muitos con-
vidados, entre os quais a consulesa-geral 

alemã de Izmir. Com ambos Ertan teve um 
breve diálogo.

Graças a esta atividade pública, nossa igreja 
tornou-se conhecida em Izmir. Chegam mui-
tos visitantes e interessados e isto tem de-
safiado muito a pequena igreja. O que mais 
nos alegra é que a igreja cresceu em 
mais dois membros.

Ertan Cevik

Festa de Natal na Igreja de Izmir

EVENTOS

Conselho missionário 
em Skien / noruega
02 até 04 de maio 2013

EBM-Encontro 
de amigos em 
Kassel-Möncheberg
08 de maio 2013
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EBM-Suíça

Encontro de amigos com jantar à luz de velas

Moçambique

Uma era chega ao fim

Ocorreu no sábado, 17 de novem-
bro. Oitenta amigos da EBM INTER-
NATIONAL de quase todas as igre-
jas batistas da Suíça atenderam ao 
convite e vieram a Bülach.
A idéia nasceu na primavera, a data 
foi marcada e apresentada às igre-
jas na assembleia da Convenção 
em junho: um jantar à luz de velas 
para os amigos da EBM INTERNA-
TIONAL. Em outubro preparou-se a 
receita de uma viagem pelo mundo 
da culinária composta de 5 pratos 
e, depois de uma amostra das finas 
iguarias da África, da Índia e Amé-
rica Latina, estas foram adaptados 
ao paladar suíço.

Já no aperitivo houve um enorme 
movimento entre os convidados. 
Esther Fröhlich, presidente da EBM-
-Suíça, cumprimentou pessoal-
mente todos os convidados. A bem 
apresentada loja “mundial” foi li-
teralmente invadida. O programa 
prometia contato próximo com ex-
-missionários. Pudemos cumprimen-
tar Esther Binder, Ursula Greuter, 
Leni Altorfer e MirjamTeutschmann-
-Fröhlich. Max e Susy Stäubli estive-
ram impedidos. Muitas velas ardiam 
e disseminou-se uma atmosfera 
aconchegante junto às mesas fina-
mente decoradas no salão.

Bruno Fröhlich moderou o programa 
com fotos, filmes e relatórios da 
EBM INTERNATIONAL, entre entre 
os quais eram servidos os pratos. 
Realizou-se um concurso durante o 
qual se puderam admirar e discutir 
fotos antigas de missionários, pos-
tos missionários e países. No final 
serviu-se um bufê de sobremesas e 
as especialidades de todos os con-
tinentes puderam ser degustadas 
prazerosamente. A bem-sucedida 
noitada encerrou-se com uma bên-
ção segundo o Salmo 21.

Por fim recolheu-se a bela oferta 
de CHF 4.200 para os projetos de 
EBM INTERNATIONAL. Um “gordo” 
agradecimento ao time organiza-
dor e aos  diligentes auxiliares na 
cozinha. Podemos dizer: Foi uma 
noite de sucesso e muitos aguardam 
desde já a próxima vez.

Brigitte e Kaspar Gloor

Por 14 anos Isabel e Eduardo Melo 
trabalharam para a EBM INTERNA-
TIONAL em Moçambique. Em de-
zembro passado, Isabel despediu-
-se e voltou para Portugal. Em abril 
Eduardo tambem seguirá.
Inúmeros pastores foram prepa-
rados por seu trabalho conjunto. 
Muitos multiplicadores nacionais 
ensinam ali graças à iniciativa dos 
Melos, fundadores de igrejas nos 
mais remotos recantos do país. 
Graças a isso, a boa nova de Deus 
chega cada vez mais à população. 
Somos muito gratos a Isabel e Edu-
ardo por tudo de bom que fizeram 

ao povo de Moçambique e por tudo 
o que investiram e ofertaram.

Depois de tantos anos no campo 
missionário, desejamos a vós, Isa-
bel e Eduardo, tudo de bom para 
o tão merecido descanso. Estamos 
convencidos de que o recomeço 
em Potugal representará um grande 
desafio. Estamos orando para que 
Deus vos abençoe e que continuem 
sendo uma bênção. Que ele vos re-
tribua o que durante décadas fize-
ram pelo povo africano.

Um agradecimento caloroso do es-
critório missionário de Elstal!

Matthias Dichristin

Mesas festivamente adornadas

Viagem pelo mundo da culinária com 5 
pratos

Eduardo e Isabel Melo
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Moçambique

Missões por meio de um hinário
Szilvia Papp, da Hungria, foi durante 
quatro anos missionária em Moçam-
bique. Ela é formada em música e 
recebeu uma incumbência extraor-
dinária: compilar hinos tradicionais 
que vêm sendo cantados nas mais 
de 700 igrejas pertencentes à Con-
veção Batista Moçambicana sem 
terem alguma edição escrita e musi-
cada. Em inúmeras visitas às igrejas, 
Szilvia registrou os hinos anotando 
letras e músicas, elaborando a partir 
daí um novo hinário com 570 hinos.

Um exemplo de parceria em mis-
sões mundiais: Os cristãos de Mo-
çambique cantam hinos com en-
tusiasmo e uma missionária da 
EBM aplica sua capacidade para 
colocar os hinos no papel e assim 
preservá-los.
Na realidade, o compromisso mis-
sionário de Szilvia já havia termi-

nado em janeiro de 2012. Como, 
entretanto, o hinário ainda não es-
tava pronto, ela o terminou em casa 
num minucioso e exaustivo trabalho. 
No dia 6 de dezembro voltou mais 
uma vez a Moçambique, quando 
o hinário pôde ser entregue e lan-
çado solenemente por ocasião de 
um culto em Maputo: inicialmente 
2.600 exemplares foram financia-
dos pela Convenção Batista Hún-
gara e a EBM INTERNATIONAL. O 

presidende da Convenção Batista 
Húngara comentou na entrega do 
hinário sua importância para os cris-
tãos: “Com estes hinos podemos 
louvar e adorar a Deus – mesmo se 
nossas próprias palavras nos falta-
rem. É para nós um instrumento de 
proclamação do evangelho.“.

Szilvia Papp sentiu-se como se esti-
vesse voltando para casa. Ela havia 
sentido falta de seus irmãos e irmãs 
de Moçambique. Impressionou-a 
particularmente “que os membros 
das igrejas são muito solícitos e pre-
sentes para os outros, mais do que 
se vê entre nós na Europa”. E ela 
explica por que nossas igrejas na 
Europa podem aprender das igre-
jas em Moçambique: “Elas têm um 
relacionamento tão claro e descom-
plicado com Deus. De fato, Deus 
está sempre e em toda parte em 
primeiro lugar. Falam de modo mais 
aberto, simples e claro a respeito de 
Deus – sem aquele modo acanhado 
e cifrado como nós na Europa.“

Szilvia deseja que oremos pelas 
igrejas de Moçambique, principal-
mente para que haja mais pastores 
bem preparados, pois há muito mais 
igrejas que pastores; também por 
união na direção da Convenção.
Ela ilustra com o seguinte exemplo 

o motivo pelo qual está convicta da 
validade do trabalho da EBM IN-
TERNATIONAL: “Na minha igreja 
conheci um menino desamparado 
– Laurenzo, naquela ocasião com 12 
anos, um orfão que vivia com seus 
avós. Eles não tinham possibilidade 
de dar-lhe sustento ou de investir 
em sua formação escolar. Ajudei-o 
a ler e escrever e, quando começou 
a melhorar na escola, repentina-
mente pessoas de minha igreja fize-
ram o mesmo com outras crianças 
carentes.” Laurenzo pertence hoje à 
igreja e está muito firme na escola. 
Um exemplo de como a esperança 
chega às pessoas por meio do tra-
balho da EBM INTERNATIONAL.

Christoph Haus 
Casal Melo e Szilvia Papp

Szilvia Papp apresenta seu hinário
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República Centro-Africana (RCA)

O inimaginável torna-se realidade

Guiné Equatorial

Sara Marcos Velert, de Bata, informa:

Em meados de dezembro de 2012 
ouvimos em Bangui pela primeira 
vez que novamente ocorriam agres-
sões no norte do país. Na realidade, 
essas informações não inquietavam 
ninguém. Ao longo dos últimos 
anos aquilo se tornara costumeiro . 
Desta vez, todavia, a rebelião não 
ficou apenas no nordeste, mas atro-
pelava uma cidade após outra. Os 
rebeldes repetiam sempre a mesma 
prática. Anunciavam claramente 
sua chegada, o que induzia as au-
toridades a abandonar seus postos 
para se retirar à próxima localidade 
mais segura. A população ajuntava 
seus haveres e fugia para seus cam-
pos. A seguir, também os militares 
abandonavam seus postos e com 
isso os agressores avançavam com 
facilidade. As ligações telefônicas 
eram interrompidas, os estoques 

saqueados e a cidade era tomada 
para seguirem avante. Tudo foi tão 
fácil que logo se abriu uma nova 
frente no norte. Inicialmente pos-
suíam apenas motocicletas, mas 
com cada assalto a mobilidade 
melhorava e aumentava a ganân-
cia. Mesmo o temido grupo militar 
Tchader, a esperança do presidente, 
abandonou suas posições e fugiu 
em direção a Bangui. Tréguas por 
ocasião dos feriados de Natal eram 
palavras vazias, e repentinamente 
veio a ordem: avante para Bangui, 
eliminar o governo. Os pedidos de 
socorro do presidente aos ameri-
canos e franceses foram recusados. 
Com isso, o presidente conclamou 
a juventude desempregada de Ban-
gui para que defendesse o direito 
e a ordem. Aquilo foi como gaso-
lina na fogueira. Houve passeatas 
de protesto contra as instituições 
dos estrangeiros. Os americanos fo-
ram os primeiros a deixar o país. Os 
franceses suspenderam seus vôos 
para Bangui e, quem podia, deixava 
o país de automóvel em direção a 
Camarões. Muitos dos habitantes 
da cidade fugiam atravessando o 
rio fronteiriço, buscando refúgio no 
Congo. Em toda parte se erigiam 
barreiras nas estradas para deter 
os tais rebeldes. Azar se em algum 

carro houvesse uma pessoa branca, 
estas eram agredidas sem vacila-
ção. Também nós fomos vitimados 
por duas vezes e perdemos uma vi-
draça do carro. Foi um tempo difícil 
de noites sem sono, planos de fuga, 
questões de segurança referentes 
ao nosso posto missionário e mui-
tas orações. A sociedade masculina 
da igreja veio ao posto para dar re-
forço aos nossos três vigias nas suas 
tarefas.
Quando o pequeno contingente de 
soldados franceses conseguiu ga-
rantir a segurança do aeroporto, a 
empresa aérea marroquina voltou a 
voar para Bangui. Como por mila-
gre, eles tnham ainda dois lugares 
vagos para o dia 29 de dezembro, e 
assim voamos à Suiça.

Situação atual
Por meio de intervenção internacio-
nal viabilizaram-se negociações em 
Gabon entre rebeldes, oposição e 
governo. Um oposicionista foi en-
carregado de formar um governo de 
transição. Os rebeldes comprome-
teram-se a (ainda) não atacar a capi-
tal. Agora muitos aguardam com es-
perança que surja uma boa solução 
para o conflito.

Markus Maag

“Enviamos fotos da livraria, nas 
quais poderão ver mais uma vez 
como a casa agora está repleta de 
livros. Uma verdadeira bênção para 
nós. O material que vocês enviaram 
chegou em bom estado, e agrade-
cemos aos responsáveis o rápido 
trabalho e bom material que nos re-
meteram. Os pastores aqui na GE 
sentem-se honrados e reconhecem 
o empenho de vocês.”

Sara Marcos Velert

Militares no feriado nacional

Uma nova remessa chega à livraria
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Africa do Sul

Terra de contrastes e ...
...a nação arco-íris... assim é conhe-
cida a África do Sul e é assim que 
nós também a conhecemos. Nosso 
trabalho como missionários come-
çou em outubro de 2012 numa co-
operação com a Baptist Convention 
of South Africa (BCSA) em Johan-
nesburgo. Vivemos os últimos me-
ses bem de acordo com o lema 
para 2013, “Não temos aqui cidade 
permanente, mas buscamos a que 
há de vir (Hb 13.14)“. Recuperamo-
-nos dos momentos de despedida 
e vamos tomando pé da nossa nova 
tarefa. Numa região bem rural en-
contra-se o Thusong Skills Trainig 
Centre (um centro de formação). O 
que foi assunto de conversas du-
rante meses, tornou-se agora rea-
lidade. Fomos calorosamente re-
cepcionados pelo gerente Mbusoe 
e seus colaboradores. Ele passa 
conosco em revista as muitas sa-
las: há salas de computação, uma 
cozinha, salas de aula e uma bem 

equipada casa de hóspedes. No 
momento não há alunos ali. O ano 
de 2012 não transcorreu muito bem. 
A vista de todas estas salas vazias 
é um tanto deprimente. O nome 
Thusong significa, em sesotho, „um 
lugar no qual as pessoas recebem 
ajuda“. Repentinamente começa 
uma chuva torrencial e precisamos 
refugiar-nos na casa de hóspedes. 
Depois do temporal surge um be-
líssimo arco-íris. Seria tambem um 
reinício para Thusong? – Isso nos dá 
esperança. Mbuso leva-nos a uma 
quadra esportiva na periferia de So-
weto, conduzindo-nos a um barraco 
de lata. Foi aqui que ele se criou 
com quatro irmãos. Há fios elétricos 
sem isolamento estendidos entre as 
árvores, por onde passam 220 V e 
mais – um perigo de vida. Ele e sua 
familia conseguiram fugir daquele 
lugar e começar uma outra vida. Ele 
deixou seu trabalho num banco em 
troca de Thusong, pois sentiu a cha-
mada de Deus para lá.

A assembleia anual da Convenção 
da BCSA em dezembro foi uma boa 
ocasião para conhecer muitos dos 
seus membros. Na ocasião, os no-
vos nomes africanos que nos atri-
buíram ajudaram a quebrar o gelo. 
Johannes passou a chamar-se Jabu 
(alegria, em zulu) e o nome de Anna 
é Ntsiki (bênção, em xhosa). Os no-
mes têm gramde significado na cul-
tura africana. Devem lembrar um 
determinado evento ou descrever 

as características da pessoa. Dizem 
que quando um estrangeiro recebe 
um nome africano, isso é sinal de 
aceitação. Durante a assembleia so-
mos apresentados e consagrados, 
um momento carregado de emo-
ção. Agora somos conhecidos como 
os novos missionários Ntsiki e Jabu. 
Apesar de as pessoas nos aborda-
rem com muita franqueza, sentimos 
as consequências do apartheid. Es-
tamos cada vez mais conscientes de 
que não somos apenas os alemães, 
mas tambem „brancos“.

Como missionários de diversos pa-
íses, temos a cada dois anos a pos-
sibilidade de nos encontrar e trocar 
experiências. Neste ano o encontro 
foi em Moçambique. Foi muito bom 
para nós podermos compartilhar 
com colegas mais experientes as ex-
periências que tivemos até agora.
É fascinante como Deus encarrega 
pessoas diferentes com diferentes 
tarefas para promover o bem no 
mundo.
Unkulukulu aku busise (Zulu: Deus o 
abençoe).

Anna e Johannes Meyer

Vida em circunstâncias perigosas

ORAR E OFERTAR

Formação teológica em  
Moçambique
Projeto nº: MAG 53400
Necessidade financeira: 8 000 euros

Ausbildungszentrum Thusong / 
Südafrika
Projeto nº: MAG 55251
Necessidade financeira: 5 600 euros

Infos: www.ebm-international.org
Conta de ofertas EBM AFRICA:  
33316, BLZ 500 921 00,  
SKB Bad Homburg / Alemanha

Thusong – um lugar no qual pessoas 
encontram ajuda.
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Portugal

Lar de crianças demonstra o amor de Deus

Brasil / Descendentes de pomeranos

“Pomeranos para Jesus”

O lar de crianças fica situado bem 
próximo da cidade portuária do 
Porto. Nessa cidade existe muita 
miséria, que no passado ainda pio-
rou com o afluxo de imigrantes e 
refugiados das antigas colônias 
portuguesas.

Por amor às crianças carentes, há 
mais de 50 anos o pastor Joaquim 
Machado fundou este lar. Suas fi-
lhas Isabel e Magdalena dedicaram 
a vida inteira às crianças do lar. Em 
1977, a EBM MASA assumiu parte 

da responsabilidade. Também aqui 
fomos bem-sucedidos com o proce-
dimento adotado em todos os pro-
jetos da América Latina: fortalecer e 
promover projetos em conjunto com 
igrejas e parceiros. Com isso, mais 
e mais os recursos financeiros pude-
ram ser levantados localmente. Atu-
almente precisamos contribuir com 
apenas uns 6% dos custos. Somos 
muito gratos a Deus e ao nosso par-
ceiro pelos alvos alcançados.

Há três anos o pastor João Ema-
nuel Carneiro é o diretor. Ele e sua 
equipe de colaboradores fazem um 
excelente trabalho. Estão motiva-
dos, trabalham com novas ideias e 
modelos, tudo com muito amor pe-
las crianças,.

Queremos expressar aqui nosso 
muito obrigado a todos que apoia-
ram as crianças deste lar ou que o 
estejam fazendo ainda. Isso propor-
ciona às crianças e adolescentes a 

chance de uma 
vida digna, de 
relacionamen-
tos saudáveis, 
educação e 
um futuro com 
perspectivas.

Aproximada-
mente 45 crian-
ças e adoles-
centes recebem 
cuidados com-
pletos no lar. O 
testemunho de 
Nuno, um ex-interno, reflete isso: 
„Fiquei muito contente por ter po-
dido permanecer no lar até o último 
ano de minha formação. Isso contri-
buiu para o bom término do estudo 
na área de administração de em-
presas. Sou muito grato por isso!“ 
Nuno tambem entregou sua vida 
a Jesus e frequenta fielmente uma 
igreja.

Este é o nome de um projeto mis-
sionário junto aos pomeranos no 
Estado do Espírito Santo destinado 
a promover ainda mais e a apoiar o 
trabalho evangelístico e a fundação 
de igrejas na região. A EBM MASA 
ajuda neste esforço. A Pioneira 
(nossa convenção parceira no Brasil) 
e as igrejas da região responsabili-
zam-se localmente. Valério e Sandra 
Kurth, frutos deste mesmo trabalho, 
são os missionários chamados para 
aquele campo. Nesta grande área, 
em que vivem aprox. 120.000 des-
cendentes de pomeranos, o empe-
nho missionário já geraou quatro 
novas igrejas e seis pontos missioná-
rios/congregações. Temos grandes 
espectativas neste novo trabalho. 
Basicamente ele consiste em cultos 
no dialeto alemão dos pomeranos 

em vários lugares, gravados em CD 
e DVD para serem distribuídos a 
muitos residentes dos vales e das 
montanhas. Desta maneira, pessoas 
que jamais iriam a uma igreja ouvem 
o evangelho. Posteriormente essas 

pessoas são visitadas, sendo-lhes 
oferecidos cuidados espirituais, ora-
ção e estudo bíblico em suas casas. 
Se aceitarem a fé, serão integrados 
nas igrejas.

Crianças do lar de crianças no Porto

Nuno Miguel

São João do Garrafão – também aqui será fundada uma igreja.

Valério e Sandra Kurth
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Lares de crianças na América Latina

Tarefa: salvar da miséria!
Crianças maltrapilhas, abandona-
das ou abusadas encontram prote-
ção e aconchego nos nossos lares 
de crianças na América Latina e em 
Portugal. Todas essas crianças e 
adolescentes precisam recuperar-
-se de pesadas carências. Sem ajuda 
não teriam chance. Tentamos ofe-
recer-lhes tudo de que necessitam 
para seu desenvolvimento, seus co-
rações e suas almas. O mais impor-
tante que lhes podemos oferecer é 
amor, aceitação e a oportunidade 
de ouvir o evangelho. Muitas crian-
ças são transformadas graças a isso!
As estruturas custam muito. Além 
das despesas normais de manuten-
ção, pagamos também psicólogos 
e assistentes sociais. Cada criança 
deve receber formação escolar an-
tes de ser dispensada ao seu pró-
prio cuidado. Nossos lares também 
recebem ajuda financeira por in-
termédio de um sistema especial 
de apadrinhamento. Todavia, tanto 
no Brasil como na Argentina as leis 
que regulam o cuidado a crianças 
em lares têm sofrido alterações, o 
que contribui para que as crianças 
não possam mais ficar por muitos 
anos num lar. Por essa razão torna-
-se cada vez mais importante que 
os apadrinhamentos individuais se-
jam substituídos por outros cole-
tivos, destinados a famílias sociais 
com aproximadamente 10 crianças 
ou até para o lar inteiro. Uma coisa 
é certa: Sem o seu apoio não será 
possivel prestar ajuda às crianças ca-
rentes. Infelizmente sempre haverá 
crianças que necessitam com ur-
gência de ajuda em um lar para que 

possam sair da miséria.
Alegramo-nos com cada pessoa 
que se sente tocada pela situação 
dessas crianças abandonados, en-
jeitadas e socialmente prejudicadas 
na América Latina e em Portugal. É 

verdade que os problemas são tão 
grandes e os números tão desen-
corajadores que cada ajuda parece 
insignificante. Contudo, sentimos 
na EBM MASA que Jesus Cristo nos 
constrange a implantar sinais de es-
perança em meio a essa miséria in-
fantil. Tal como ele disse aos seus 
discípulos: “Dêem-lhes vocês de co-
mer“, ele nos diz o mesmo visando 
às aprox. 200 crianças em nossos 
lares. Elas precisam de comida, de 
roupas e de um lar com muito amor. 
Esperamos de Deus os recursos, 
mas talvez ele utilize pessoas como 
você para um apadrinhamento ou 
uma oferta genérical! É justamente 
nas crianças que podemos observar 
os resultados da ajuda – e isso nos 
proporciona grande alegria.

Caso você tenha interesse em assu-
mir um apadrinhamento de crianças 
ou deseje mais informações, queira 
enviar devidamente preenchido o 
canhoto anexo “Lares de crianças 
MASA – onde a vida aprende a sor-
rir”, enviando-o à sede da nossa 
missão (ele está no miolo da revista 
junto com os boletos – ou então li-
gue para nós!

Crianças brincando no lar em Alem,

Criança alegre em Alem

No lar de crianças: Aqui, tudo bem!

ORAR E CONTRIBUIR

Lares de crianças na América Latina
Projeto nº: MAG 11880
Necessidade financeira: 400 000 euros

“Pomeranos para Jesus” no Brasil
Projeto nº: MAG 23230
Necessidade financeira: 15 000 euros

Infos: www.ebm-international.org
Conta de ofertas EBM MASA: 
133906, BLZ 500 921 00, SKB Bad 
Homburg / Alemanha
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Cuba: Relatório de viagem

Admiração coma a atuação de Deus!
Nenhum outro título seria mais ade-
quado. Nas últimas duas semanas 
de janeiro visitamos em Cuba os 
projetos apoiados pela EBM MASA 
e mais uma vez pudemos observar 
como, mesmo com recursos insufi-

cientes e grande necessidade, Deus 
edifica o seu reino, capacita pessoas 
e vivifica seu evangelho. Desta vez 
pude visitar os projetos em Cuba 
acompanhado de uma equipe. Em 
minha companhia estavam minha 
esposa Marli, nosso representante 
regional Arturo Köbernik e sua es-
posa Betty, assim como três volun-
tários da EBM: Stephanie Peters 
Waldow (nossa filha), que está tra-
balhando por dez meses em Cuba, 
Marvin Neubauer, estudante de teo-
logia de Elstal, atualmente voluntá-
rio na Argentina, e Oliver Stock, que 
anteriormente trabalhou como vo-
luntário no Brasil e queria também 
conhecer os projetos em Cuba.
Seguem alguns destaques da nossa 
viagem:

Jubileu de 15 anos da igreja na 
Ilha da Juventude.
Nos primeiros 10 anos em Cuba, o 
trabalho missionário na Ilha da Ju-
ventude era o único projeto da EBM 
MASA. Daniel e Ana Isabel Gonzalez 

eram naquele tempo jovens mis-
sionários que sem qualquer auxilio 
começaram o trabalho a partir do 
zero. O apoio da EBM MASA pos-
sibilitou-lhes a dedicação total para 
realizar sua visão. Depois de dez 
anos, Daniel deixou o trabalho aos 
cuidados do primeiro convertido na 
Ilha da Juventude, Karell Lescaille, 
que se tornou aqui sua mão direita 
no trabalho missionário. Os Gonza-
lez foram para Havana, para ampliar 
sua visão de trabalho para todo o 
país. Hoje já existem 5 igrejas na 
Ilha da Juventude e outras três de-
verão ser organizadas nos próximos 
dois anos, enquanto já existem mais 
de 80 pequenos grupos em lares. 
São 18 missionários e muitos outros 
obreiros promovendo com amor e 
paixão o trabalho missionário na Ilha 
da Juventude. Eles possuem uma vi-
são clara e posicionaram-se estrate-
gicamente muito bem, aproveitando 
cada possibilidade e até impossibili-
dades para alcançar as pessoas com 
o evangelho.
O culto festivo do jubileu em Nueva 
Gerona foi um acontecimento ma-
ravilhoso. Mais de 500 pessoas reu-
niram-se no domingo. Havia muita 
alegria e gratidão. A adoração era 
acompanhada de excelente música, 
havendo dedicação de crianças, 

doze pessoas foram batizadas e Da-
niel Gonzlez ofereceu uma pregação 
desafiadora. Deu-se destaque à gra-
tidão diante de Deus por tudo que 
ele fez nestes anos, e a uma clara 
convicção para a tarefa missionária 
do futuro.

Treinamento de fundadores de 
igrejas no leste de Cuba
Há quatro anos surgiu a visão de 
preparar missionários para fundação 
de igrejas. Deus chamou Marcos Ri-
vero para essa tarefa. Todavia, não 
havia dinheiro para lhe dar suporte, 
e assim pediram nossa ajuda. Desde 
então ele é um missionário da EBM 
MASA. Ninguém poderia ter imagi-
nado o que Deus faria disso:
Nos primeiros dois anos foram trei-
nadas aprox. 120 pessoas em Las 
Tunas e região, que fundaram 120 
novas igrejas. Depois disso, cada 
vez mais igrejas interessaram-se 
pelo projeto e muitas pessoas se 
sentiram chamadas por Deus para 
o trabalho missionário, de maneira 
que agora ele está disponível em 
todo leste de Cuba.
Hoje mais de 600 pessoas estão 
sendo treinadas por Marcos Rivero 
e seu time para o trabalho de fun-
dação de igrejas. Qualquer pessoa 
que já esteja ativa nesta área pode 

Culto de jubileu na Ilha da Juventude (com cadeiras doadas)

Batismo em Murillo
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participar desse treinamento de dois 
anos. Ministram-se ali as bases bíbli-
cas e ajuda prática para as ativida-
des evangelísticas e o trabalho de 
fundação de igrejas.
A esses dois anos acrescenta-se um 
ano de estudos intensivos em diver-
sas áreas da teologia e da prática 
eclesiástica.
Pudemos participar de uma forma-
tura de 52 novos “fundadores de 
igrejas”. Uma semana depois, os 
primeiros 100 comemoraram o tér-
mino da formação complementar. 
Nestes quatro anos foram fundadas 
mais de 250 novas igrejas. É Deus 
agindo, é um legítimo avivamento! 
Muitos de nossos irmãos em Cuba 
entenderam o chamado de Deus, 
entregam-se com muito amor e pai-
xão a ele e têm uma enorme dis-
posição para o sacrifício. Seu alvo? 
Cuba para Cristo! Nós da EBM 
MASA, incluindo todos os que oram 
e apoiam, temos a alegria e o privi-
légio de participar.

Zaldo – igreja na favela
Ter um encontro com crianças, ado-
lescentes, adultos e idosos nas fave-
las nos emocionou profundamente. 
Eles quase não têm chances, en-
contram-se expostos à maior po-
breza, muitas vezes se entregam às 
drogas e à criminalidade. Todavia, 
louvado seja o Senhor Jesus Cristo, 
que por meio de sua igreja alcança 
essas pessoas com o seu amor. É 
maravilhoso verificar que não só as 
pessoas, mas também seu ambiente 
são tranformados pela fé em Jesus.

Em Zaldo ouvimos falar dos enor-
mes problemas e desafios das igre-
jas, que estas enfrentam com muita 
e intensa oração. Mas também ou-
vimos falar das vitórias que Deus 
lhes concede. Já há três anos estão 
construindo uma laje de concreto 
sobre algumas casas pequenas e an-
tigas. A terça parte delas já está co-
berta e aqui a igreja se reúne para 
realizar cultos. Esperamos conseguir 
nos próximos meses os recursos 
para a cobertura total. Atualmente 

os irmãos vêm sendo hostilizados, 
mas seguem adiante com confiança.

Rolando Garcia é o novo missionário 
aqui em Zaldo, sucedendo a Frank 
San Juan. Somos muito gratos a ele, 
pois Frank mudou-se para os Esta-
dos Unidos por motivos familiares.

Tamarindo – nova igreja
Tamarindo é o nome de um bairro 
no qual pudemos participar da fun-
dação de uma nova igreja a céu 
aberto. Participaram aprox. 150 
pessoas. Havia grande alegria. Da-
niel Gonzalez, missionário da EBM 
MASA, e sua igreja estão entusias-
mados por constatar que a visão de 
fundar novas igrejas nas grandes ci-
dades se realiza. Neste bairro o tra-
balho iniciou-se com 10 pequenos 
grupos. Agoras estes tornaram-se 
uma igreja autônoma. Ela começa 
com quase 100 membros, dois pas-
tores e um grupo de adoração. 
Ainda não possuem uma sede, mas 
um terreno que poderá ser com-
prado com ajuda da EBM MASA. 
Brevemente será erguido aqui um 
telhado de chapa para que se tenha 
uma igreja ao menos coberta. Em 
breve deverão ser organizadas da 
mesma maneira outras igrejas em 
três outros lugares.

“Uma cadeira para Cuba”
Com esta campanha havíamos con-
vidado a ajudar para que muitos 
irmãos das novas igrejas em Cuba 
pudessem ter um assento nos cul-
tos. A maioria das igrejas simples-
mente não consegue arrecadar 
a verba para as cadeiras. Eis en-
tão aqui uma notícia de sucesso: 
foi possível comprar 1.800 cadei-
ras! São muito simples, de madeira 
ou plástico, mas representam um 
grande conforto para os irmãos. Foi 
emocionante sentir a alegria e gra-
tidão que geraram. Irmãos da Ar-
gentina, do Brasil e de igrejas da 
Alemanha engajaram-se para possi-
bilitar a arrecadação de 15.000 eu-
ros. Portanto, vai aqui um grande 
agradecimento de nossos irmãos 
cubanos.
Soli Deo Gloria!

Carlos Waldow

Zaldo – Laje de concreto com telhado onde a igreja se reúne.
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Parceiros da EBM INDIA se apresentam:

Bridge of Hope – Andhra Pradesh
Pessoas são tocadas – Sociedades 
mudam ... desde 1960.
Bridge of Hope (BOH – Ponte da Es-
perança) é uma organização civil de 
voluntários que trabalha com grupos 
marginais nas áreas rurais de An-
dhra Pradesh (Índia). Ela começou 
seu trabalho na região de Uppada e 
expandiu-se depois para o distrito 
de Vizianagaram. Paralelamente às 
atividades da igreja, os trabalhos 
abrangem lares de crianças, forma-
ção profissional e abastecimento 
hospitalar. A descrição a seguir re-
sume a história da Bridge of Hope 
– desde seu início até a atualidade. 
Quando Benjamin Yeyela, o funda-
dor, fala sobre o início da Bridge of 
Hope, ele se lembra de seu primeiro 
encontro com o Dr. Walter Herter, 
da Hans-Herter-Indien hilfe (HHI).

Ele conta: “Um estranho chegou ao 
nosso hospital em meados dos anos 
80 e transmitiu seu desejo de dar 
apoio a hospitais da missão batista.“ 
Naquela ocasião, Benjamin Yeyela 
trabalhava como administrador de 
um hospital missionário batista. 
Aquele encontro foi o começo de 
um longo vínculo entre hospitais ba-
tistas e a HHl. Em 1986, o Dr. Her-
ter nos comunicou uma nova visão: 
assistência aos necessitados na área 
rural por meio do evangelho e de 
instalações sociais – não exclusiva-
mente por serviços de saúde. “Pes-
soalmente, fiquei muito tocado com 
o engajamento do Dr. Walter” diz 

Benjamin Yeyela. “Senti claramente 
que Deus me chamava para este 
trabalho – adicionalmente ao da mi-
nha responsabilidade no hospital.” 
Quase quatro anos depois e após 
muita reflexão com exame de todas 
as opções, Benjamin Yeyela realizou 
esta visão junto com um pequeno 
grupo, e em 1990 fez o registro da 
Bridge of Hope. Até a sua aposen-
tadoria, Benjamin Yeyela trabalhou 
como voluntário para a BOH, para-
lelamente à sua atividade de tempo 
integral no hospital.

A atividade da Bridge of Hope co-
meçou como um trabalho das igre-
jas batistas da região entre fami-
lias de pescadores na região de 
Uppada. Foram abertas escolas de 
costura para possibilitar às mulhe-
res jovens um aprendizado gratuito. 
Aos evangelistas foram oferecidas 
bicicletas e alguma ajuda financeira 
para que pudessem expandir o tra-
balho às aldeias próximas. Depois 
de catástrofes naturais, como tem-
pestades tropicais, organizaram-se 
ações de socorro. Em poucos anos 
foram erguidos seis novos templos 
com as respectivas residências pas-
torais em cada terreno. O trabalho 
evangelístico dessas igrejas locais 
continua atualmente com uma ajuda 
mínima da Bridge of Hope.

Até meados dos anos 90, o trabalho 
da Bridge of Hope já se expandira 
até o distrito de Vizianagaram. A 
familia do fundador teve a impres-
são de que o crescente trabalho re-
queria o desenvolvimento de uma 
infraestrutura, e para  para essa fi-
nalidade a BOH doou um terreno 
na aldeia de Gotlam. Sobre este 
foi construido um templo e poste-
riormente foram instalados ajuda fi-
nanceira da HHl um lar de crianças, 
uma escola profissionalizante e um 
hospital.

O lar de crianças Asha Kiran (2000) 
oferece educação a 75 crianças da 
zona rural, assim como condições 
de moradia e o aconchego de um 

lar. Por meio de cânticos e histórias 
bíblicas, as crianças aprendem que 
Jesus as ama. Atualmente cresce 
em Asha Kiran uma nova e bem for-
mada geração de crentes.

O centro profissionalizante e o 
Community College (2008) oferece 
à juventude camponesa uma forma-
ção em oficios práticos como solda, 
costura, computação e mecânica  
de automóveis.

O centro de saúde Shalom (2008), 
há anos um simples ambulatório, 
oferece atualmente as seguintes es-
pecialidades médicas:
•  Oftalmologia: moderníssimo aten-

dimento médico para doenças dos 
olhos. A cada ano, 900 pacientes 
recuperam a visão graças a cirur-
gias gratuitas.

•  Atendimento pediátrico
•  Atendimento de clínica geral 

(2009).

Está em construção uma nova ala 
para o tratamento hospitalar de 
crianças. A reabilitação de hansenia-
nos continua sendo promovida.

Em 2008, a responsabilidade de 
parceria da HHl foi oficialmente 
transferida à EBM INTERNATIONAL, 
que agora leva adiante o trabalho 
como parceira oficial.

Pessoas da colonia de hansenianos em 
Poolbagh

Dr. Y. Anil Benjamin com sua familia
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Lar de crianças “Asha Kiran (raio de alegria)“ em Gotlam

O duro destino de um garotinho
A mãe de Anil, Vijaya Lakshmi, ha-
via sido vendida ainda adolescente 
pelo seu pai a um comerciante de 
rua. Ela tinha naquela ocasião ape-
nas 11 anos. Esse comerciante a le-
vou para Boyakonda para fazê-la tra-
balhar num grande templo. Quando 
ela tinha 12 anos, conheceu Sange-
evi, com o qual se casou. Seis anos 
depois nasceu Anil. Pouco tempo 
depois ela tornou a engravidar. Du-
rante este tempo ela teve oportuni-
dade de conhecer seus pais, que a 
haviam vendido por dinheiro. Ape-
sar de saber disso, ela queria de 
todo modo encontrar seu pais e foi 

à casa deles. Seus pais a convence-
ram a ficar com eles e a interromper 
a gravidez, o que ela chegou a fazer. 
No enrtanto, certa noite ela resol-
veu fugir de lá e voltar ao seu ma-
rido Sanjeevi. Sangeevi nada sabia 
da gravidez interrompida. Depois 
de um ano ela tornou a engravidar e 
deu à luz uma menina saudável. Por 
solicitação de seu marido Sangeevi, 
Vijaya tornou a visitar seus pais com 
a menina, que agora estava com um 
ano. Durante esse período, Anil fi-
cou com o seu pai.

Então aconteceu algo horrível. O 
pai de Vijaya tomou a pequena me-
nina e a afogou no rio. Consternada, 
Vijaya voltou para casa, mas ocultou 
de Sanjeevi a verdade e disse que 
a menina havia adoecido e morreu 
logo em seguida. Aquela foi a úl-
tima vez que Vijaya viu seus pais.

Depois de algum tempo Vijaya en-
gravidou outra vez e deu à luz uma 
menina saudável. Porém o relacio-
namento entre ela e seu marido 
tornara-se insuportável, havendo 
brigas incessantes. Para Anil e sua 
irmãzinha, a situação tornou-se 
quase insuportável. Surpreenden-
temente, Sanjeevi suicidou-se. Até 
agora não se sabe o real motivo do 
suicídio. Vijaya deu à luz à terceira 

criança no hospital de Punganur. 
Como não tinha dinheiro, não tendo 
condições de alimentar suas três 
crianças, vendeu de coração pesado 
as pequenas meninas e entregou 
Anil a parentes próximos de seu fa-
lecido marido. Com a esperança de 
ganhar algum dinheiro, ela foi para 
Bangalore. Três meses depois Vijaya 
foi assaltada e morta à noite junto a 
um ponto de ônibus.
Como os parentes mais próximos de 
Sanjeevi também eram muito po-
bres, não tendo condições de cuidar 
de Anil a longo prazo, entregaram-
-no ao lar de crianças “Asha Kiran 
(raio de alegria)” em Gotlam. Aqui 
agora tentarão curar a pequena 
alma sofrida de Anil com cuidados, 
amor e a palavra de Jesus.

Dr. Y. Anil Benjamin

Anil – marcado por um duro destino

Agradecimento
A Bridge of Hope agradece as ora-
ções e as contribuições financeiras 
tanto individuais como de igrejas 
da Alemanha e da Europa por inter-
médio da Hans-Herter-Indienhilfe. 
A visão e a liberalidade de vocês 
nos ajudaram a iniciar o trabalho, 
realizá-lo de maneira sustentável 
e agora a prosseguir com a EBM 
INTERNATIONAL.

De um modo especial agradecemos 
ao Dr. Walter Herter, à sua familia e 
a outros amigos, cujas visitas repre-
sentaram um grande encorajamento 
para nós.

Dr. Y. Anil Benjamin

Crianças do lar de crianças da BOH
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Viagem à India

Presente de aniversário
Neste ano pude comemorar meu 
aniversário na Índia, com 80 crianças 
do lar de crianças e do núcleo de 
formação em Gotlam, juntamente 
com toda a familia Benjamin. Com 
danças, apresentação de cânticos e 
uma enorme torta, aquele dia tor-
nou-se uma experiência única.

A partir do dia 5 de Janeiro, Bruno e 
eu, com Christoph Haus e o Dr. De-
tlef Taufall nos pusemos caminho. 
Juntos inspecionamos nos primei-
ros dias diversos lares de crianças, 
escolas de costura, projetos sociais, 
clínicas oftalmológicas, projetos de 
alimentação e leprosários, além de 
inaugurar capelas. A empolgação 
com que fomos recebidos foi indes-
critível. Quando chegamos, lança-
ram flores sobre nós, coroaram-nos 
de flores, fomos envolvidos em xa-
les, Christoph ganhou de presente 
um galo vivo e fomos servidos com 
culinária indiana. O afeto era real 
e tocou nossos corações. Não fal-
taram também surpresas. Às vezes 
viajávamos horas até próximo pro-
jeto. Nessas viagens em meio ao 
caótico trânsito indiano, transitando 
em autoestradas e caminhos de 
terra através da Índia rural, o mo-
torista circundava em torno de re-
banhos de búfalos, de tratores com 
cargas de cana, juntas de bois e re-
banhos de cabras ao lado de verdes 
plantações de arroz.
Visitamos também o encontro 
de parceiros da EBM INDIA em 

Vuyyuru. Convenci-me de que aque-
les participantes ainda não sabiam 
muito sobre a EBM INTERNATIO-
NAL, sendo por isso muito impor-
tantes as conversas que tivemos. 
Fiquei impressionada com o quanto 
aqueles parceiros aplicam para aju-
dar os pobres. Muitas igrejas e tam-
bem membros individuais investem 
a si mesmos para seus “próximos”, 
e isso diariamente. Na maioria, os 
projetos são atendidos diretamente 
pelas igrejas. Visitamos também al-
gumas igrejas em acelerado cresci-
mento. A libertação e o entusiasmo 
daqueles cristãos chegam a trans-
parecer visivelmente neles! Em es-
pecial me comoveram os testemu-
nhos (histórias) de crianças dos lares 
quando contavam de onde vieram e 

como sofreram abusos, de sorte que 
de modo nenhum querem voltar 
para casa, porque no lar de crianças 
é muito melhor. Isto me tocou pro-
fundamente. Esses lares de crianças 
não possuem nenhum luxo. As di-
ferenças neles são muito grandes. 
Num dos lares as crianças dormen 
no chão, todos os meninos numa 
sala e assim também as meninas. 
Cada criança possui apenas um cai-
xote para guardar seus haveres. Em 
outros lares as crianças têm dormi-
tórios com camas, repartidas entre 
seis. Chamou minha atenção que 
os vestidos das meninas são muito 
bonitos.

Um ponto alto foi o casamento in-
diano em Ongole, para o qual 

Muitas crianças se sentem melhor nos lares do que em casaAs crianças contaram suas histórias

Membros de igreja diante do seu templo
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Lar de crianças “Adarana” em Madhapur
Os irmãos Thotakura Madhav (9) e 
Thotakura Mahendar (6) são filhos 
de T. Stephan (40) e Rani (30), de 
uma pequena aldeia no distrito de 
Prakasam. Eles têm ainda outros 
três filhos. Stephan trabalhava como 
ajudante em Chennai. Sua esposa 
Rani era dona de casa e cuidava das 
crianças.
Infelizmente Stephan tornou-se al-
coólatra. Sua vida passou a des-
cambar cada vez mais. Predeu seu 
emprego e era marcado por depres-
sões. Sua esposa Rani sofria muito 
com essa situação e acabou por 
suicidar-se. Stephan não tinha mais 
condições de alimentar seus cinco 
filhos e muito menos de cuidar 
deles, de modo que os entregou 
aos seus pais em Mokshagundam. 

Abandonou sua familia e voltou a 
Chennai.
As crianças brincavam na rua em 
vez de irem à escola, sendo muito 
desobedientes aos avós. Principal-
mente Mahendar e Madhav tinham 
grandes problemas com seus avós. 
Certo dia, quando o diretor do lar 
de crianças esteve na cidade, os 
avós se dirigiram a ele pedindo que 
levasse Mahendar e Madhav ao lar 
“Adarana” (“Auxílio“) pois não se 
viam mais em condições de cuidar 
de seus netos.

Inicialmente foi um tempo duro para 
as crianças, mas devido ao trato 
amoroso dos educadores, sua pa-
ciêcia e seu grande empenho, o 
comportamento de Mahendar e Ma-
dhav mudou muito positivamente. 
Agora gostam muito de ir à escola.  

Madhav recebeu até a nota 100 % 
(correspondendo a um 10 no Brasil) 
em matemática, motivo de grande 
orgulho para ele e seus educado-
res. Também em outras matérias 
Madhav conseguiu avaliações muito 
boas. Nesse ínterim, seu irmão 
Mahendar ingressou no primeiro 
ano.

Este é apenas um caso entre muitos. 
Infelizmente ainda há crianças de-
mais vivendo nas ruas, para as quais 
um dia normal com escola e cuida-
dos com amor ainda são desconhe-
cidos. Todavia agradecemos a Deus 
que nos deu a possibilidade de po-
der ajudar esses dois meninos.

Kamalakar Anand Buthapaty,  
                   diretor da BLESS

ORAR E CONTRIBUIR

Bridge of Hope – Lar de crianças  
„Asha Kiran“, em Gotlam
Projeto nº: MAG 81302
Necessidade financeira: 14 500 
euros

BLESS – Lar de crianças „Ada-
rana“ em Madhapur
Projeto nº: MAG 81201
Necessidade financeira: 9 000 euros

Infos: www.ebm-international.org
Conta de ofertas EBM INDIA: 
343609, BLZ 500 921 00, SKB Bad 
Homburg / Alemanha

Mahendar e Madhav 
desenvolvem-se bem sob 
os cuidados do lar.

havíamos sido convidados. A ceri-
mônia, realizada no idioma Telugu, 
numa das mais antigas igrejas batis-
tas em Andra Pradesh, durou quase 
3 horas. Depois do culto foi servida 
uma refeição para 3.000 pessoas. 
Comemos em turnos dentro de uma 
grande tenda. A beleza colorida das 
vestimentas (saris) é indescritivel.

Para mim, a viagem começou já em 
casa com a modificação das blusas 
dos saris que ganhei, porque se a 
blusa se ajusta bem, o sari se enrola 
melhor.

Nossa viagem durou de 30 de 
dezembro de 2012 a 16 de ja-
neiro de 2013. Vivi tudo com tanta 

intensidade que ainda sonho toda 
noite com a Índia e me sinto frus-
trada quando de manhã acordo em 
minha cama.

Esther Fröhlich
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Cem páginas cheias de histórias e fotografias da missão

Storybook – Histórias da África

Encontro de amigos na Igreja Batista de Kassel-Möncheberg

Informações de primeira mão

Missionários e missionárias, colaboradores locais e volun-
tários contam de suas experiências com Deus na missão.
Exemplos admiráveis do que Deus faz por intermédio da 
EBM INTERNATIONAL. Pensamentos desafiadores de 
como a missão transforma a vida das pessoas e o reino 
de Deus ganha novas perspectivas. Os relatórios de nos-
sos colaboradores convidam cada um de nós a assumir 
novos compromissos.
O Storybook pode ser solicitado gratuitamente de nós. 
Depois da leitura, conte a outros e passe o livro adiante.
Desta forma os relatórios da missão podem ser rapi-
damente disseminados, animando muitas pessoas. 
Desejamos muito prazer e bênçãos com esta leitura 
superinteressante.

O Storybook pode ser solicitado por meio do e-mail 
para info@ebm-international.org ou a Matze  Dichristin, 
tel. +49 3323474-156 ou Carola Streubel, tel. +49 
3323474-142.

Convidar todos os amigos, promotores, contribuintes e pes-
soas interessadas no trabalho missionário mundial da EBM 
INTERNATIONAL para o nosso encontro de amigos na 
quarta-feira, 8 de maio de 2013, a partir das 19 horas.
A atuação de Deus torna-se visível pela mobilização de pes-
soas em todo o mundo. É gente que ouve e põe mãos à 
obra, planejando e agindo em comum. Informações de pri-
meira mão de nossos colaboradores na África, na América 
Latina, na Índia e na Turquia oferecerão uma visão dos di-
versos campos de atuação da EBM INTERNATIONAL.
Ficaríamos contentes em vê-los conosco!

Formulário de inscrição e outras informações es-
tão disponíveis no escritório da missão ou por 
e-mail para info@ebm-international.org 
ou ainda no nosso site 
www.ebm-international.org
ou com Carola Streubel, 
tel. +49 3323474-142


