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Queridos leitores:

Nosso ex-missionário Edgar Lüllau enviou-nos recentemente um exemplo 

impressionante do efeito do nosso trabalho missionário: “Assisti à primeira 

aula de escrever na areia o alfabeto e depois o próprio nome. Como eu tam-

bém queria aprender isso, participei daquela aula e lá ouvi o evangelho”, rela-

tou o pastor Matthieu Kovou sobre o trabalho missionário da EBM, iniciado 

no começo de 1958 em Dagai (norte de Camarões). Em 10 de junho de 1958 

começou a primeira aula de leitura e escrita debaixo de uma grande árvore, 

escrevendo-se com um pauzinho na areia. Foi dessa maneira que Matthieu 

aprendeu a ler e escrever. Sua primeira leitura foram os quatro evangelhos na 

língua fula.

Ele se converteu e em 23/10/1960 foi batizado em Dagai, surgindo assim a 

primeira igreja no norte de Camarões. Matthieu Kovou foi ordenado pastor 

em 1977 – um exemplo dentre milhares de pessoas que naquela pequena 

escola de Dagai receberam formação e acesso ao evangelho. Deus escreve 

história com seu povo. E nós temos o privilégio de participar disso.

No Senhor

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Expediente

Carlos Waldow

Presidente: Arild Harvik (N)
Vice-Presidente: Dr. John Sussenbach (NL)
Central missionária:
Christoph Haus, Secretário-Geral
Matthias Dichristin, Secretário de missões, 
Promoção África
Carlos Waldow, Secretário de missões,  
Promoção, América Latina
Gottfried-Wilhelm-Lehmann-Str. 4
14641 Wustermark - Alemanha
Telefone +49 33234 74-150
Fax +49 33234 74-145
E-Mail info@ebm-international.org
Site: www.ebm-international.org

Responsável pelo conteúdo:
Christoph Haus (Índia, Europa)
Matthias Dichristin (África)
Carlos Waldow (América Latina)
Assistentes de redação:  
Susanne Geyermann, Carola Streubel

Composição e layout: J. G. Oncken Nachf. 
GmbH, 34123 Kassel / Alemanha,  
www.oncken.de
Impressão: Grafische Werkstatt von 1980 
GmbH, 34123 Kassel – Alemanha

CONTAS MISSIONÁRIAS

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

EBM INTERNATIONAL
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg / 
Alemanha, Conta nº. 46868, BLZ 500 921 00
IBAN: DE69 5009 2100 0000 0468 68
BIC: GENODE51BH2

EBM AFRICA
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg / 
Alemanha, Conta nº 33 316, BLZ 500 921 00
IBAN: DE89 5009 2100 0000 0333 16
BIC: GENODE51BH2

EBM MASA (Latin America)
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg / 
Alemanha, Conta nº 133 906, BLZ 500 921 00
IBAN: DE62 5009 2100 0000 1339 06
BIC: GENODE51BH2

EBM INDIA
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg / 
Alemanha, Conta nº 343 609, BLZ 500 921 00
IBAN: DE68 5009 2100 0000 3436 09
BIC: GENODE51BH2

Para a Áustria:
Bund der Baptisten gemeinden
Bank Austria
Conta nº 00 653 165 100, BLZ 20 151

Para a Suíça:
EBM-Schweizer Zweig, Postscheckamt Zürich
Conta nº 80-234-7

Favor indicar a finalidade! Para todas as con-
tribuições será emitido espontaneamente um 
comprovante anual. Por essa razão queiram 
sempre indicar os dados completos do re-
metente e o número de contribuinte, se for 
conhecido. Caso as contribuições específicas 
para determinado projeto ultrapassem ex-
cepcionalmente o necessário, o excedente 
será encaminhado a um projeto similar. Com-
provantes de contribuições unitárias serão 
fornecidos mediante consulta. Gratos pela 
compreensão.

Fotografia de título: 
Criança de um clube bí-
blico em Havana, Cuba.
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Confiabilidade como um princípio da missão

Turquia

Do nosso trabalho missionário em Izmir/Turquia

Nossa missão na África começou em 1889 
com a conversão do filho de um rei camaro-
nês e do seu batismo em Berlim pelo pas-
tor batista Eduard Scheve. A INDIENHILFE 
(Ajuda à Índia) começou em 1960 com uma 
campanha de doações empreendida por 
Hans Herter, então presidente de uma igreja 
em Stuttgart/Alemanha. As ações missioná-
rias na América do Sul (MASA) iniciaram-se 
com as viagens missionárias do pastor Horst 
Borkowski em fins da década de 60. Todas 
essas ações missionárias têm sido sustenta-
das com orações e contribuições financeiras 
das nossas igrejas.
Para nós hoje é uma honra e um privilégio 
que esses trabalhos pertençam à EBM IN-
TERNATIONAL. Estamos convencidos que 

como EBM temos perante os povos desses 
países a incumbência de um compromisso 
de fidelidade e confiabilidade.
Um membro de diretoria de Convenção na 
África disse, referindo-se ao nosso enga-
jamento: ”Vocês tocaram em uma terra in-
tocada, começaram a organizar igrejas em 
nossa terra e a construir escolas e hospitais. 
Ainda precisamos de vocês, ainda os que-
remos. É para nós um privilégio construir 
junto com vocês o reino de Deus.”
E se encararmos essa tarefa, haverá em nos-
sas igrejas um grande retorno daquilo que 
investimos durante décadas ali.

Christoph Haus

Já faz algum tempo que notamos entre as 
pessoas da cidade multicultural de Izmir 
uma dificuldade cada vez maior de aceitar-
-se mutuamente. Assim, tivemos a ideia de 
realizar durante o Ramadã, em fins de julho, 
um jantar no pátio frontal da nossa igreja. 
Convidamos muitas pessoas e vieram par-
lamentares, o prefeito de Buca, cidadãos 
judeus e irmãos católicos, além de muitos 
outros muçulmanos. Havíamos convidado 
entre 50 a 60 pessoas, mas no final da noite 
éramos 100. O espaço se esgotou e a co-
mida também. Foi realmente uma noite de 
sucesso com muitas conversas e encon-
tros. Naturalmente também vieram repre-
sentantes de agências de notícias, que no 
dia seguinte relataram de forma positiva 
sobre esta noite, embora alguns também 
negativamente.
Alegramo-nos porque depois desse jantar 
três pessoas aceitaram a fé em Jesus Cristo. 
Agora começamos a estudar com eles o 
curso Alpha.
Muito obrigado por todas as orações em fa-
vor da igreja em Torbali. Depois da inaugu-
ração em princípios de junho, a situação tor-
nou-se mais calma. Mas depois de algumas 

semanas percebemos que os irmãos em 
Torbali gostariam de separar-se de nós e 
ser independentes. Nosso irmão Ihsan (diri-
gente da igreja em Torbali) comunicou-nos 
essa separação alguns dias depois (fins de 
julho) e agora trabalham com a cooperação 
do irmão americano Jared, pertencente a 
uma igreja independente da Virgínia, o qual 
havíamos enviado ao irmão Ihsan como au-
xiliar. Esse irmão agora cuida das finanças 
da igreja de Torbali.
Oramos durante semanas por uma solu-
ção. Afinal, tinha sido grande a nossa ale-
gria pela igreja recém-fundada. Depois de 
algumas conversas com um irmão da EBF 
(Federação Batista Europeia) com os irmãos 
de Torbali e também conosco, os abençoa-
mos, deixando-os seguir seu próprio cami-
nho. Ainda bem que o Senhor Jesus sabe 
de tudo.

Ertan Cevik
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Peru

Conferência missionária dos Quíchuas
Durante uma viagem de trabalho 
ao Peru em junho deste ano, Car-
los Waldov e Arturo Köbernick tive-
ram a oportunidade de participar de 
duas conferências missionárias das 
igrejas quíchuas. A primeira reali-
zou-se em Canchas, perto de Jimbe,
e a outra em Concacha Baja.

Esses encontros missionários, cha-
mados de “convenciones”, são uma 
espécie de „festa substituta“ que 
os irmãos das igrejas e dos postos 
missionários da região comemo-
ram anualmente com todo o povo 
das aldeias. Entre os quíchuas exis-
tem regionalmente as típicas „festas 
dos deuses“ comemoradas durante 
quatro dias. Adrian Campero, nosso 
missionário da EBM MASA, quis 
substituir estas por festas espirituais.
Nelas realizam-se em lugar das prá-
ticas de ocultismo e do consumo 
excessivo de álcool competições 
esportivas, como por exemplo a 
corrida bíblica. Partindo de uma al-
titude de quase 4.000 m, essa cor-
rida sobe uma montanha ainda mais 
alta. Os ganhadores recebem como 
prêmio uma Bíblia, sendo difícil ima-
ginar como é grande a alegria que 
isso proporciona. As competições 
são feitas entre homens e mulheres, 
de acordo com faixas etárias. Além 
disso, realizam-se de três a quatro 

cultos diários com muita música e 
pregação. Muitos se convertem nes-
ses eventos, havendo também ba-
tismos, casamentos, dedicação de 
crianças e muito mais. As refeições 
destinam-se a todos e isso exige 
uma boa coordenação. A refeição 
conjunta é muito importante para 
eles. É muito gratificante que esta 
„festa substituta“ se tenha tornado 
mais apreciada pela população do 
que as „festas dos deuses“. Na 
„festa espiritual“ em Canchas parti-
ciparam cerca de 200 pessoas Em 
Concacha Baja foram aproxima-
damente 1.000. Em algumas regi-
ões encontram-se às vezes mais de 
2.000 pessoas. Para Carlos Waldow 
e Arturo Köbernick (representante 
regional da MASA) aquilo foi uma 
experiência maravilhosa. Eles pude-
ram pregar várias vezes e tiveram 
no final um encontro com os mis-
sionários e pastores da região. Em 
2014, quando se realizar a primeira 
viagem de estudos ao Peru, o grupo 
de estudos deverá participar de um 

evento similar num encontro com 
aprox. 2.000 pessoas. O planeja-
mento já está em curso.

É muito gratificante verificar como 
Deus vem abençoando o trabalho 
missionário entre os quíchuas. Mui-
tos se entregam a Jesus, são bati-
zados e integram-se efetivamente à 
igreja. Adrián Campero, missionário 
da MASA, e sua equipe estão sem-
pre a caminho para instruir os mis-
sionários e seus colaboradores. No-
vas igrejas são organizadas. Hugo 
Mondoñedo, nosso missionário para 
Jimbe e região, relatou:
Quando ele visitou o trabalho mis-
sionário mais distante e alto, em 
Rayan (altitude de 4.000 m), chegou 
a ele um jovem de Kilkay, a última 
e mais elevada aldeia da região, di-
zendo: „Venha também à nossa al-
deia e conte-nos da Bíblia, porque 
gostaríamos de aprender dela“.

Isso nos encoraja e enche os nossos 
missionários de alegria e força para 
o trabalho de-
safiador. Somos 
gratos por sua 
ajuda ao susten-
tar esse traba-
lho em oração.

Adrian Campero

Hugo e Carlota Mondoñedo

Esq. Culto no encontro missionário em Concacha Baja; Esq. embaixo: Encontro  
missionário em Concacha Baja; Dir. embaixo: Encontro missionário em Canchas
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Brasil – Parceria Brasil, Moçambique e EBM

Juntos faremos mais e melhor
Como já informamos no último nú-
mero da nossa revista, os nossos 
parceiros do Brasil (CBP „Pioneira“ 
– uma convenção batista regional 
no sul do Brasil) e de Moçambique 
(CBM) elaboraram um esquema 
para uma parceria missionária sob a 
orientação da EBM MASA. Alguns 
alunos do seminário teológico de 
Ijuí, Brasil, visitaram em julho deste 
ano pela primeira vez projetos mis-
sionários em Moçambique. Seguem 
dois relatos:

Camila Assumpção relata: „Du-
rante estas semanas em Moçambi-
que meus seis companheiros e eu 
trabalhamos no projeto pré-escolar 
PEPE, realizamos uma escola bíblica 
de férias e falamos com inúmeras 
pessoas sobre Jesus. Na última se-
mana viajamos para um trabalho 
missionário em Nharonchonga. Ali 
dormimos numa cabana com pare-
des de barro, tomamos banho numa 
cabana de sapé e comemos à luz 
de velas. O esforço das caminhadas 
de 4 horas pela mata foi esquecido 
quando encontramos uma casinha 
com cujos moradores pudemos falar 
do amor de Deus. Os habitantes são 
muito hospitaleiros. Antes de che-
gar à África, eu imaginava que este 
seria o “continente das possibilida-
des“, e essa suposição revelou-se 
verdadeira. Não pretendo apenas fi-
car observando o trabalho de Deus, 

mas o serviço para ele me propor-
ciona a maior alegria.“

Gabriel Lauter, outro aluno brasi-
leiro, também transmite suas im-
pressões: Esta viagem a Moçambi-
que foi um presente de Deus, uma 
maravilhosa ocasião para servir e 
também para confirmar em mim a 
visão missionária. Os 25 dias em 
Moçambique mostraram-me que o 
reino de Deus é muito maior, rico 
e multiforme do que tudo que eu 
conhecia até então. Sim: aprendi 
muito em Nharuchonga, mas tam-
bém recapitulei muitas lições que 
já havia aprendido, mas não pra-
ticado tão intensamente. Aprendi 

que não preciso de dinheiro para 
servir a Deus. Aprendi como é pos-
sível amar e honrar o próximo mais 
do que a mim mesmo. Aprendi 
quanto vale um sacrifício sem quei-
xas. Aprendi que, se executarmos 
a ordem de Jesus, não sentiremos 
cansaço e tristeza, mas que o co-
ração transborda de alegria. Estou 
muito contente com esta primeira 
viagem missionária organizada pela 
Convenção Pioneira e a Convenção 
Batista de Moçambique junto com a 
EBM MASA.

MISSÃO PARA ORFÃOS 
POR MEIO DE SELOS 

POSTAIS

Você pode dar apoio aos nossos 
lares de crianças na américa do 
Sul por meio de selos postais. 

Envie selos usados ou coleções 
de selos ao seguinte endereço: 
Horst Liedtke, Ober-Seemer-

-Strasse 24, 63668 gedern, Tele-
fone: (+49 60 45) 41 56

Camila com um grupo de crianças do projeto pré-escolar PEPE em Moçambique

Parceria Bras-Mos- EBM: Grupo de ação do Brasil com irmãos de Moçambique (3ª da 
direita: Camila Assumpção e 5º da direita: Gabriel Lauter)
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Cuba

Sobre os telhados de Havana
O mais tardar quando ouvi há um 
ano e meio em Herford o Franckie e 
seu rap evangélico, ficou claro para 
mim que iríamos a Cuba com alguns 
estudantes de Viena. Seus relatos 
sobre a atuação de Deus entre pros-
titutas, drogados e ex-detentos fala-
vam a mesma linguagem dos relatos 
de Daniel Gonzales sobre o início 
na Ilha da Juventude nos últimos 15 
anos. Ocorrendo um avivamento, 
beneficiaremos a nós mesmos ao 
registrá-lo, aprendendo dele e bus-
cando inspiração.

Foi diferente do que esperávamos: 
encontramos uma igreja tradicional 
em Santo Suarez, no bairro Diez de 
Octubre/Havana. Ao lado, o semi-
nário teológico reflete em tudo um 
campus americano. Uma grande 

igreja dos tempos de antes da revo-
lução, marcada agora por 50 anos 
de comunismo – e mesmo assim 
algo está muito diferente: a igreja 
experimenta uma total reviravolta 
e caminha em direção ao povo do 
seu entorno. As dificuldades iniciais 
disso são evidentes. Uma trajetória 
desafiadora saindo de uma evange-
lização um tanto constrangida para 
uma fascinante abordagem, ajuda, 
vida, compartilhamento e amor na 
dimensão do reino de Deus.

Daniel Gonzales, atualmente pastor 
daquela igreja, arregimenta um bom 
grupo de jovens dirigentes e pas-
tores em torno de si, promovendo 
pequenos grupos de comunhão nos 
lares e um movimento de organi-
zação de igrejas numa amplitude 

surpreendente. Desde trabalho com 
jovens, mas incluindo seus pais, 
dando-lhes ajuda, até um trabalho 
de igreja doméstica num bairro afro-
-cubano marcado por feitiçaria e 
superstição.
Vale a pena olhar atentamente e 
aprender com a transformação pela 
qual passa uma igreja normal e 
tradicional.

Muito diferente é a dinâmica da au-
tossustentada e jovem igreja em 
Saldo. Pessoas excluídas do sistema 
reencontram-se naquele bairro po-
bre. Suas velhas fachadas de tábuas 
são aos poucos saneadas pela jo-
vem igreja. Como eles mesmos di-
zem, a realidade de Deus se muda 
para este bairro. A igreja que se re-
úne de certa forma ilegalmente so-
bre os telhados de Saldo para seus 
cultos a céu aberto faz-nos entender 
o que o evangelho significa. As pes-
soas encontram libertação.

Prostitutas e drogados tornam-se 
sacerdotisas reais. É preciso dizer 
que Franckie emigrou há pouco 
para os EUA com sua família. A 
igreja sente falta dele, mas percebe 
que Deus edifica sua igreja e sua 
equipe com ELE mesmo.

Bem diferente é a calma na Ilha 
da Juventude – como um outro 
mundo. Nosso programa de estu-
dos resumiu-se aqui principalmente 
aos convites para almoços e janta-
res, repartidos pelas casas e aparta-
mentos de nossos irmãos. Isto aca-
bou tornando-se o maior tesouro 
da nossa viagem – a comunhão de 

casa em casa como em Atos 2. Para 
a maioria de nossos irmãos cuba-
nos, esta foi a primeira vez que hos-
pedavam estrangeiros. Como se-
ria possivel fazer isso funcionar em 
nossas pequenas mesas? Do que 
precisaremos cuidar? Durante nossa 
comunhão à mesa vivenciamos que 
avivamento tem a ver com  compar-
tilhamento de vida. Inspirados por 
essa experiência, passamos agora 
também em nossa igreja vienense a 
convidar para comunhão à mesa.

Outra experiência bem diferente fo-
ram os quatro dias de avaliação nas 
fantásticas praias
depois de 10 dias em viagem de es-
tudos. É facil perceber os limites e 
debilidades do sistema comunista 
ainda vigente. Mas logo passamos a 
discutir as manifestações de insen-
satez do nosso próprio sistema. A 
globalização é um fato, mas o ne-
oliberalismo é mortal – a carga psí-
quica e a sobrecargta são eviden-
tes. Que lugar ocupa ali a realidade 
de Deus? Onde necessitamos de 
libertação e avivamento? Qual é o 
significado do evangelho na nossa 
situação social? Onde surgem entre 
nós os sacerdotes reais de Atos 2? 
Todas essas questões preocuparam 
o grupo de estudos em sua subse-
quente semana de férias nesta ilha 
do Caribe.

Walter Klimt (Trabalho de estudo 
Viena e projeto de igreja Viena)

Austríaco hóspede em Cuba
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06/10/12: Eu nem sabia que os bra-
sileiros são pessoas tão diligentes: 
para preparar a festa de lançamento 
da „pedra fundamental“ do novo 
centro social no lar de crianças de 
Cotia, muitos dias antes já se lim-
pava, construía, comprava, organi-
zava e ensaiava. Muitos visitantes e 

pessoas da favela das redondezas 
haviam sido convidados. As barra-
cas de brinquedos e comidas mon-
tadas com muito amor foram bem 
frequentadas por crianças e adul-
tos. Também a churrasqueira esteve 
em funcionamento contínuo e ofe-
recia linguiças e carne no espeto. 

As crianças do 
lar corriam por 
toda parte e 
pareciam muito 
contentes. Foi 
uma festa!
Depois de toda 
a brincadeira e 
alegria, o am-
biente tornou-
-se solene.
O capelão do 
lar, pastor Man-
fredo Landen-
berger, fez a 
abertura do 

culto festivo e muitos cânticos emol-
duraram a pregação. Nem é preciso 
dizer que fomos apresentados como 
visitantes internacionais. Seguiu-
-se o grande momento da revela-
ção: a maquete do planejado salão 
multiuso foi apresentada a todos. A 
congregação reunida encaminhou-
-se a seguir ao terreno em frente, 
onde a construção será levantada. 
Ali formaram um grande círculo e o 
pastor Elimar Brand (D) fez uma ora-
ção dedicatória e abençoadora. Um 
dia bem vivido chegava ao fim.

Heidrun e Gabi

Em 23 de agosto de 2012 o pastor 
Robert Schmidt faleceu aos 73 anos 
após longa enfermidade. Para mui-
tos dos que já conhecem há algum 
tempo o trabalho de EBM MASA, 

seu nome é familiar.
Segue um pequeno retrospecto de 
sua vida: Em 1964, Robert Schmidt 
emigrou para o Brasil com sua es-
posa Ursula. Tinha em seu coração 
o trabalho missionário e o minis-
tério de igreja, tendo desde o iní-
cio estado próximo ao fundador de 
MASA, pastor Horst Borkowski.
Durante seus 20 anos de trabalho 
como coordenador de MASA no 
Brasil, Robert Schmidt participou da 
fundação de muitas igrejas, mas ele 
tinha um carinho especial pelos la-
res de crianças – principalmente o 
de Cotia. Por este engajou-se apai-
xonadamente e vivia por ele.
Agradecemos a Deus a vida do 
nosso irmão Robert Schmidt. Temos 

a esperança e 
oramos para 
que sempre 
surjam outras 
pessoas que da 
mesma forma 
atendam ao 
chamado para 
que a mis-
são de Deus 
continue.

ORAR E OFERTAR

Lar de Crianças em Cotia, Brasil
Projeto nº: MAG 23120
Necessidade financeira: 51 000 euros

Seminário Teológico de Ijuí, Brasil
Projeto nº: MAG 23220
Necessidade financeira: 21 000 euros

Infos: www.ebm-international.org
Conta de contribuições EBM MASA: 
133906, BLZ 500 921 00 
SKB Bad Homburg, Alemanha

Diário de viagem – relatório da viagem de estudos

Cotia, Brasil

Necrológio: Robert Schmidt

Despedida do pastor Robert Schmidt

Em outubro, um grupo de doze pessoas da Suíça e da Alemanha viajou ao 
Brasil e à Argentina para visitar e conhecer alguns projetos de MASA. Se-
gue um extrato do diário de viagem sobre a visita do grupo ao lar de crian-
ças em Cotia.

Grupo de estudos com pais do lar de crianças

Crianças do lar de Cotia

Robert Schmidt
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Os parceiros da EBM ÍNDIA se apresentam:

Hospital CBM Bethel em Vuyyuru
O CBM Bethel é um hospital geral 
com um departamento oftalmoló-
gico: destina-se a cuidar da saúde 
da população em Vuyyuru – sem 
discriminação de casta, crença e 
nacionalidade. O hospital foi fun-
dado em 1906 como Policlínica pela 
Canadian Baptist Mission. Cinco 
anos depois foi construido junto à 
rua o hospital „velho“. A popula-
ção chamou-o carinhosamente de 
„Missamma“. O „hospital da mis-
são batista“ atendia principalmente 
mulheres e crianças. A pedra funda-
mental do atual hospital foi lançada 
em março de 1923. O Dr. Hulet, a 
Sra. Lockheart e o pastor Godron 
com sua esposa deram-lhe o nome 
„Bethel“ (Casa de Deus) na espe-
rança de que a sempre haverá graça 
enquanto o hospital for necessário“. 
O hospital „velho“ mudou-se em 
1927-1928 para o edifício atual.

Em 1955, o „Hospital Bethel“ para 
mulheres e crianças foi transfor-
mado em hospital geral. Um novo 
ambulatório e um novo escritório ur-
gentemente necessários foram inau-
gurados em 1965, em um novo edi-
fício. O atendimento oftalmológico 
ambulatorial iniciou-se em 1979. Em 
1984 ele pôde ser ampliado para 
uma clinica de olhos.

Em 1992 foi construido o prédio 
para o ambulatório oftalmológico, a 
clínica  e o centro cirúrgico. Desde 
1998, o atendimento oftalmológico 
da Indienhilfe (desde 2010 EBM IN-
DIA) recebe apoio da Alemanha. 
Houve também ajuda de um fundo 

social que desde 2002 garante que 
ninguém precise desistir do trata-
mento por falta de dinheiro. A partir 
de 2010, a EBM INTERNATIONAL 
assumiu a oftalmologia.

NOSSO ALVO – Repassar o amor de 
Jesus Cristo aos pacientes idosos 
pobres e carentes, independente-
mente de casta, crença ou religião 
e,  finalmente, anunciar o evangelho 
e expandir o reino de Deus.

Auxílio por meio de acampamentos 
a pessoas em aldeias isoladas: os 
carentes são levados para cirurgias 
ao hospital de base e, no segundo 
dia depois da operação, dispensa-
dos para suas casas. Isso tornou-se 
possivel porque a EBM INDIA ad-
quiriu um micro-ônibus.
A situação da saúde pública na Ín-
dia é por um lado admirável, mas 
de outro também alarmante. Existe 

disponibilidade de atendimento mé-
dico de qualidade e categoria inter-
nacional em hospitais, que possuem 
tecnologia avançada – todavia ele é 
muito caro e por causa disso inaces-
sivel à grande maioria.
Estamos tentando ajudar os pobres 
e necessitados oferecendo-lhes em 
nosso hospital o necessário trata-
mento oftalmológico. Isto é possível 
graças à liberalidade das pessoas 
na retaguarda da EBM INTERNA-
TIONAL. Somos gratos a Deus, que 
nos dá forças para poder continuar 
o trabalho ao qual ele nos cha-
mou. Agradecemos aos parceiros 
que nos possibilitam isso com sua 
liberalidade.

Dra. Esther Anandakshi 
(diretora-clínica)

Preparo de uma operação
Exame de vista em crianças de aldeias 
circunvizinhas

Micro-ônibus para os acampamentos 
oftalmológicos

Pessoal do Hospital CBM Bethel
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Hospital CBM Bethel– Programas Food Security

Projeto para garantia da alimentação em Vuyyuru

Há 20 anos, Mahesh* (38) já cultivava com 
sua esposa e dois filhos seu lote de terra 
com área de dois acres (aprox 0,81 ha). 
Normalmente recebia  algum dinheiro para 
sementes, adubo e pesticidas. A falta de 
chuva, a má qualidade das sementes e os 
custos crescentes da mão de obra produzi-
ram maus resultados.. Apesar disso ele pre-
cisava pagar os elevados juros de emprésti-
mos privados, o que não era possivel. Desta 
maneira, as dívidas cresceram no decorrer 
dos anos. Pensando em sua situação com 
mulher e filhos sem meios, ingeriu produ-
tos agrotóxicos e morreu. Mahesh, que afi-
nal precisava alimentar sua familia, não vive 
mais!
O suicídio de Mahesh não é um caso iso-
lado: nos primeiros dois meses deste ano, 
157 lavradores suicidaram-se no Estado de 
Andhra Pradesh. Foi por isso que surgiu 
a ideia de contribuir para a segurança ali-
mentar (segurança alimentar significa que 
todas as pessoas tenham sempre acesso a 
alimentos ricos em nutrientes): os lavradores 
receberiam mais instruções para produzir 
maior quantidade e variedade de colheitas: 
a utilização de compostagem e outros adu-
bos biológicos, manutenção da umidade 
do solo por meio de „mulching“, culturas 
fixadoras de nitrogênio, maior variedade de 
culturas, produção de sementes e aplica-
ção de pesticidas e adubos orgânicos. Além 
disso planeja-se aumentar os rebanhos com 
o fim de produzir leite e compostagem. Este 
programa despertou grande alegria entre os 
lavradores locais e ao redor de Vuyyuru. Há 
mais de 100 anos existe para a população 
pobre de lá um hospital batista (o CBM Be-
thel). A Missão Batista Europeia apoia esse 
hospital com equipamento médico e um 
fundo social para poder suprir assistência 
médica e socorrer mesmo os mais pobres. 
O hospital já possui um departamento para 

desenvolvimento de aldeias. Reconheceu ali 
uma necessidade premente, ou seja, a me-
lhoria do rendimento das colheitas para o 
combate à fome, e dirigiu-se a nós visando 
a uma parceria. Considerando a necessi-
dade e o bom propósito, a EBM INTERNA-
TIONAL espontaneamente concordou com 
essa parceria.

Atualmente, 540 agricultores de 30 aldeias 
participam ativamente desse programa. 
Alguns deles possuem terras, mas muitos 
não são proprietários e arrendam áreas. Ini-
cialmente os colaboradores e agricultores 
foram treinados tecnicamente por funcio-
nários do governo em métodos agrícolas 
sustentáveis. Adquiriram-se e semearam-se 
sementes de boa qualidade. Agora planta-
-se arroz em 538 acres (aprox. 218 ha), legu-
mes em um acre (aprox. 0,4 ha) e em outra 
área igual, curcuma – tudo biológico. Todos 
os agricultores criaram hortas para produ-
zir verduras. Temos certeza de que agora a 
alimentação dessas famílias tornou-se mais 
variada.

Todos esses agricultores fundaram san-
ghams** em suas aldeias e abriram contas 
bancárias. Existem agora 30 sanghams de 
agricultores. Cada agricultor poupa mensal-
mente 50 rúpias (aprox. 0,77 Euro). Esse di-
nheiro pode depois ser emprestado a agri-
cultores necessitados para poderem honrar 
as despesas das suas lavouras. Estamos 
neste momento trabalhando na organização 
de uma cooperativa visando a uma ação 
concentrada. Quando tiverem acumulado 
experiência com a poupança e aplicação do 
seu dinheiro, uma parte do disponível da 
cooperativa poderá ser colocada à disposi-
ção dos agricultores como empréstimo.

Dr. Judson Pothuraju

Saila Manoharam, da pequena aldeia 
Nagannaguden, diante de sua plantação 
de arroz

Thommandru Ravindar, da aldeia Pedda-
gonikalapadu, diante de seu campo de 
cucuma (gengibre amarelo)

Gajjala Gangabhavani, da aldeia Thadanki, 
na sua horta

*) nome modificado

**) associações rurais
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Estudo de caso de Salur, Andhra Pradesh

Lar de crianças da YMCA em Sallur para meninos adivasis

A foto mostra um menino chamado M. Go-
wri, oriundo da pequena e muito pobre al-
deia Mugadavalasa. Seus pais morreram 
quando Gowri ainda era muito pequeno. 
Passou então a viver com sua avó. Como 
esta também era muito pobre, não tendo 
dinheiro para sua educação, entregou o 
menino aos cuidados do lar de crianças. 
Aqui, no lar de crianças, Gowri teve então 
a oportunidade de concluir os estudos com 
sucesso.
Atualmente ele estuda engenharia civil em 
Paderu, uma área para tribos no distrito de 
Visakhapatnam, onde o governo abriu uma 

escola de engenharia para possibilitar às 
crianças tribais como Gowri uma formação 
em engenharia.

Depois de terminar esse curso de três anos, 
os jovens formados têm boas chances de 
conseguir um emprego com remuneração 
suficiente. Com isso recebem a possibili-
dade de integração na sociedade e princi-
palmente de sustento para si e sua família. 
Gowri está supercontente por lhe ter sido 
dada essa oportunidade, e alegra-se por fi-
nalmente poder levar uma vida digna. M. Gowri

Necrológio Gerhard Körner

Deixou-nos um eficiente  
colaborador da INDIENHILFE

Em 24 de setembro de 2012, na véspera do 
seu 92º aniversário, Gehard Körner foi cha-
mado para casa por Deus.
Ele foi extraordinariamente competente e 
durante toda a vida colocou seus múltiplos 
dons em prática em tarefas e responsabili-
dades organizacionais.
Profissionalmente foi diretor do grupo 
Brown Boveri, sendo detentor de diversas 
patentes. Ao lado disso e principalmente 
durante sua aposentadoria profissional ele 
engajava cabeça, coração e mãos de forma 
honorária.
Durante muitos anos foi presidente da igreja 
batista em Schriesheim. Por doze anos foi 
membro da diretoria da Convenção das 
Igrejas Batistas na Alemanha; onde inclusive 
dirigiu o departamento de missões mun-
diais. Também esteve presente como „bom-
beiro“ em situações de conflito. Finalmente, 
o lar de idosos Welzheim, projeto comuni-
tário da obra diaconal de Baden-Wüttem-
berg e da obra diaconal Bethel, leva sua 
assinatura.

Para a INDIENHILFE, fundada em 1960, ele 
foi um extraordinário e engajado realizador 

e promotor. Sua colaboração iniciou-se 
quando já tinha 65 anos, quase como „se-
ara temporã“ e, como tal, cheia de sol, 
força e maturidade. Desde 1985, ano da 
integração na Convenção das Igrejas Batis-
tas da Alemanha, até 2008, pertenceu ao 
conselho deliberativo da INDIENHILFE. Si-
multaneamente continuou trabalhando de 
1985 até 2008 amplamente como voluntário 
em todas as questões de processamento de 
dados, na produção responsável dos relató-
rios ilustrados, no desenvolvimento do regi-
mento interno, na comprovação de ofertas, 
etc. Em tudo isso foi incansável, disponibili-
zando sua grande experiência, sempre  dis-
posto a oferecer seus serviços e a assumir 
responsabilidades.

Em quatro viagens de inspeção aos parcei-
ros e projetos participou pessoalmente e 
com naturalidade, sempre às próprias cus-
tas, tendo assim nesse tempo literalmente 
se „fundido“ com as atividades na Índia. 
Onde quer que acontecesse algo nas bu-
liçosas parcerias na Índia, ele se inflamava 
e participava vigorosamente. Dava espe-
cial atenção também para que em todas as 

“Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros  
é que cada um deles seja encontrado fiel” (1Co 4.2).

Gerhard Körner †
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ORAR E CONTRIBUIR

Hospital CBM Bethel – Programa de  
segurança alimentar em Vuyyuru
Projeto nº: MAG 81704
Necessidade financeira: 24 000 euros

Lar de crianças da YMCA em Salur
Projeto nº: MAG 82201
Necessidade financeira: 10 000 euros

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

ações de ajuda não se perdesse o foco no 
evangelho, que todas as atividades tives-
sem sempre suficiente fundamento espiri-
tual, sendo assim um trabalho diaconal mis-
sionário duplo.

A INDIENHILFE tem muito a lhe agrade-
cer. Meu coração está emocionado e agra-
decido pelos seus múltiplos trabalhos, sua 
amizade e sua atividade sempre dedicada.
Gerhard Körner não enterrou os talentos 
que Deus lhe confiou, mas com visão e zelo 
os investiu no Reino, obtento o maior ren-
dimento. De acordo com a parábola dos 
talentos em Mateus 25.21, Deus lhe dirá: 
“Muito bem, servo bom e fiel..., eu o porei 
sobre muito. Venha e participe da alegria do 
seu Senhor!“

Ele abrigava no seu coração os mais po-
bres que vivem nas sombras e movia-o o 
desejo, posto em prática de muitas formas, 

de encontrar entre os mais pobres o seu Se-
nhor que foi habitar „lá em baixo“ entre os 
desfavorecidos. Na face dos carentes de to-
dos os tipos, por exemplo de crianças em 
busca de abrigo, dos cegos, dos doentes, 
dos famintos e desorientados, encontrou 
o semblante do seu Senhor, Cristo, ofere-
cendo-lhe um culto vitalício na realidade 
prática do amor que serve ao próximo.

Gerhard Körner foi um modelo de fideli-
dade. Todos nós, seus amigos da INDIE-
NHILFE (agora EBM INDIA), os parceiros na 
Índia e por trás deles os incontáveis neces-
sitados nos nossos numerosos projetos na 
Índia, permanecemos gratos de coração por 
sua marcante atuação. Sua semeadura bro-
tou, deixando um rastro permanente do seu 
serviço ao “próximo distante“.

Dr. Walter Herter

Capital: Nova Delhi
Área: 3.287.590 km²
População: 1.210.193.422 (2011)
Religião: hinduísmo (80,5 %) islã (13,4 %), cristianismo 

(2,3 %), siquismo (1,9 %) budismo (0,8 %), jainismo 
(0,4 %), outros (0,6 %).

Idiomas: 23 no total. Todavia, as línguas oficiais da União 
são hindi e inglês.

Escolaridade: 74 % (2011) da população sabe ler e escrever.
Governo: República federativa parlamentarista
Agricultura: arroz, trigo, painço, leguminosas, batatas, cebolas, 

sementes oleaginosas (principalmente amendoim, 
soja, sésamo, colza e coco), mangas e bananas, al-
godão, cana de açúcar, chá, fumo, café, juta, caju, 
temperos (principalmente chili, pimenta, carda-
momo, gengibre, coentro, cúrcuma, canela, alho) 
e nozes de areca.

Indústria: têxtil, aço, máquinas, química, informática (áreas 
da hardware e software), biotecnologia.

Minérios: abundantes reservas de ferro e manganês de alta 
qualidade, carvão, bauxita e cromo.

Desafio: pobreza

ÍNDIA – DADOS E FATOS
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O Seminário teológico em Lilongwe, Malaui

Relatório da voluntária Margit Froeb
Desde meados de setembro vivo no 
campus do seminário teológico em 
Lilongwe, capital de Malaui. Como 
voluntária da EBM INTERNATIONAL 
leciono aqui por seis meses a maté-
ria assistência espiritual cristã. Além 
disso coopero numa igreja batista, 
prestando assistência espiritual.

Entrementes todos aqui no campus 
me conhecem e cumprimentam, 
desde os docentes até o cozinheiro. 
As pessoas são muito gentis comigo 
e me chamam de “mama/madame/
sister ou simplesmente Margit: How 
are you today?” Realmente não 
é difícil me reconhecer aqui, pois 
chamo atenção por ser de aparência 
totalmente diferente dos demais ao 
meu redor: até agora ainda não en-
contrei aqui nenhum outro branco.

Os alunos conhecem a Margit from 
Germany, 52 anos, casada, e sabem 
que tenho duas filhas adultas. Gos-
tam de olhar as fotos da minha famí-
lia e interessam-se por mim e pela a 
minha vida na Alemanha.
A propósito, o cultivo dos relacio-
namentos é muito importante em 
Malaui, e pressa é um termo inexis-
tente. O seminário reconhece a si 
mesmo explicitamente como comu-
nidade cristã com uma relação equi-
librada entre estudo acadêmico e 
vivência prática.

O seminário teológico existe desta 
forma desde 1994. Inicialmente ha-
via apenas ensino teológico básico 
de 3 anos. Desde então, tanto ho-
mens como mulheres podem qualifi-
car-se em diferentes níveis acadêmi-
cos até o nível de mestrado.

Os responsáveis no 
seminário têm em 
torno de 50 e pou-
cos anos de idade 
e estudaram no ex-
terior. Consideram 
particularmente im-
portante que os es-
tudantes malauia-
nos possam agora 
formar-se em sua 
própria pátria. O se-
minário forma tanto 
pastores líderes de 
igreja honorários 
como efetivos. O se-
minário tem assim 
um currículo amplo e 
integral: ministra-se 

ensino teórico 4 dias por semana, 
e a segunda-feira é dia de prática. 
Todos os dias da semana começam 
com um culto, no qual pregam alter-
nadamente os alunos e docentes.
Cada aluno precisa procurar uma 

igreja em Lilongwe para se engajar 
ali. Existe também um programa fe-
minino especial para as esposas de 
alunos masculinos, que ainda são 
maioria.

Quem estuda aqui precisa pagar 
uma taxa semestral que inclui alo-
jamento e alimentação. É muito di-
nheiro para a maioria das pessoas. 
Normalmente os alunos são envia-
dos por suas igrejas, recebendo 
também ajuda financeira. Ainda as-
sim, muitos alunos talentosos não 
podem estudar aqui por não terem 
os recursos necessários.

As condições de vida no seminário 
são muito simples e modestas. Alo-
jamentos, alimentação e salas de 
aula são de padrão mínimo.

Mesmo assim organizei minha vida 
no seminário tão bem quanto pos-
sível. A bondade e a franqueza das 
pessoas no seminário me compen-
sam pelos desafios do dia a dia – 
o que ainda me proporciona uma 
oportunidade de crescimento.

Margit Froeb

O seminário teológico em Lilongwe

O colegiado do seminário com Margit Froeb
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República Centro-Africana

Formação teológica em Bangui
Hoje de manhã me preparei para 
as aulas na nossa escola teológica 
em Bangui. Na próxima segunda-
-feira será o culto de abertura. Logo 
a seguir os nossos alunos, homens 
e mulheres, estarão a postos, espe-
rando ser preparados ao longo dos 
próximos três anos para o seu futuro 
trabalho. Eu mesmo leciono teolo-
gia pastoral. Essa matéria trata da 
prática ministerial do pregador. O 
modelo do nosso serviço é o pró-
prio Deus. Assim como ele cuida da 
humanidade, devem também os fu-
turos obreiros pastorear suas igrejas. 
Não se trata apenas de preservar 
as igrejas, mas, assim como Jesus 
Cristo sempre procurou o perdido, 
devem também eles aprender a le-
var pessoas a Cristo e à sua igreja. 

Elie Yorgh terminou seus estudos e 
foi recentemente empossado como 
pastor numa igreja da periferia da 
cidade. Sua primeira formação ele 

havia absolvido na Itália, como ar-
meiro, ganhando assim o dinheiro 
para sustentar sua familia de 11 pes-
soas. Devido à sua postura honesta 
e franca, foi chamado a ser o diri-
gente nacional do ministério mascu-
lino na Convenção. Agora ele divide 
seu tempo entre a antiga profissão, 
sua igreja, sua família e o ministé-
rio masculino. Um malabarismo que 
muitos pastores conhecem também 
na Europa. 

Para novembro, Annabeth e eu fo-
mos convidados a realizar em sua 
igreja dois seminários sobre depen-
dência de drogas e sobre sexuali-
dade responsável. Ele renunciou a 
diversas coisas, mas também ga-
nhou outras. Hoje ele investe em 
pessoas e edifica para a eternidade.

Ao lado disso há também alguns 
suspiros quando percebemos certas 
deficiências nos alunos. Com a alta 
taxa de desemprego, apresentam-
-se reiteradas vezes pessoas que 
acreditam poder garantir com essa 
formação um emprego seguro para 
o futuro. Portanto oramos para que 
as igrejas reconheçam o problema 
da falta de pastores, que apoiem 
pessoas competentes e que o pró-
prio Senhor chame pessoas que 
queira usar em seu ministério.

Ainda há muitas igrejas sem diri-
gentes com o necessário preparo. 
Outros há que envelhecram e se 
cansaram no trabalho, merecendo 
ser aposentados. O país continua 
precisando de pastores bem prepa-
rados. Assim, agradecemos a todos 

os contribuintes o seu apoio nesta 
tarefa tão importante.

Markus Maag

Markus Maag leciona teologia pastoral

Elie Yorgh atua em muitas áreas.

Alunos e alunas da escola teológica.
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Quando encontramos o pastor Fo-
day Koroma e seus copastores na 
pequena aldeia de Mabbetor nos 
arredores de Lunsar, fomos logo 
saudados por uma multidão. O 
templo havia sido construído re-
centemente com dinheiro dos EUA. 
Além dos frequentadores da igreja 
fomos saudados por uma grande 

quantidade de escolares: A região 
é marcada por escolas islâmicas e 
o pastor Foday aproveita sua influ-
ência para fundar escolas cristãs. 
Em uma localidade vizinha ele con-
seguiu convencer um minerador a 
construir uma escola fundamental, 
e o pastor Foday esforça-se por 
conseguir professores cristãos, pois 
deseja que o evangelho seja anun-
ciado em todo lugar.

Daqui viajamos à aldeia maior de 
Foredugu. Muitas mulheres jovens 
se converteram aqui e foram bati-
zadas há poucas semanas. As mais 
velhas acham difícil unir-se a Jesus, 
mas permitem que seus filhos fre-
quentem as igrejas. Nos anos de 
2010 e 2011, o pastor Foday bati-
zou mais de 500 pessoas. Ele con-
seguiu cativar de modo especial os 
corações das pessoas, pois a região, 
apesar do trabalho cristão feito 
há anos por batistas e católicos, 
permaneceu firme nas mãos dos 
muçulmanos.

O pastor Foday recebeu sua forma-
ção teológica no seminário batista 
em Gana. A Convenção Batista de 

Serra Leoa (BCSL) ouviu do seu de-
senvolvimento e de seu trabalho en-
quanto ainda estudava. Ele queria 
muito voltar à sua pátria depois dos 
estudos, tendo sido contratado pela 
BCSL como fundador de igrejas. Ele 
é um típico evangelista, viajando 
de motocicleta de aldeia a aldeia, 
fundando igrejas domingo após do-
mingo. E, como Paulo, ele prepara 
um Timóteo em cada igreja. Sua es-
posa Saffie trabalha como secretária 
para a clínica oftalmológica batista 
a apoia seu marido por meio de en-
sino e pregação em seu trabalho.

A caminho de casa para Freetown, 
visitamos a importante cidade de 
Rogbere. Aqui o pastor Foday pla-
nejou um prédio para uma escola 
avançada porque nessa região 
existe somente uma escola muçul-
mana. Minha esposa Aisha e eu fi-
camos muito impressionados com a 
grande fé daquele homem. Ele não 
esperou por recursos para construir: 
Seu irmão é empreiteiro e o ajudou 
a começar a construção. Quando 
estivemos lá, encontramos trabalha-
dores que misturavam cimento e co-
meçavam a construção com tijolos 
de barro. Enquanto escrevo estas 
linhas, posso informar que um edi-
fício já foi concluído e está coberto. 
Nosso irmão pastor Foday confiou 
em Deus e este abençoou sua fé.

Serra Leoa

O missionário Hans Willem Osterloo relata ...

Uma nova escola sendo erguida

O Pastor Foday prega e ensina

Foday e Saffie Koroma
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... Aqui estávamos todos nós de volta 
a Elstal, 14 meses depois do curso 
preparatório ...
Começamos na noite de quarta-feira 12 
de setembro, às 18 horas, com um grande 
churrasco, antes de tudo saudando todos os 
voluntário e batendo papo ...
Tivemos três dias completos para intercâm-
bio e para refletir sobre tudo mais uma vez. 
Naturalmente todos os dias do curso de 
avaliação estavam muito bem preparados, 
para podermos „despedir-nos“ da melhor 
forma possível deste ano muito pessoal na 
Argentina ou na África. Cada dia teve seu 
próprio tema.
Um dos dias correu sob o tema „Transitorie-
dade e Despedida“. A pastora Kathy Chris-
tina Pithan acompanhou-nos através desse 
dia marcado pela despedida deste ano 
muito pessoal nos nossos respectivos países 
de atução.

Num outro dia vestimos roupas típicas dos 
países, pois era o dia de nossa apresenta-
ção pessoal. Cada grupo de voluntários de-
veria proferir uma pequena palestra sobre 
o país em que atuou e suas características. 
Depois cada voluntário pôde relatar explici-
tamente alguma experiência positiva ou ne-
gativa do seu trabalho. Com esses „breves“ 
relatos preenchemos um dia inteiro, o que 
foi muito bom e importante para todos nós.

O terceiro dia tratou do tema “Choque cul-
tural e reintegração“. Falamos bem fran-
camente com Kristina Hasenpusch sobre 
nossas experiências e encontros depois do 
retorno. Todos que queriam puderam rela-
tar como vivenciaram o retorno, quais difi-
culdades ou desafios encontraram e como 

a gente de casa reagiu. Além disso fizemos 
uma lista de coisas que empreendemos e 
que nos ajudaram na reintegração.

Depois nos despedimos mais uma vez de 
todas as coisas negativas que queríamos 
conscientemente largar no nosso „país de 
atuação“, mas por outro lado trouxemos 
também conscientemente “para casa“ to-
das as experiências positivas.

Nosso curso de avaliação terminou no do-
mingo, dia 18 de setembro de 2012 às 12 
horas, depois de um último culto conjunto 
em Elstal.
Agora somos apenas os „ex-“, já que de-
pois desses últimos 4 dias em Elstal o nosso 
ano de voluntariado na África ou na Argen-
tina realmente chegou ao seu término.
Muitos de nós talvez nunca poderão romper 
totalmente com esse período, pois de uma 
ou outra forma todos fomos marcados por 
essas experiências, talvez para sempre ... 
OBRIGADA, JESUS!

Verena Egerding

ORAR E CONTRIBUIR

Formação teológica na República  
Centro-Africana
Projeto nº: MAG 56400
Necessidade financeira: 85 000 euros

Programa de voluntariado SERVE
Projeto nº: MAG 10800
Necessidade financeira: 25 000 euros

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

Programa de voluntariado SERVE

Curso de avaliação do ano de atividades 2011-2012

Voluntários voltando – Curso de avaliação set. de 2012



www.ebm-international.org

Novos filmes em www.ebm-international.org

Sob o título “EBM INTERNATIO-
NAL – Deus escreve sua história 
de missões“ há um vídeo de 13 
minutos no qual são apresentados 
de modo sucinto as diversas áreas 
de trabalho da EBM INTERNATIO-
NAL. Há também alguns exemplos 
de projetos em que estamos atual-
mente engajados. Além dos secretá-
rios de missão, também todos os re-
presentantes regionais da Índia, da 
África e da América Latina têm a pa-
lavra. O vídeo é uma excelente pos-
sibilidade para informar com mais 
precisão sobre a EBM INTERNATIO-
NAL em eventos de igrejas e para 
transmitir a impressão de quanto a 
missão de Deus é „colorida“.

Em nosso site temos agora dois breves vídeos:

O filme SERVE – servir a Deus – 
servir às pessoas mostra em me-
nos de 4 minurtos uma dúzia de vo-
luntários que atualmente estão em 
ação na África e na América Latina. 
Eles contam o que os move, o que 
desejam, quais suas motivações e 
seus sonhos sobre os encontros na-
queles países.


