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Prezados leitores:

„Crianças e adolescentes são a igreja de amanhã!“

Gostamos de mencionar essa convicção quando pensamos na capacidade futura 

de nossas igrejas. Contudo, consideramos falsa essa declaração. Crianças e ado-

lescentes não são o futuro de nossas igrejas: os jovens são parte da igreja de 

hoje – e caso não sejam, nossas igrejas não têm futuro.

Em seus múltiplos projetos, a EBM INTERNATIONAL tem dado conscientemente 

muita ênfase à promoção de crianças e adolescentes. Por trás disso encontra-se 

a convicção de que precisamos oferecer um futuro principalmente a essa faixa 

etária. Isto corresponde à maneira como Jesus lidou com as crianças e faz parte 

da essência da igreja neotestamentária.

O Pastor Samuel Bontha, de Hyderabad, Índia, escreve: „As idéias e a energia 

dos jovens são indispensáveis para o desenvolvimento da igreja. Infelizmente a 

juventude é o grupo mais negligenciado, também na igreja.“ A igreja de Samuel 

Bontha não só investe muito num florescente trabalho infantil e juvenil. Ela ofe-

rece a 50 orfãos e semiórfãos um novo lar por meio de um orfanato. Em cinco 

pré-escolas, ela resguarda 100 crianças do trabalho infantil, dando-lhes a base 

para uma boa educação. Tambémem oferece todos os anos a 20 jovens mulheres 
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, uma sólida formação profissional 

por meio de um curso de corte e 

costura. Essa igreja vê no apoio, na 

promoção e na integração de crian-

ças e adolescentes o centro de sua 

missão.

Desejamos tomar esse exemplo como duplo incentivo às nossas igrejas na Europa: dar às crianças e 

aos adolescentes espaço para seu desenvolvimento em nossas igrejas e proporcionar apoio interna-

cional a crianças e adolescentes que carecem do essencial para viver. Quem sabe seria possível unir 

em sua igreja o seguinte: crianças e adolescentes da Europa ajudando crianças e adolescentes na 

Índia, na África e na América Latina.

A EBM INTERNATIONAL engaja-se muito para que crianças e adolescentes tenham um futuro:

•  em igrejas como na de Hyderabad, que recebe nosso apoio;

•  no Núcleo Social de Diadema/Brasil, onde crianças e adolescentes vindos de favelas encontram 

ofertas que os afastem da criminalidade e de drogas, conduzindo-os pelo trabalho de uma igreja 

aos passos de uma vida ordenada;

•  nos muitos lares e projetos para crianças da MASA na América Latina;

•  no centro profissionalizante em Garoua, no norte de Camarões, onde 140 jovens recebem a base 

para uma vida profissional;

•  Nas escolas de Camarões e da Guiné Equatorial, que oferecem às crianças uma educação que de 

outra maneira não teriam, promovendo sinultaneamente contato com igrejas da região.

As crianças e os adolescentes de suas igrejas necessitam de confiança, 

espaço para seu desenvolvimento e apoio. As crianças e os adolescentes na 

Índia, na África e na América Latina precisam de suas ofertas para podermos 

garantir o financiamento dos muitos projetos. Por tudo isso queremos agra-

decer-lhes e desejar as ricas bênçãos de Deus.

Cordialmente,

Christoph Haus Volker Bohle Carlos Waldow

Banda de jovens  
da igreja de Hyderabad

Agenda
Conselho missionário em Herford/
Alemanha
19 a 21 de maio de 2011

Encontro de amigos da EBM em 
Herford/Alemanha
22 de maio de 2011
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África do Sul

BCSA comemora „Vision Jubilee“

De 12-16 de dezembro de 2010, a BCSA 
(Baptist Convention of South Africa) realizou 
sua assembleia em Hammanskraal/Pretória. 
Comemoraram-se principalmente os resul-
tados do „Vision Jubilee 2010“ dos últimos 
15 anos. „Foi para mim um presente muito 
especial!“, relata Regina Claas, secretária-
-geral da BEFG, que participou da assem-
bleia para homenagear os 10 anos de ati-
vidade do secretário-geral Paul Msiza, que 
povavelmente deixará o cargo em meados 
de 2011. “Exatamente quando cheguei à 
Áfica do Sul para colaborar como missio-
nária, a BCSA começou a desenvolver esta 
visão. O resultado desse trabalho me causa 
admiração! E muitos dos nossos missioná-
rios da EBM participaram disso.“Foi enco-
rajador que o número de igrejas quase du-
plicou, que foram construidos um escritório 
próprio e um colégio , e que nesse ínterim 
já haja 170 pastores, dos quais 80 se forma-
ram no próprio instituto. Se considerarmos 
que a BCSA é autônoma há apenas 23 anos, 
isto é extraordinário. Também para os pró-
ximos 10 anos a intenção é focalizar a for-
mação de lideranças e o fortalecimento de 
ações sociais e diaconais para que o cresci-
mento prossiga. O ato festivo de transferên-
cia da posse de um gigantesco terreno dos 
Southern Baptists a leste de Johannesburgo 
com o nome de „Thusong“ foi um clímax 
devidamente comemorado no local com 
uma enorme torta. Com isso, a BCSA possui 
agora oficialmente uma grande propriedade 

para continuar a desenvolver sua visão.
Uma das prioridades no trabalho da BCSA 
é atualmente o programa de combate ao 
HIV e à AIDS, que apoia 20 iniciativas lo-
cais. Assim, durante a Convenção pudemos 
encaminhar pela EBM AFRICA a quantia de 
10.000 euros para essas organizações e por 
meio de uma campanha lutamos contra a 
discriminização de pessoas HIV-positivas, 
encorajando-as tomarem a iniciativa de fa-
zer o teste de vírus. Em 2010, uma das ên-
fases do nosso trabalho foi um treinamento 
de acompanhantes para crianças orfãs en-
lutadas. Doze colaboradores de sete or-
ganizações aprenderam e realizaram em 4 
módulos e 20 aulas práticas como aplicar 
terapias lúdicas a crianças com problemas 
de luto.
Durante a Convenção pudemos então, uti-
lizando nosso novo estande, colocar à dis-
posição numerosos materiais para este e 
outros temas educacionais, participando 
também de workshops diários.

Matthias Dichristin

Baptist Convention of South Africa (BCSA)

Fazem parte da BCSA 156 igrejas e 33 congregações, com 23.500 
membros. A Convenção Batista foi fundada em 1927, inicialmente 
como „Bantu Baptist Association“. Durante o período do apartheid foi 
parte da Baptist Union, até tornar-se em 1987 novamente uma Con-
venção independente. Essas igrejas compõem-se principalmente de 
negros e seus locais de culto encontram-se geralmente nos townships. 
Em 2009, 184 pessoas foram batizadas com base em seu testemunho 
de fé. Outras informações podem ser encontradas em: www.bcsa.co.za

Esther Dichristin, Freda, Paul Mzisa

Inauguração solene do novo Centro da Conven-
ção Esther Dichristin, Freda, Paul Mzisa
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Ursula Greuter – cora-
ção e mãos em ação

Norte de Camarões

Ursula Greuter – malaa´ikaajo

Dedicação, coração e oração
Agora ela se aposentou: Ursula Greuter. 
Em 1969 veio pela primeira vez a Cama-
rões e, com algumas interrupções, ela en-
cerrou seu trabalho como missionária em 
Camarões após um total de 20 anos. Nos 
primeiros anos trabalhou como enfermeira 
e parteira. Em 1984 chamaram-na de volta 
à Suíça para assumir a direção do lar de ido-
sos Salem. Mas o seu coração sempre ficou 
em Camarões. Assim, emigrou novamente 
no ano 2000 para trabalhar dedicadamente 
em Mokong quando já poderia ter-se apo-
sentado. Dirigiu a farmácia central do ser-
viço médico-diaconal, formou seu sucessor 
Betché Issac e introduziu-o no cargo. Com 
a despedida de Ursula termina uma era de 
trabalho missionário da EBM AFRICA. Dedi-
cação, coração e oração foram os pilares do 
seu trabalho.
 Jutta Krebs

Uma mulher de muitos dotes
Além do seu trabalho médico, Ursula ou 
malaa ‘ikaajo (anjo) como ainda é chamada, 
assumiu de coração ainda outras áreas. De-
dicou-se às esposas dos seminaristas e sem-
pre esteve em busca das pessoas: certo dia, 
à noitinha, partimos para a aldeia para visi-
tar Jacqueline. Esta, rejeitada pelo marido, 
já perdeu quatro dos seus sete filhos por 
motivo de doenças. Ela alegrou-se muito 
com a visita e mostrou-nos com entusiasmo 
sua Bíblia em áudio, gravada no seu idioma. 
Agora teria condições de entender muito 
melhor a Palavra de Deus e isto lhe dava 
forças e alegria. Assentamo-nos com ela 
para tomar conhecimento de sua situação. 
Ela sempre necessita de aconselhamento, 
encorajamento e ajuda para poder enfrentar 

sua vida difícil. O trabalho de Ursula tem 
muitas facetas: ela faz o bolo para um ca-
sal de noivos, visita cultos em outras igre-
jas para encorajamento, assenta-se entre 
pessoas enlutadas por ocasião do enterro, 
alegra-se com uma família que ganhou 
nenê ou procura desesperados para verifi-
car como ajudá-los. Jovens e velhos vinham 
a ela com suas perguntas, problemas, estô-
magos vazios, mas também com boas notí-
cias. Ursula busca força e alegria para todas 
essas exigências na oração e na Palavra de 
Deus. Sobre essa sua dedicação de tantos 
anos certamente se aplica a palavra de Je-
sus: Tudo o que fizeste a um destes meus 
pequeninos irmãos, a mim o fizeste.
 Esther Binder

Promotora de esperanças
Na virada de ano 2010/2011 tivemos oca-
sião de visitar Ursula em Mokong, no norte 
de Camarões: Já antes do nascer do sol 
ela toma tempo para falar com seu chefe 
(Deus) sobre o dia que se inicia. Depois sai 
de casa. Pergunta aos guardas-noturnos se 
aconteceu alguma coisa em especial. Vai à 
farmácia, ao seu escritório, para trabalhar 
com calma antes que comece a movimenta-
ção no posto. Admirei-me ao saber por que 
e por quem ela se importa. Chegam muitas 
pessoas: algumas trazem amendoins, outras 
algum prato de arroz para os hóspedes. Há 
também pais e mães em busca de dinheiro 
para a escola de seus filhos, pois de ou-
tra forma seriam excluídos de lá. Durante a 
noite chega uma mulher e se deita diante da 
porta porque o marido a mandou embora e 
ela não tem onde ficar. Ursula está presente 
para todos, velhos e jovens, com as suas 
preocupações. Tem tempo para todos, uma 
boa palavra e uma oração. Eu me admiro 
como ela consegue transmitir esperança 
porque afinal Jesus é o responsável por essa 
gente.
 Esther Fröhlich
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EBM ÁFRICA

O cantinho de Timothée Bouba

Alegro-me muito por poder in-
formar que o serviço proporciona 
muita alegria e que o trabalho mis-
sionário mundial é bem sucedido 
apesar de a comunicação no tra-
balho internacional ser um grande 
desafio. Mas isto também é assim 
nas igrejas locais ou em projetos de 
base. Precisamos aprender a confiar 
em nossas decisões, mesmo porque 
nem tudo pode ser planejado e or-
ganizado com antecedência. Isso 
também significa ouvir, aprender e 
considerar criteriosamente qualquer 
decisão antes que seja tomada.

Em relação à Convenção Batista de 
Camarões UEBC ou por ocasião de 
minhas viagens à República Centro-
-Africana em outubro ou durante a 
viagem a Serra Leoa em novembro 
– que realizei na companhia do pre-
sidente da EBM INTERNATIONAL, 
Arild Harvik, do secretário geral 

Christoph Haus ou do secretário ge-
ral da convenção batista holandesa 
Albrecht Boerrigter – tenho insistido 
em esclarecer que os africanos de-
vem assumir seus próprios métodos 
de evangelização e diaconia. Essa 
compreensão da missão mundial 
pela qual nos responsabilizamos 
conjuntamente é sem dúvida um 
campo de aprendizado.

Um alvo da EBM AFRICA é encora-
jar os cristãos da África e desafiá-los 
a assumir o desenvolvimento em 
seus próprios países.Esta é uma ta-
refa que precisamos exercitar reite-
radas vezes e em conjunto. Também 
o tipo e o modo da comunicação 
deveria corresponder a essa aborda-
gem por parcerias. Isso vale para a 
cooperação local, nas uniões e entre 
colaboradores europeus e nacionais. 
Mudanças são chances, e Mudanças 
exigem coragem e convicção. Do 
meu ponto de vista, nada pode ser 
modificado se faltar convicção.

A EBM AFRICA prova por in-
termédio de sua coragem 

de que está convencida 
daquilo que faz no seu 
trabalho pelas pessoas 
e para glória de Deus. A 
nova visão deve substituir 

modelos antigos. Isso significa tam-
bém que a responsabilidade e a di-
reção devem ser assumidas pelos 
africanos e correspondentemente 
aceitas. Complexos, o mofo do pas-
sado e preconceitos não deveriam 
mais existir. Temos a esperança de 
que assim serão liberadas novas 
energias para que todos possam 
participar das alterações estruturais 
e espirituais. Este é meu grande de-
safio e esta é minha tarefa.

Dr. Timothée Bouba Mbima

Representante regional da EBM
O Pastor Dr. Timothée Bouba Mbima é o representante regio-

nal da EBM para a África central e ocidental. Nesta função ele 
sucede ao Pastor Rainer Chrupalla. O representante regional é 

responsável localmente pelos projetos, as iniciativas e os cola-
boradores, mas também pelas questões financeiras relacio-

nadas com as convenções batistas em Camarões (UEBC), 
da República Centro-Africana (UFEB), da Guiné Equato-

rial e de Serra Leoa (BCSL), nas quais a EBM AFRICA 
está engajada. Timothée Bouba é também responsá-

vel pelos colaboradores europeus, mesmo que estes 
estejam juridicamente vinculados aos seus empre-

gadores, que também são legalmente responsá-
veis por eles. O Dr. Timothée Bouba é casado 
com Djoda Dama Jacqueline Mbima, mora em 

Yaoundé/Camarões e tem três filhos.

Jacqueline e Timothée Bouba



7

Guiné Equatorial

Atividades da igreja e formação escolar

São 13 horas e no pequeno terreno 
da igreja Batista comprimem-se 700 
escolares. A escola „El Buen Pastor“ 
tem lugar para apenas 350 crian-
ças. Isto significa que, no período 
da manhã, 350 crianças estudam no 
fundamental. Às 13 horas chegam 
então 350 alunos do nível secun-
dário 2. Para que isso funcione ra-
zoavelmente, as crianças do curso 
primário deixam o local pelo por-
tão da frente enquanto os alunos 
maiores entram pelos fundos. Esta 
escola é dirigida por Damaris Juá-
rez e Julio Cháfer. Eles estão traba-
lhando desde julho de 2010 como 
missionários da EBM em Malabo, a 
densamente habitada e ativa capi-
tal da Guiné Equatorial. Simultane-
amente eles cuidam com o pastor 
local da pequena igreja Batista lo-
calizada na mesma propriedade no 
centro de Malabo. Ambos, a escola 
e a igreja, gozam de boa reputação 
junto às autoridades e à população. 
A Escola oferece educação de alta 
qualidade e por isso está sempre 
lotada. E através da escola sempre 
há jovens atraídos à igreja. Malabo 
é um lugar bastante caro porque 
todos os alimentos e outros bens 
precisam primeiro ser transportados 
para a grande ilha. Neste momento, 
nossos missionários precisam urgen-
temente de um novo carro, pois seu 
velho Pajero com 25 anos de uso já 
deu o que podia.

Em Bata, a capital continental da 
Guiné Equatorial, o cenário é outro. 
A pequena igreja batista localiza-
-se numa residência. A partir de lá 
também é coordenado o trabalho 
da EBM AFRICA. A igreja é diri-
gida pelo pastor Jose Louis e possui 
duas pequenas congregações fora 
da cidade, assim como a única livra-
ria evangélica em Bata. O terreno, 
muito importante para o nosso tra-
balho, pertence à Southern Baptist 
Convention, que gostaria de vendê-
-lo aos batistas em Bata. Esperamos 
poder como EBM AFRICA conseguir 
juntar os recursos necessários para 
dar um futuro a esse trabalho pro-
missor da igreja. Para tanto faltam-
-nos ainda 20.000 euros. Nossa mis-
sionária Sara Marcos, igualmente da 
Espanha, apoia não só o trabalho 
da igreja com a sua livraria. Também 
dirige em Evinayong, na selva, 120 
km para o interior, a escola „Talita 
Cumi“, frequentada por 400 alunos. 
A Guiné Equatorial é o segundo 
país mais rico da África. Grande 
produção de petróleo e outras ma-
térias primas proporcionam abun-
dantes recursos financeiros ao caixa 
do governo, resultando em vias lar-
gas, belos estádios e um rico con-
junto de prédios governamentais. 

Todavia, a população rural não par-
ticipa dessa riqueza. A população ali 
é tão pobre que nossos alunos rece-
bem a única substanciosa refeição 
diária na escola.

Christoph Haus

ORAR E CONTRIBUIR

Trabalho médico No norte de 
Camarões
Projeto n°: 51150
Necessidade financeira: € 73 000

Promoção de colaboradores  
nativos na África
Projeto n°: 77400
Necessidade financeira: € 71 000

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

Vista do prédio escolar sobre o prédio da igreja em Malabo
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Lar de crianças em Alem, Argentina

Salvação de sete crianças!

Finalmente a administração muni-
cipal de Aristóbulo del Valle inter-
veio quando notou as sete crianças 
maltratadas e subnutridas com ida-
des entre 3 e 14 anos. Carlos, Ro-
dolfo, Yesica, Gloria, Emanuela, Eva-
-Mariel e Maria (foto) moravam com 
sua mãe psicopata na beira de uma 
gruta na reserva Cuña Pirú, uma re-

gião peri-
gosa, 

porque sua frágil cabana ficava so-
bre um monte. Viviam em extrema 
pobreza. Pior para as crianças era a 
violência psíquica e verbal de sua 
mãe. O pai das crianças desapa-
receu há dois anos, sem vestígios. 
A partir da ausência do marido, a 
mulher teve diversos parceiros que 
maltrataram as crianças e abusaram 
delas. Muitas vezes foram deixadas 
a sós durante dias, sem comida. Um 
professor comoveu-se profunda-
mente com a situação das crianças 
e levava-lhe, às vezes, restos da co-

zinha escolar .

Totalmente subnutridas 
e abandonadas, essas 
sete crianças foram tra-
zidas no último verão 
ao nosso lar de crian-
ças em Alem. Ali já se 
havia visto muita misé-
ria, mas Elfi, dirigente 
do lar, relata que essas 

crianças estavam em situação ex-
traordinariamente ruim. Com muito 
amor, paciência e cuidados conse-
guiu-se que as sete crianças pudes-
sem fazer grandes progressos. Hoje 
já conseguem rir, sendo gratas por 
terem encontrado um novo lar.
Esses abrigos são muito importan-
tes para crianças desarraigadas e 
ameaçadas. Para nós, representam 
um desafio financeiro. Todavia, há 
muitos anos o programa MASA de 
apadrinhamento vem dando bons 
resultados. Você pode tornar-se 
padrinho e com isso assumir uma 
parte da assistência de uma criança, 
a qual, acreditamos, algum dia ex-
perimentará o amor de Deus. Se ela 
receber proteção, amor, cuidados e 
formação escolar, isto também será 
fruto do seu amor.

Lar de crianças em La Paz, Bolivia

Crianças tornam-se gente grande

Tudo começou há aproximada-
mente 10 anos: o casal sem filhos 
Martin e Augustina Fernandez ado-
tou doze órfãos e em um ano for-
mou uma grande família. As crian-
ças que lhes eram trazidas eram 
abandonadas, sem raízes e sequer 
conheciam toalete ou escova de 
dentes. Com muito amor e paciên-
cia, além de muita oração, os doze 
desenvolveram-se muito bem. En-
trementes todos já são adolescentes 
e jovens. Com isso surgem também 
os problemas típicos que às vezes 
se tornam um desafio adicional para 
os pais de orfanatos. Contudo, eles 
resolvem isso com muito amor e cui-
dados, acompanhando cada criança 
até a sua emancipação. A menina 
mais velha, Adelaida, que já se ca-
sou e deixou o lar, tornou-se uma 
alegre mãe. Também Delicia, que se 

casou em julho de 2009, tornou-se 
mãe. Martin e Agustina são agora 
vovô e vovó, sentindo-se realmente 
muito bem nesse novo papel. Para 
as „crianças“ que se emancipam, 
continuam sendo os pais. Assim 
a familia vai 
crescendo.
É sempre muito 
bonito ver que 
Martin e Agus-
tina, assim como 
as crianças, são 
muito agradeci-
dos. Eles se ale-
gram por exis-
tirem pessoas 
que demons-
tram cuidado 
por eles, que 
oram por eles, 
possibilitando 

que possam ter todo o necessário 
como familia e que também espi-
ritualmente sejam sustentados por 
orações. EBM MASA vai apoiá-los 
até que todas as crianças estejam 
emancipadas.

Martin e Agustina com sua família adotada
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Trabalho missionário em Jimbe, nos Andes Peruanos

Com o meu Deus posso transpor muralhas.

Nessa região vivem os descenden-
tes dos incas. Geralmente são ex-
tremamente pobres e escravizados 
pelas idolatria disfarçada de religio-
sidade. Hugo Mondoñedo tem um 
grande coração dedicado a essas 
pessoas sofridas. Ele é um missio-
nário apaixonado. Antes que a EBM 
MASA iniciasse o apoio ao seu tra-
balho, ele e sua familia viviam com 
grandes problemas financeiros, o 
que, todavia não o afastava de sua 
visão missionária e do seu engaja-
mento. Desde 2009 ele é missioná-
rio da MASA. O trabalho missioná-
rio é determinado pela pregação 
do evangelho e por engajamento 
social. A passagem bíblica de 2Sm 
22.30 citada acima faz parte da sua 
rotina diária. Muitas pessoas são 

alcançadas pelo evangelho e liberta-
das de cargas espirituais.
Os trabalhos missionários são co-
ordenados a partir de Jimbe. Em 
outras cinco localidades surgiram 
pequenos postos missionários re-
sultantes de trabalhos de plantação 

de igrejas. Uma dessas localidades, 
Rayan, situa-se numa altitude de 
aprox. 4.500 metros. Apenas uma 
vez por semana existe uma possibi-
lidade de transporte até lá. Quando 
Hugo Mondañedo viaja até lá, per-
manece vários dias para cuidar das 
pessoas e da igreja. Na volta ele en-
tão anda a pé durante oito horas.
Também a igreja de Chimbote coo-
pera muito com o trabalho missioná-
rio na região de Jimbe. Grupos alta-
mente motivados viajam para lá nos 
fins de semana para apoiar o missio-
nário e experimentar como as pes-
soas são tocadas pelo evangelho. 
Fazem isso à custa de uma viagem 
de duas horas de carro.
Pedimos-lhe que apoie com oração 
este frutífero trabalho!

Mapuches na Patagônia, Argentina

A igreja de Jesus cresce

Os mapuches vivem em favelas nas 
periferias das cidades ou na solidão 
dos pampas e montanhas.
Essas pessoas de poucas palavras 
e retraídas têm sentimentos de in-
ferioridade e não permitem fácil 
aproximação. Faz onze anos que 
EBM MASA apoia os missionários 
Pedro e Noemi Boretsky. Estes ob-
tiveram acesso aos mapuches e pu-
deram alcançar muitos deles com 
o amor de Deus. Investiram tudo 
quanto tinham e dedicam-se apai-
xonadamente à obra. Atualmente 
estão cuidando de seis pequenos 

postos missionários num raio de 400 
km. Eles os visitam regularmente, 
ensinam e encorajam os aproxima-
damente 50 colaboradores, cui-
dando deles e acompanhando-os 
espiritualmente.
Num desses postos missionários, 
em Gan Gan, um novo casal missio-
nário está iniciando seu trabalho. 
EBM MASA deseja apoiar finan-
ceiramente Gabriel e Miriam Llan-
quihuen e construir-lhes uma pe-
quena moradia (custo: 5.000 euros). 
Os trabalhos missionários dos Bo-
retskys são coordenados pela igreja 
em Esquel. Foi iniciado um novo e 
forte trabalho com crianças proce-
dentes principalmente de bairros 
pobres.
Uma nova casa de cultos está sendo 
erguida em Esquel, que deverá ofe-
recer espaço para um público de 
350 pessoas nos cultos. MASA con-
tribuiu com dinheiro para o terreno 
e uma parte da construção. Atual-
mente a construção está sem acaba-
mento, mas com janelas. A próxima 

etapa será a calefação. Os invernos 
na Patagônia são extremamente 
frios. Para os irmãos da Patagônia 
esse desafio é enorme. Eles sempre 
dizem: „Deus sabe quando a cons-
trução estará pronta“. Para eles é 
mais importante investir o pouco 
que possuem em pessoas e não 
apenas no prédio.

Miriam e Gabriel Llanquihuen

Hugo e Carlota Juana Mondoñedo

Noemí e Pedro Boretsky
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Núcleo social de Diadema, Brasil

Um ano repleto de esperança

Na retrospectiva do ano 2010 te-
mos motivos para agradecimen-
tos e alegria. No Centro Social 
em Diadema já receberam cui-
dados 250 crianças e jovens com 
idades de 6 a 16 anos, que de 
outra forma estariam vivendo nas 
ruas, sujeitos a muitos perigos. No 
Centro Social vivem protegidos do 
abuso por drogas e de criminali-
dade. Eles vêm quatro vezes por 
semana, e na sexta-feira nossos co-
laboradores visitam os pais e fami-
liares para irem ao encontro deles 
nas suas necessidades, oferecendo 
aconselhamento familiar e diversos 
cursos. As crianças recebem, além 
de um cuidado amoroso, duas boas 
refeições e a oferta de muitas ati-
vidades: histórias bíblicas, aulas de 
música, curso de informática, arte e 
cultura, reforço escolar, esporte e jo-
gos, acompanhamento psicológico 
e muito mais. Além dessas aprox. 
250 crianças e de seus pais e paren-
tes, muitos outros adolescentes, jo-
vens e adultos podem aproveitar os 
cursos e programas que o Núcleo 
Social oferece. No ano passado par-
ticiparam da programação:

Aulas de música: 40 jovens
Curso de informática: 30 jovens e 
adultos
Diversos cursos para 80 mulheres: 
aulas profissionalizantes, por exem-
plo de costura, tricô, culinária ou pa-
nificação. Com isso podem contri-
buir para o sustento familiar.
Escola de futebol: 60 adolescentes. 
Aqui não só se treina futebol, mas 
ouvem-se também histórias bíblicas 
e se oferece alguma coisa saborosa 
para comer.
Curso de marcenaria: 20 jovens. 
Este é oferecido desde o segundo 
semestre de 2010. Boa parte do pri-
meiro grupo que está agora termi-
nando o curso já tem garantido seu 

Capital: Brasilia
Área: 8,5 milhões de km²
População: 190,01 milhões (2007)
Religiões: Cristãos: 96 % (na maioria católicos nominais, dos quais 

60 % praticam o espiritismo) religiões afrobrasileiras
Línguas: potruguês e 195 idiomas indígenas.
Educação: 87,1 % da população (2005) sabe ler e escrever.
Governo: República Federativa.
Agricultura: Café, açúcar, soja, feijão, milho, arroz, trigo,cacau, laran-

jas, bananas, pecuária.
Indústria: Máquinas e veículos, indústria meta-lúrgica, química e 

eletrotécnica.
Mineração: Rico em minérios
Desafios: Pobreza e corrupção

BRASIL – DADOS E FATOS

lugar em fábricas de móveis.
Este curso surgiu de uma parceria 
entre o Núcleo Social e três empre-
sas: uma escola profissional muito 
boa e reconhecida, o sindicato dos 
fabricantes de móveis da região e 
um fornecedor de madeiras. Nós 
entramos com a marcenaria e a ad-
ministração, a escola profissionali-
zante fornece os professores, o for-
necedor de madeira oferece toda 
a madeira necessária e as fábricas 
de móveis oferecem emprego aos 
jovens que depois do curso quei-
ram trabalhar nessa área. Nossos 
três parceiros fazem isso sem co-
brar nada, e tudo junto tornou-se 
uma coisa maravilhosa. A iniciativa é 
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apreciada pelo prefeito e a adminis-
tração municipal, que a consideram 
tão valiosa e positiva que o Núcleo 
Social recebeu uma distinção pelo 
seu trabalho.
Esperamos que no futuro ainda mui-
tos outros jovens possam aproveitar-
-se disso.

Nossos dirigentes, Simone Almeida 
e Gilson da Silva e toda a equipe de 
colaboradores estão fazendo um ex-
celente trabalho. Nossos colabora-
dores são nosso maior capital.

Somos muito agradecidos pela boa 
colaboração entre o Núcleo Social e 
a igreja missionária em Diadema. Ela 
é o „lar“ espiritual dessa volumosa 
obra social-missionária. Muitas das 
crianças e dos adolescentes, assim 
como seus familiares, estão presen-
tes regularmente nas atividades da 
igreja, realizadas no próprio prédio 
do Núcleo Social.

Temos justos motivos para muita 
alegria pelo trabalho amoroso feito 
em benefício de tantas pessoas em 

Diadema. São muitas as crianças 
que recebem uma chance real de 
sair da miséria e de circunstâncias 
perigosas da vida para serem salvas. 
Um projeto muito parecido, mas 
de menor envergadura, foi iniciado 
também em Ijuí. Aqui se cuida de 
aprox. 50 crianças. Com isso, tam-
bém aqui esses jovens que estariam 
nas ruas recebem um bom cuidado 
em ambiente protegido.

A fidelidade de Deus me entusiasma
2010 já passou. Podemos fazer um 
balanço maravilhoso. Os problemas 
foram muitos e os desafios não fo-
ram pequenos, mas Deus sempre 
nos concedeu vitória. Estou olhando 
para os resultados alcançados nos 
muitos projetos do ano passado na 
América Latina e a alegria enche 
meu coração. Para muitas crianças, 
jovens e adultos, o evangelho do 
amor de Deus pôde ser transmitido 
de forma bem prática.
Muitos foram libertados de gran-
des dificuldades. Muitas vezes nos 
perguntamos se o dinheiro para fi-
nanciamento dos projetos entraria. 
E novamente nosso Senhor motivou 

pessoas e igrejas para apoiar o 
trabalho.

Não foi necessário reduzir ou can-
celar nada. Por isso, neste lugar, de 
coração, o nosso muito obrigado 
pelas orações e por toda oferta! 

Tudo isso só é e foi 
possível porque há 
pessoas que amam 
a missão e se colo-
cam à disposição.

Carlos Waldow

ORAR E CONTRIBUIR

Lares para crianças na América 
Latina
Necessidade financeira: Toda oferta é 
benvinda!
Projeto n°: 11880

Trabalho social-missionário entre os 
Mapuche/Argentina
Necessidade financeira: € 26 000
Projeto n°: 21020

Infos:  www.ebm-international.org
Conta de contribuição EBM MASA: 
133906, BLZ 500 921 00, SKB Bad 
Homburg/Alemanha
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AJuDA PARA A ÍNDIA AGoRA SoB CoBERTuRA DA EBM INTERNATIoNAL

Parceiros da ÍNDIA se unem

„Benvindos ao segundo congresso de par-
ceiros da EBM – AJUDA À ÍNDIA“ dizia em 
grandes letras a faixa estendida no salão de 
uma pequena aldeia na periferia de Nellore, 
no sudeste indiano. Pela segunda vez de-
pois de 2009, encontraram-se para um con-
gresso conjunto representantes de todas as 
14 organizações parceiras da antiga „Hans-
-Herter-INDIENHILFE“. O alvo desse encon-
tro foi a integração com a EBM INTERNA-
TIONAL, que assumiu a INDIENHILFE no 
dia 1° de janeiro 2009, em razão da renún-
cia do então dirigente, Dr. Walter Herter, 
por motivos de idade,.
Os principais assuntos do congresso foram 
as informações recíprocas das organizações 
parceiras, na maioria batistas, quanto aos 
seus projetos de lares para crianças, traba-
lhos de oftalmologia, ofertas de formação, 
trabalhos de igrejas, alimentação de pobres 
e hospitais, para os quais até agora cada 
uma das organizações fazia seu próprio pla-
nejamento. Por ocasião desta troca de in-
formações ficou claro que em muitas áreas 
poderia haver um proveito recíproco de 
suas experiências e, com isso, um melhor 
rendimento.
O ponto alto do congresso foi a fundação 
de uma „Association of EBM-INDIA-Part-
ners“. Numa sucinta ata de fundação ficou 
acertado que esta união seria estruturada 
de forma semelhante à das outras 26 uniões 
associadas à EBM INTERNATIONAL. Com-
binou-se que haveria um congresso anual 
para troca de experiências dos participantes 
e informações oriundas da Central da EBM. 
Além disso, esta nova organização escolherá 
anualmente dois delegados para o conse-
lho missionário da EBM INTERNATIONAL. 
Foram tambem estabelecidas normas para 

proteção contra tráfico infantil e para os di-
reitos das crianças nos 14 lares de crianças 
dos parceiros. Neles, 750 crianças encontra-
ram um novo lar. Os parceiros foram unâni-
mes em reconhecer as normas apresenta-
das pelo conselheiro regional da EBM, Kabi 
Gangmei, e a comprometer-se com elas.

O congresso terminou num alegre clima de 
novo ânimo, porque todos os parceiros in-
dianos estavam convencidos de que, sob a 
direção da EBM INDIA, essa obra continuará 
de modo eficiente e positivo.
Sob a responsabilidade dos parceiros india-
nos, totalmente engajados, serão efetuadas 
anualmente 4.500 operações de catarata 
e examinados mais de 45.000 pacientes. 
Quase 4000 atendimentos a pacientes sem 
recursos são concedidos anualmente. Em 
quatro centros são distribuídas em dias úteis 
800 refeições para favelados, 700 crianças 
recebem diariamente ou tres vezes por se-
mana leite e ovos contra desnutrição. Em 12 
escolas de corte e costura temos 180 vagas 
de formação, além de 100 lugares em cinco 
pré-escolas. Acrescente-se uma quantidade 
enorme de ajudas únicas para o impressio-
nante trabalho de plantação de igrejas pe-
los parceiros em cooperação estreita com a 
organização BEFG de auxílio em catástrofes, 
repassadas com rapidez de forma dirigida a 
vítimas de catástrofes naturais na Índia por 
nossos confiáveis parceiros,. Os parceiros 
engajaram-se com gratidão no lema da EBM 
INTERNATIONAL: igrejas ajudando igrejas, 
cumprindo a missão de Deus no mundo.

Christoph Haus

Congresso dos parcei-
ros da EBM INDIA
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ACM1 Salur e o lar para meninos adivasis

Um novo lar para 60 meninos

A ACM SALUR foi fundada há mais de 30 
anos. O triângulo simboliza a filosofia do 
movimento ACM. O trabalho vê a pessoa 
por inteiro: corpo, alma e espírito, e isso 
vale tanto para cada indivíduo como para a 
respectiva comunidade.
O projeto de longo prazo “LAR PARA ME-
NINOS ADIVASIS“ (adivasi: população pri-
mitiva da Índia) foi fundado pela ACM Salur 
em 1979 para ir ao encontro de uma neces-
sidade concreta naquela região: nos arredo-
res de Salur existem muitas aldeias adivasis 
e as crianças de lá necessitam urgente-
mente de ajuda e cuidados por uma orga-
nização humasntária cristã como a ACM.Em 
1994, a INDIENHILFE dos batistas alemães 
passou a ajudar no financiamento desse 
projeto. Pela graça de Deus e a prontidão 
em servir das organizações cristãs mencio-
nadas, a construção e expansão do lar para 
meninos adivasis tornou-se possível. Isso foi 
uma grande ajuda.
Desde então, o edifício continuou sendo 
ampliado passo a passo, ganhando mais um 
andar e sendo posteriormente suplemen-
tado pelo HOUSE OF JOY (Casa da alegria) 
e a HOUSE OF HOPE (Casa da esperança). 
Graças a essa liberalidade foi possivel, ano 
após ano, admitir no lar de meninos mais 
crianças adivasia . Atualmente são 60!
Somos imensamente gratos ao conselho da 
INDIENHILFE pela sua grande e amorosa 
compreensão. Devemos principalmente 
muita gratidão pessoal ao Dr. Herter pelo 
seu interesse particular na sorte dessas po-
bres crianças adivasis, que não têm culpa 
de seu destino. Corresponde a um plano 
grandioso de nosso Senhor a sábia decisão 
de que agora a EBM INTERNATIONAL seja 
responsável pelo financiamento e o acom-
panhamento dos projetos e a promoção de 
todos os seus parceiros.
Em nosso trabalho como organização cristã 
podemos anunciar o evangelho no nosso 
contexto mesmo como leigos. O lar de 
crianças para meninos adivasis dirigido pela 
ACM de Salur com ajuda (financeira) da 
EBM é um exemplo disso: podemos ali abri-
gar as crianças adivasis realmente carentes 
e desamparadas vindas de aldeias distantes 
localizadas na região de Salur.
Como em nossas atividades trabalhamos 
com todos as comunidades e religiões, as 
pessoas reconhecem em nossa atuação a fé 
fundamentada em Cristo e suas evidências. 

Empenhamo-nos na melhora da qualidade 
de vida das pessoas, como Jesus Cristo fez 
na sua pregação, no seu ensino e com suas 
atitudes práticas como homem nesta terra – 
embora fosse o próprio Filho de Deus.
Nas aldeias adivasis dessas 60 crianças 
adora-se toda espécie de divindades. Após 
admissão no nosso lar, os meninos ficam 
sabendo que a sua permanência aqui é 
devida ao amor de Cristo, e aprendem o 
que significa ser cristão. Frequentam a es-
cola dominical e os cultos. O dia a dia do 
lar é marcado por cânticos e oração; e o 
amor e auxílio ao próximo são naturalmente 
exercitados.

Entendemos que esse serviço prestado aos 
meninos une evangelização e diaconia em 
consonância com o Novo Testamento. Pedi-
mos que orem por aqueles meninos – assim 
como nós prometemos orar por vocês, nos-
sos amigos da Alemanha.

Dr. Christopher Paul
CVJM Salur/Sudeste da Índia

Christoph Haus no lar de crianças em Salur

1 ACM – Associação Cristã de Moços, uma organização inter-
nacional também existente no Brasil [N. do T.]
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o Lar de crianças de CoMPASSIoN MANIPuR

O amor de Deus em meio à dor e à miséria

O lar de crianças „Compassion“ (compai-
xão) foi fundado em 2006 pela Compassion 
Manipur. O lema dessa organização benefi-
cente é: „Serviço para pessoas sofredoras“ 
O lar de crianças é uma resposta ao indes-
critível sofrimento e à miséria das crianças 
em Manipur, provocados por violência ét-
nica, conflitos armados, a guerra fratricida 
nas tribos Naga, além de HIV e AIDS, etc.

Situação em Manipur: Manipur é um pe-
quno estado da União Indiana e faz parte 
das regiões com belas paisagens no sucon-
tinente indiano. Mais de 33 grupos étnicos 
vivem ali. Infelizmente, há duas décadas 
têm predominado a violência e o morticí-
nio: Com isso o conflito étnico entre as tri-
bos Kuki e Naga no período de 1993-1996 
teve consequências horríveis em Manipur. 
A violência tomou conta em todo o Estado, 
provocando indescritivel sofrimento no 
meio da população inocente. Centenas de 
aldeias foram queimadas e a população ex-
pulsa. Muita gente precisou deixar suas al-
deias, tornarando-se fugitiva na sua própria 
pátria. Os habitantes das aldeias, entre eles 
mulheres e crianças, foram impiedosamente 
massacrados e mortos. O mais triste foi o 
destino de muitas mulheres e crianças, que 
agora sobrevivem como viúvas e órfãos. Es-
ses violentos conflitos étnicos trouxeram so-
frimento indescritivel aos moradores inocen-
tes das aldeias. Como há mais de 20 grupos 
militantes com guerrilheiros operando em 
Manipur, a violência persiste até hoje.

Lar de crianças „Compassion“: Como res-
posta a esse sofrimento e miséria, membros 
de igreja e outros fundaram a Compassion 
Manipur. A diaconia motiva as atitudes dos 
que se engajam para reduzir o sofrimento 
dos pobres e oprimidos. Com o apoio de 
INDIENHILFE, a Compassion Manipur cons-
truiu nos anos de 2006/2007 o lar de crian-
ças como organização da Manipur Baptist 
Convention (MBC).
O terreno foi um presente do líder da aldeia 
de Taloulong. O lar tem como alvo: 1) eli-
minar as necessidades básicas das crianças, 
isto é, fornecer-lhes teto, alimento, roupas 
e educação; 2) educar as crianças necessita-
das para se tornarem cidadãos bons e res-
ponsáveis; 3) promover por meio do lar paz 
social e harmonia sustentáveis no estado de 

Manipur; 4) cuidar das crianças e fazê-las ex-
perimentar o amor de Jesus.

Atualmente vivem no lar 50 crianças de di-
versas aldeias que foram vítimas de diversos 
tipos de violência, como por exemplo de-
sentendimentos étnicos, conflitos armados, 
guerras tribais, HIV e AIDS, etc. Por inter-
médio do lar de crianças „Compassion“, o 
amor de Deus e seu cuidado com os desa-
fortunados brilha com ampla visibilidade no 
meio da dor e da miséria.
Ação social diacônica e trabalho de igreja:
Mesmo agindo de forma autônoma, a ação 
social e o serviço da igreja estão intima-
mente ligados e juntos se completam como 
os dois lados de uma medalha. Pelo final 
do século 19 e início do século 20, teólogos 
desenvolveram o „evangelho social“, que 
priorizava a ação social da igreja. Como re-

ação, os evangélicos conservadores desta-
caram a salvação individual por Jesus Cristo. 
Essas diferentes visões exercem efeitos nas 
igrejas até hoje. O trabalho da igreja deve 
ser integral. A igreja é a congregação do 
povo de Deus, o corpo de Cristo, para tes-
temunhar o evangelho de nosso Senhor 
Jesus Cristo e para cuidar dos pobres e ne-
cessitados. A igreja deve por isso engajar-se 
num serviço completo e administrar todos 
os aspectos da miséria humana. A Palavra 
de Deus diz: „Apesar da diversidade de 
dons que Deus nos dá, todos são dados 
pelo mesmo Espírito. E apesar da diferença 
existente entre as tarefas na igreja, somos 
todos servos do único Senhor. Há diferen-
tes operações do Espírito de Deus; mas em 

Rev. Vumthang Sitlhou com sua esposa
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todos os casos é o próprio Deus que tudo 
realiza.“ (cf. 1Co12.4-6).
Deus distribuiu na igreja diversos dons e 
talentos. A igreja pode encorajar e empre-
gar os crentes de acordo seus dons: quem, 
por exemplo, possui o dom de servir, pode 
dedicar-se ao serviço diaconal e assistir pes-
soas em necessidade. Portanto, o trabalho 
diaconal e social faz parte do serviço da 
igreja. Os crentes são chamados a testemu-
nhar de Jesus por atos e palavras.
Evangelização e serviço diaconal: Em Atos 
6 vemos como evangelização e diaconia 
agem juntos na prática. Os apóstolos reco-
nheceram que a distribuição de alimentos 
às viúvas prejudicava o seu ministério, reuni-
ram a igreja e nomearam sete homens para 
essa tarefa diaconal.

Com isso, eles mesmos estavam livres para 
concentrar-se na pregação.
Deus nos chama para diversos trabalhos e 
serviços – também hoje há diferentes cha-
mados. Alguns são chamados ao serviço 
pastoral, outros à diaconia e ainda outros 
ao serviço de evangelização. Evangelização 
e diaconia geralmente têm estreita ligação 
entre si. A diaconia abre a porta ao evange-
lho – ela exerce uma função de ponte.
Nosso desejo é que que o Senhor use esse 
entendimento com a igreja e que o lar de 
crianças „Compassion“ seja usado para sua 
honra.

Rev.Vumthang Sitlhou, fundador do lar de 
crianças „Compassion“

ORAR E CONTRIBUIR

Orfanato para vítimas de AIDS „Karunya Nilayam“  
em Bangarupalyam
Necessidade financeira: 8.600 euros Projeto n°: 82401

Trabalho salva vistas
Necessidade financeira: 86.400 euros Projeto n°: 80020

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

Crianças e colaboradores do lar de crianças „Compassion“
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EBM INTERNATIoNAL: apresentação de associados

Convenção das Igrejas Batistas 
na França

A França é, em princípio, um país 
ateu. Não mais do que 4% da popu-
lação frequenta regularmente algum 
culto cristão. As igrejas protestan-
tes ocupam o terceiro lugar depois 
da católica e do islã. Nossas igrejas 
batistas são uma diminuta minoria, 
aprox. 0,01% da população. Mas no 
meio do protestantismo somos uma 
verdadeira ponte entre luteranos, 
reformados e pentecostais.
A evangelização permanece nossa 
prioridade. Toda a França, inclusive 
seus departamentos ultramarinos, é 
um grande campo missionário.

Como a Alemanha e a Suíça, a 
França está entre os cofundadores 
da EBM INTERNATIONAL.
Desde o início e sem interrupção 
estamos apoiando missionários, 
principalmente em Camarões e na 
República Centroafricana.
O primeiro missionário da EBM IN-
TERNATIONAL, Maurice Farelly, era 

francês. Sua permanência em Ca-
marões durou de 1925 a 1965.
Atualmente duas famílias de 
nossa Convenção trabalham em 
Camarões: família TURQUAIS 
em Douala – Hervé T. é coordena-
dor dos centros técnicos (es-
colas profissionalizantes, ofi-
cinas). Sua esposa Laurence 
é dirigente educacional 
substituta da União Femi-
nina Batista.
Estão ali desde 1986.
A familia AZEMAR tra-
balha desde janeiro 
de 2010 no Centro 
Técnico Garoua (CTG), 
Dominique como diretor e Tabita 
como responsável pelas classes de 
costura.
Desde o início estamos apoiando 
fortemente as organizações pro-
motoras de boa formação esco-
lar (Mokolo) e as escolas teológi-
cas: Ndiki, Maroua, Mokongin em 

CONVENÇÃO DAS IGREJAS BATISTAS NA FRANÇA

Nome: FEEBF (Fédération des Eglises Evangéliques Baptistes de France)
Endereço: 47 rue de Clichy, 75311 PARIS, Cedex 09, E-Mail: secretariat@feebf.com
Presidente: Jean Dupupet
Secretário Geral: Pierre Jeuch
Superintendente do comitê de missões: Micaël Razzano
Data de fundação: novembro de 1910
Igrejas: 121
Membros em 2010: 6.627
Batismos em 2010: 272
Igrejas missionárias: 9 igrejas novas e 6 projetos de fundação
Pastores, evangelistas e funcionários efetivos: 148

Camarões, assim como Bangui na 
República Centroafricana.
Ultimamente estão também sendo 
incentivados a construção de poços 
e mais plantações de árvores com a 
colaboração do Centro Técnico de 
Garoua (CTG) e a participação de 
Hervé Turquais.
Estamos orando para que cada um 
seja capaz de testemunhar sua fé 
em Jesus Cristo e pela disposição 
de participar também financeira-
mente na construção do Reino de 
Deus.


