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EBM MASA na América Latina
EBM MASA – Origem e desenvolvimento
Ações missionárias na América Latina (EBM MASA, sigla em alemão) - O nome 

surgiu no início dos anos 70. O Pastor Horst Borkowski foi tocado durante uma 

viagem evangelística à Argentina e ao Brasil, vendo em todo lugar crianças 

miseráveis e índios com necessidades internas e externas. Ele despertou pron-

tidão e interesse na Alemanha e em outros países europeus. Assim foram cons-

truídos e apoiados lares para crianças, iniciaram-se projetos sociais, promoveu-

se trabalho missionário entre índios e fundaram-se igrejas.

Até hoje, as áreas de trabalho se ampliaram. „EBM MASA“ é agora respon-

sável por todos os nossos projetos na AMÉRICA LATINA.

O escopo de EBM MASA
• Não evangelizamos sem realizar também o trabalho diaconal, e não realiza-

mos projetos sociais sem pregar o evangelho.

• Trabalhamos exclusivamente com colaboradores locais (!) que desejem ser-

vir no espírito do evangelho.

• Para os nossos lares de crianças temos um sistema especial de mantenedo-

res. Assim se torna possível que cada criança receba o que necessita para 

seu desenvolvimento. A educação é conscientemente de orientação cristã.

• EBM MASA se faz presente onde Deus está movendo algo. Isto só acontece 

em conjunto com as convenções batistas nacionais e igrejas locais. A res-

ponsabilidade fi ca com os colaboradores e as igrejas. Desta maneira evitam-

se dependências. Os principais fundamentos de nosso trabalho conjunto 

são confi ança em colaboração de igual para igual, transparência e prestação 

de contas.

Áreas de atuação EBM MASA
• Lares para crianças,projetos infantis e ajuda social

• Projetos sociais e missionários

• Evangelização e fundação de igrejas

• Formação teológica e treinamento de colaboradores

• Ajudas em catástrofes

Países atendidos por EBM MASA
Argentina, Bolívia, Brasil, Cuba, Peru, Portugal



Crianças e projetos sociais na 
América Latina
Provavelmente todas as igrejas da América Latina se defrontam com crianças 

abandonadas, maltratadas ou vítimas de abuso, às quais se nega uma vida sim-

plesmente normal. Essas crianças crescem sem chances, bem como seus fi lhos 

no futuro e assim por diante. – um círculo vicioso. EBM MASA deseja romper 

esse círculo. Ajudem-nos a fazer isso!

Estamos apoiando: 

 

• Lares de crianças

• Centros sociais (cre-

ches, reforço escolar, 

ajuda social, cursos 

diversos)

• Projetos MANNA 

(crianças das piores 

situações recebem 

durante o dia uma 

família que cuida 

delas)

• Projetos PEPE (pro-

grama de pré-escola 

para crianças de 

favelas do Brasil e da 

Argentina)

• Trabalho com surdos

• Alimentos para ca-

rentes



Apadrinhamento de crianças EBM MASA

Crianças maltratadas, abandonadas e vítimas de 

abusos encontram proteção e moradia nos nossos 

lares para crianças na América Latina. Todas elas 

tem graves defi ciências a restaurar. Sem ajuda não 

teriam chance. Tentamos dar-lhes tudo de que 

necessitam para seu desenvolvimento, para seu coração e sua alma. O mais 

importante que lhes podemos oferecer é amor, aceitação e a chance de ouvir 

o evangelho. Por meio 

disso muitas crianças 

serão transformadas!

As estruturas são dis-

pendiosas. Além dos 

custos normais para sua 

manutenção, pagamos 

tambem psicólogos e 

assistentes sociais. Cada 

criança precisa receber 

uma formação antes de 

que seja liberada para 

uma vida autônoma. 

Nossos lares de crianças 

são fi nanciados por 

meio de um sistema 

especial de apadrinha-

mento.

É justamente com 

crianças que podemos 

ver como a ajuda faz 

efeito. Isso nos propor-

ciona grande alegria.

Necessidade fi nanceira: 

456.000 €

Project 11880



Necessidade fi nanceira: 

125.000 €

Project 21120

A R G E N T I N A

Lar de crianças „Norberto F. Haase“ em Alem

Existem milhões: catástrofes familiares cujas ví-

timas são as crianças. Mães, abandonadas pelos 

seus maridos, não tendo mais forças para cuidar de 

seus fi lhos. Mães jovens que não querem mais seus 

fi lhos e os abandonam. Pais que por qualquer razão 

desaparecem ou são incapazes de educar os seus fi lhos. Crianças que sofrem 

abusos ou são estupradas. Crianças indesejadas só porque comem. Colocá-las 

onde?

No lar de crianças „Norberto Haase“ em Alem elas encontram abrigo. Aproxi-

madamente 60 crianças vivem aqui junto com seus pais adotivos, em grupos 

familiares de 12 meninos e meninas cada.

Aqui recebem tudo de que necessitam para seu desenvolvimento, para o co-

ração e para a alma. Isso inclui também o convite para a fé em Deus e no evan-

gelho. O mais importante é sempre transmitir-lhes que são amadas e aceitas.

A direção do lar se encontra nas mãos de Elfi  Ibarra, que foi a primeira criança 

recebida pela familia Haase.

Você pode ajudar a proporcionar a essas crianças uma nova chance de vida

ao assumir o apadrinhamento pessoal ou auxiliando diretamente o lar de 

crianças.



Necessidade fi nanceira: 

85.800 €

Project 21290

A R G E N T I N A

MANÁ

O programa MANNA foi desenvolvido na Argenti-

na. MANNA é a abreviação espanhola de „Serviço 

de amor para crianças abandonadas“.

EBM MASA dá apoio a familias das igrejas argen-

tinas que abrigam em suas casas durante o dia 

crianças oriundas de condições miseráveis. Dão-lhes refeições e acompanham 

seus estudos, oferecendo amor e proteção.Simultaneamente mostram a elas 

uma vida moldada pela fé em Jesus na igreja. Com isso as crianças recebem 

efetivamente a chance de uma nova orientação.

MANNA ajuda as igrejas a assumir essas necessidades em seu próprio ambien-

te.

Começamos com esses projetos em 2007. Hoje já participam mais de 30 famí-

lias das igrejas em diversas regiões. Há um total de aprox. 70 crianças sendo 

amparadas. Temos a esperança de que este seviço de amor se estenda por 

toda a Argentina.

Enquanto a igreja se 

identifi ca com este serviço, 

apoiando-o, EBM MASA 

cuida da manutenção 

básica e de um acompan-

hamento profi ssional. EBM 

MASA cria uma rede na 

qual as familias serão inte-

gradas. Com sua ajuda ain-

da poderemos dar a mais 

crianças uma família-dia.

Nossas principais colabora-

doras efetivas são:

Ursula Kampe – acompan-

hante do Projeto Manna no 

sul do país

Sonia Kreischer – assistente 

social no norte

Miriam Pizzi – assistente 

social no oeste



Necessidade fi nanceira: 

10.000 €

Project 21140

A R G E N T I N A

Alimentação de crianças carentes em Mendoza

A fome doi e desespera. Essa é a experiência de 

muitas crianças em uma favela próxima a Mendoza. 

No pequeno centro social na periferia da cidade, 

aprox. 250 crianças recebem diariamente uma 

refeição quente. Assim elas vivenciam o amor de 

Deus de forma muito prática. Contam-se a elas tambem histórias bíblicas, e 

seus pais recebem ajuda social.

Adicionalmente à distribuição da merenda, o casal missionário Steve e Gina 

Fernandez dirige e assiste um grupo de adolescentes. É um trabalho importan-

te, com resultados positivos.



Necessidade fi nanceira: 

10.000 €

Project 21150

A R G E N T I N A

PEPE

„PEPE“ é o nome do bem-sucedido programa de 

pré-escola que as igrejas  argentinas querem ofere-

cer a crianças sem chances em bairros carentes. São 

crianças que nunca poderiam frequentar uma pré-

escola. Por essa razão, desde o começo suas chan-

ces na escola serão mínimas, e suas possibilidades na vida são quase nulas.

O PEPE possibilita mesmo a pequenas igrejas oferecer um programa de 

pré-escola por meio de treinamento de voluntários. Em outros países, como 

por exemplo no Brasil, as experiências têm sido muito positivas. As crianças 

preparadas tiveram muito menos problemas ao iniciarem o ano letivo e apre-

sentam ótimo desenvolvimento no relacionamento interpessoal. Um outro 

efeito visado é ajuda às famílias em diversos níveis. Muitas vezes desenvolve-se 

nas crianças uma confi ança na igreja que frequentemente se estende aos pais 

e a outros parentes. Desta maneira tambem é possivel oferecer às familias uma 

ajuda social abrangente. Na Argentina, este projeto será iniciado possivelmen-

te em princípios de 2011.



Missionários e colaboradores
Nosso princípio: Trabalhamos exclusivamente com colaboradores locais, 

ajudando-os fi nanceiramente em seu trabalho e possibilitando-lhes formação e 

treinamento. Este princípio tem a grande vantagem de poupar os colaborado-

res de problemas culturais e linguísticos. Eles amam seus compatriotas e foram 

chamados por Deus para servir-lhes. Atualmente EBM MASA apoia na América 

Latina um total de 40 colaboradores de tempo integral (líderes de projeto) e 

aprox. mais 400 outros.

O representante argentino de EBM MASA, Pastor Arturo Köbernick, está a 

serviço dos países de língua espanhola. Para cuidar dos projetos no Brasil, o 

pastor brasileiro Airton Nickel é nosso representante e interlocutor.

O Pastor Carlos Waldow é o secretário de missões de EBM MASA e responde 

por todos os projetos na América Latina. Junto com os representantes de EBM 

MASA, ele constitui equipe latino-americana, que coordena todos os projetos.

Realizam-se encontros e ajustes regulares entre os nossos parceiros da América 

Latina e o escritório missionário em Elstal. Com isso, nossos projetos na Amé-

rica Latina estão bem estruturados, integrados e sob constante controle. Será 

para nós uma grande alegria se você decidir apoiar com suas contribuições 

também o trabalho dos nossos representantes.



Evangelização e fundação de 
igrejas 
A América Latina é uma região cheia de contrastes: 

a riqueza extrema de uma minoria se contrapõe à 

inimaginável pobreza de amplas camadas popula-

cionais. A desesperança, a dependência de drogas 

e a superstição subtraem das pessoas as forças 

para se livrarem da miséria. EBM MASA encoraja as pessoas e as ajuda a tomar 

novamente sua vida nas próprias mãos para depositá-la nas mãos de Deus.

Ficamos entusiasmados ao observar como as pessoas experimentam ampla 

renovação por meio da fé em Jesus Cristo.

EBM MASA apóia o treinamento dos colaboradores e missionários locais, cujo 

trabalho tem um efeito fantástico. Há muitas novas igrejas sendo fundadas. 

Também se proporciona auxílio social às pessoas nos mais esquecidos e afasta-

dos rincões da América Latina.

“Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações...” (Mt 28.19-20). Esta 

ordem missionária vem sendo posta em prática por meio dos nossos projetos 

de EBM MASA. Você quer ajudar? 

Necessidade fi nanceira: 

188.100 €

Project 11600



A R G E N T I N A

Missão entre a população mapuche na Patagônia

A Patagônia era e é a terra dos mapuches, tanto do 

lado chileno como do argentino. Quando no século 

XV os brancos penetraram nas terras desses indí-

genas, agiram contra eles com muita brutalidade, 

expulsando-os sem consideração dos lugares em 

que viviam, muitas vezes para regiões ermas no sul da Argentina, para os pam-

pas e as montanhas. Hoje os encontramos nas favelas suburbanas ou na solidão 

dos pampas e das montanhas. Esses índios pouco loquazes enxergam-se como 

gente de segunda clas-

se. Depois de tudo que 

experimentaram com 

os brancos, a missão 

não tinha acesso a eles. 

Quando Pedro e Noemí 

Boretsky se mudaram 

para Esquel/Argentina, 

visavam primariamente 

à população branca, 

mas uma espantosa 

intervenção de Deus 

mudou tudo. Um casal 

de mapuches pediu ao 

missionário que sepul-

tasse seu bebê que mo-

rrera aos seis meses de idade. A mensagem trazida no enterro desencadeou 

o trabalho missionário. Os pais e muitos dos ouvintes foram profundamente 

tocados pelo evangelho.

Assim, Pedro e Noemi Boretsky começaram a demonstrar por meio de palavras 

e atos o amor de Deus àquela gente calada e muitas vezes retraída. Entremen-

tes seu campo missionário se estende por uma área de mais de 600 km por 

aproximadamente 200 km!

Sete igrejas missionárias já se estabeleceram. Mais de 20 colaboradores estão 

sendo treinados para o serviço missionário.

A vida e a assistência levam a muitas das cabanas mapuches a certeza de que 

Deus não os perde de vista, o que se refl ete em toda a sua vida.

Necessidade fi nanceira: 

22.000 €

Project: 21020



A R G E N T I N A

Missão entre os Guaranis

Os guaranis vivem nas selvas de Misiones, na 

Argentina. É uma gente de compleição delicada, 

geralmente de baixa estatura. Os seus antepassa-

dos já perambulavam por essa região quando os 

espanhóis chegaram ali. Os jesuítas levaram-lhes 

a fé católica e reuniram-nos em povoados (as chamadas reduções) protegidos 

até serem expulsos. Mesmo assim, os guaranis mantiveram-se seminômades. 

A fé católica nunca penetrou muito fundo. Em geral, a população branca de 

Misiones os despreza e não espera nada de bom deles.

Luis Weiss, um agricul-

tor argentino de origem 

alemã, era mal-afamado 

em toda a região como 

homem violento e 

alcoólatra. Sua conver-

são foi tão dramática 

que todos puderam 

observar como a fé em 

Jesus Cristo mudou sua 

vida. Entre as testemun-

has oculares estavam 

não só seus vizinhos 

brancos, mas também 

os índios guaranis 

das imediações. Estes 

concluíram: se a fé em 

Jesus Cristo transforma 

um homem de tal maneira, também queremos crer nele. Assim, Luis Weiss 

tornou-se seu missionário. Desde então, seu alcance missionário se expandiu 

enormemente. Muitos guaranis benefi ciaram-se com isso. Sua visão: tornar Je-

sus Cristo conhecido em todas as aldeias guaranis. Foi um duro golpe quando 

em 2006 Luis Weiss morreu subitamente. Uma equipe, que inclui também seus 

dois fi lhos Juan Carlos e José Luis Weiss, leva avante o trabalho sob a direção 

do pastor teuto-argentino Helmut Kluge.

Necessidade fi nanceira: 

23.500 €

Project: 21040



A R G E N T I N A

Missão em El Impenetrable

O trabalho missionário no Impenetrable, uma das 

regiões mais intocadas e impenetráveis no noroeste 

do Chaco argentino, avança de modo muito gratifi -

cante. Ali vive gente em seu próprio mundo, marca-

do por superstição, ignorância e desesperança.

Pouco depois do início do trabalho missionário em 1986, o trabalho começou 

a se expandir: em toda parte surgiram pequenas igrejas e capelas. Muitas 

famílias ganharam esperança, as pessoas abandonaram suas práticas espíritas, 

doentes foram curados pela oração, matrimônios foram restaurados, alcoóla-

tras se libertaram, rompeu-se o círculo vicioso de vingança e morte. As pessoas 

passaram a experimentar a presença de Deus em uma região classifi cada como 

abandonada por Deus e “impenetrável”. 

Margarito Soraire foi um dos primeiros convertidos. Tinha 17 anos de idade 

e era analfabeto. Formou-se no primário e no secundário em cursos rápidos. 

Em seguida fez um curso teológico por correspondência e depois tornou-se 

missionário de EBM MASA para aquela região.

Nestes últimos anos, 

nossos missionários 

Margarito Soraire e 

Vicente Barón puderam 

levar esperança àquela 

gente junto com outros 

colaboradores – e já 

houve muitas conver-

sões. Já existem hoje 20 

igrejas missionárias num 

raio de até 300 km. As 

principais igrejas estão 

em Mirafl ores e Taco 

Pozo. Em muitas regiões 

construíram-se pe-

quenas capelas. Mais de 60 irmãos da região perticipam dos treinamentos de 

colaboradores dirigidos pelos missionários de EBM MASA Leopoldo e Mabel 

Castro. Roberto Gil, um dos colaboradores de Margarito, foi ordenado pastor. 

Necessidade fi nanceira: 

20.000 €

Project: 21220



A R G E N T I N A

Missão no Alto Uruguai

Os ancestrais dos habitantes desta região vieram da 

Alemanha, Polônia, Rússia, Ucrânia, Itália, Estônia, 

Letônia e de outras regiões da Europa, tendo-se 

em geral estabelecido como agricultores na região 

do Alto Uruguai. Trouxeram consigo suas tradições 

cristãs, mas estas muitas vezes se misturaram com superstições e ignorância. 

A fé em Jesus Cristo não importava para eles em sua vida diária. A população 

rural na bacia do Alto Uruguai já é há tempo um dos nossos alvos. Desde a 

dramática conversão de Luis Weiss, um pobre plantador de tabaco, essa popu-

lação despertou mais intensamente a nossa atenção.

O trabalho missionário Pastor Oscar Kunigk resultou em três igrejas missioná-

rias. Deus vem confi rmando seu trabalho com repetidas ocorrências de conver-

sões impressionantes, o que muito nos alegra. Queremos continuar a apoiar e 

promover esses projetos.

Necessidade fi nanceira: 

18.500 €

Project: 21230



Necessidade fi nanceira: 

68.800 €

Project: 11930

Formação teológica e treina-
mento de colaboradores na 
América Latina 

Para terem uma existência durável, a partir de certo 

ponto as igrejas precisam ganhar autonomia em sua 

vida diária. EBM MASA apóia a formação e pós-

graduação biblicamente fundamentada dos muitos 

colaboradores nos projetos social-missionários e 

nas igrejas:

• na Argentina: CEFOLÍ / Instituto Bíblico em Oberá,

• no Brasil: Seminário em Ijuí e apadrinhamento de estudantes,

• no Peru: Adrian Campero / colaboradores quíchuas,

• em Cuba: Ilha da Juventude e LasTunas.



Necessidade fi nanceira: 

29.000 €

Project: 21090

CEFOLÍ e Instituto Bíblico em Oberá

Muitos dos nossos campos missionários situam-se 

em zonas rurais. Seus habitantes muitas vezes têm 

formação escolar bastante precária. Nas igrejas em 

formação ali não é muito diferente. Eles não têm 

recursos para os grandes estabelecimentos edu-

cacionais no país, e a maioria dos cursos bíblicos requer um nível educacional 

mais elevado.

Será que isso signifi ca, então, que eles não serão capazes de assumir uma 

liderança responsável? Terão de fi car para sempre dependentes de missioná-

rios? Não pudemos mais nos omitir diante destas questões. Nos anos passados 

desenvolvemos uma espécie de instituto bíblico “ambulante” (CEFOLI), que 

deu bons resultados principalmente nos campos missionários rurais da Argen-

tina. Ele apóia o treinamento inclusive de líderes locais que tenham pouca 

formação escolar, proporcionando-lhes os recursos que lhes possibilitam dirigir 

as igrejas missionárias locais ou de até iniciar novos trabalhos missionários. O 

método consiste em fornecer material de estudo aos alunos, que estes deverão 

estudar e trabalhar individualmente. Cerca de dois meses depois, um professor 

vai à região e acompanha as questões com eles por uma ou duas semanas. Em 

geral, isto resulta em muito assunto a discutir e muitas vezes os alunos voltam 

empolgados para casa. Centenas já tiraram proveito desses cursos.

Exemplo: no campo missionário El Impenetrable essa formação proveu uma 

importante base de colaboradores para as muitas comunidades na selva. O ins-

tituto bíblico em Oberá é responsável por este projeto e liberou os professores 

Leopoldo e Mabel Castro para cuidar dele.




