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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 23120

B R A S I L

Lar „Criança Feliz“ em Cotia,

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?

„O que fazer com os meninos que praticamente vivem nas ruas, tornando-se 

repetidas vezes criminosos reincidentes?“ perguntou-se um assistente social 

membro da igreja batista de Cotia. Desse questionamento resultou fi nalmente 

em 1993 uma aldeia de crianças com 5 residências familiares, nas quais atual-

mente aprox. 50 meninos e meninas encontraram seu lar. Aqui as crianças 

recebem tudo de que 

necessitam para seu 

desenvolvimento, seu 

coração e sua alma. Faz 

parte o convite para a fé 

em Deus. O mais impor-

tante é transmitir-lhes 

reiteradas vezes que são 

amadas e aceitas.

A diretora desse lar de 

crianças é Edith Landen-

berger.

Você pode ajudar a 

preparar para essas 

crianças uma nova chan-

ce de vida ao

assumir um apadrin-

hamento pessoal  ou 

apoiando diretamente 

o lar.



Necessidade fi nanceira: 

184.000 €

Project 23110

B R A S I L

Lar de crianças „Henrique Liebich“ em Ijuí

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?

Quando Heinrich e Frieda Liebich começaram a acolher crianças órfãs e aban-

donadas em seu pequeno sítio, não imaginavam o que poderia surgir daí. 

Depois do falecimento de Heinrich Liebich em 1973, EBM MASA construiu uma 

aldeia de crianças com 10 residências e um prédio administrativo.

A direção do lar está a cargo do Pastor José Reinaldo Pinheiro.

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

assumindo um apadrinhamento pessoal ou contribuindo diretamente para este 

lar de crianças.



Necessidade fi nanceira: 

34.000 €

Project 23020

B R A S I L

PEPE

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

escolar que igrejas brasileiras oferecem nas favelas 

do Brasil a crianças que de outro modo não teriam 

chances. As crianças dessas favelas nunca teriam 

acesso a uma pré-escola. Por isso suas chances na 

escola são limitadas desde o início e seu fracasso na vida está pré-programado.

Por meio de um treinamento especial de voluntários, o PEPE possibilita mes-

mo a igrejas pequenas oferecer um programa pré-escolar. Em outros países, 

como p.ex. no Brasil, as experiências têm sido muito positivas. Ao ingressarem 

na escola, as crianças atendidas pelo programa têm bem menos problemas e 

apresentam um enorme crescimento em seus relacionamentos humanos. Um 

outro efeito claramente intencional é a possibilidade de ajudar as famílias em 

diversos planos. Muitas vezes cresce nas crianças uma confi ança na igreja que 

frequentemente também envolve seus pais e outros familiares. Pode-se assim 

oferecer às famílias também uma abrangente ajuda social. Atualmente atende-

mos a mais de 120 crianças em sete projetos. A responsável pela coordenação 

é a pedagoga social Sonia Reinke.

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

Qualquer ajuda fi nanceira para esse valioso trabalho será recebida com alegria.

most pleased at any fi nancial support for this valuable ministry!



Necessidade fi nanceira: 

65.000 €

Project 23060

B R A S I L

Núcleo Social em Diadema

Diadema é uma cidade da Região Metropolitana de 

São Paulo, com 600.000 habitantes. Muitos deles 

vivem em favelas, onde se estabeleceu o tráfi co de 

drogas. Centenas de jovens são assassinados no 

contexto desse tráfi co. Já com a idade de 10 anos 

as crianças sofrem o abuso de serem usadas como entregadoras de drogas. 

Seu objetivo de vida passa a ser tornar-se algum chefão do tráfi co, porque 

este tem poder, dinheiro e prestígio. Durante o dia, as crianças fi cam largadas 

e perambulam pela rua. Seus pais precisam trabalhar para prover o sustento e 

não podem cuidar delas.

O „Núcleo Social de Diadema“ atende durante o dia a mais de 200 crianças 

com idade entre 5 e 15 

anos. Lá recebem duas 

refeições por dia, acom-

panhamento escolar, 

têm oferta dos mais di-

versos cursos, instrução 

bíblica, assistência 

social, oportunidades 

de brinquedo e espor-

te, além de aulas de 

música, acompanhadas 

por pessoal com trei-

namento pedagógico 

e social. Os resultados 

colhidos desde 2002 

são muito animadores. 

Os responsáveis são Si-

mone Almeida e Gilson 

da Silva. 

Há muitas crianças na 

lista de espera para 

serem recebidas no Núcleo Social, o que deverá acontecer assim que houver 

disponibilidade de recursos e colaboradores.

Há anos também vem crescendo uma igreja nessa favela. 



Necessidade fi nanceira: 

15.000 €

Project 23040

B R A S I L

Núcleo social em Ijuí, Brasil

Em Ijuí, muitas crianças fi cam expostas ao tráfi co 

de drogas e a outros perigos. Seus pais precisam 

trabalhar para prover o sustento e não podem 

cuidar delas. Assim, fi cam largadas e passam esse 

tempo na rua. Não podem ser recebidas no Lar da 

Criança “Henrique Liebich” porque moram com suas famílias. Como alcançar 

as crianças dessas famílias muito pobres em Ijuí?

Foi dado início a um novo projeto em uma casa do lar de crianças em Ijuí 

reestruturada para esse fi m. Atualmente estão sendo atendidas mais de 30 

crianças, dentre os mais pobres entre os pobres. Ali recebem duas boas re-

feições por dia, reforço escolar e assistência psicológica. Aprendem música e 

artesanato, ouvem histórias bíblicas e podem brincar e praticar esportes. 

Alguns dos pais dessas crianças testemunham com lágrimas de alegria da 

disposição de alguém em apoiá-los e em ajudar seus fi lhos. Muitos também já 

comparecem regularmente aos cultos da igreja missionária.

A responsável por esse projeto é Juliane Böhringer. 



Necessidade fi nanceira: 

5.000 €

Project 23080

B R A S I L

CAIS – Atendimento a crianças surdas

No Rio Grande do Sul, o estado mais meridional do 

Brasil, vivem cerca de 500.000 pessoas surdas. Para 

os mais pobres entre eles praticamente não existe 

ajuda e há pouca compreensão para gente com 

essa incapacitação.

No Centro de Ajuda Integral ao Surdo em Ijuí, crianças, adolescentes e tam-

bém adultos recebem atendimento de saúde, educação e trabalho.

O centro é atendido principalmente por voluntários. A diretora Marileia Stolz 

recebe ajuda em seu trabalho por alunas do vizinho seminário teológico. Os 

colaboradores oferecem às crianças de diferentes idades reforço escolar, aulas 

de teatro, artesanato, esporte e brincadeiras.

Também se oferece aconselhamento para as mães das crianças surdas.

Algumas das atividades do centro são: 

• encontros de família com os 

parentes das crianças surdas;

• reforço escolar para crianças 

com difi culdades de apren-

dizado;

• aulas de língua de sinais para 

parentes e amigos surdos e 

também ouvintes.

• Ajuda em consultas médicas.

A própria equipe precisa elabo-

rar seu material didático por-

que quase não existe material 

especializado para tal trabalho. 

É difícil encontrar colaboradores 

competentes, razão pela qual o 

grupo de crianças ainda é muito 

pequeno.

EBM MASA apóia este trabal-

ho. Com sua ajuda, cerca de 20 

crianças poderão tirar proveito 

deste tão importante serviço.



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



Necessidade fi nanceira: 

17.000 €

Project: 23090

B R A S I L

Trabalho missionário em Ijuí

A proclamação de um evangelho integral preci-

sa ser a nossa convicção. Não podemos limitar-

nos a pregar uma decisão de fé íntima sem levar 

em conta o ser humano em toda a sua realidade 

(quando, por exemplo, ele vive com menos que o 

indispensável), mas também não reduzindo o evangelho a alimento, vestuário 

e educação. Uma aplicação prática disso ocorreu em Ijuí quando se fundou 

uma congregação missionária em conexão com o Lar da Criança, possibilitando 

alcançar muitas pessoas dos bairros adjacentes. Essa nova congregação está 

crescendo e tornou-se o lar espiritual da comunidade do Lar da Criança (pais, 

crianças, colaboradores, etc.). EBM MASA apoia esse trabalho missionário.



Necessidade fi nanceira: 

15.000 €

Project: 23180

B R A S I L

Trabalho missionário em Cotia

Não podemos limitar-nos a pregar uma decisão 

de fé íntima sem levar em conta o ser humano em 

toda a sua realidade (quando, por exemplo, ele vive 

com menos do que o indispensável), mas também 

não reduzindo o evangelho a alimento, vestuário 

e educação. Uma aplicação prática disso ocorreu em Cotia com o início do 

trabalho missionário anexo ao Lar da Criança. Nessa cidade da região metro-

politana de São Paulo deu-se início a uma nova igreja, um projeto missionário. 

A direção fi cou a cargo do Pastor Manfredo Landenberger, esposo da diretora 

do Lar. Manfredo é muito ativo, abordando as pessoas e convidando-as para os 

eventos missionários. Muita gente nas redondezas o conhece. Ele vive sua fé 

de modo tão convincente que conquista seu respeito e reconhecimento.

Que tal você participar por meio de intercessão e contribuições?



Necessidade fi nanceira: 

10.000 €

Project: 23230

B R A S I L

Missão entre pomeranos

Há 25 anos, o colaborador de EBM MASA Pastor 

Baldino Hübner iniciou um trabalho de plantação 

de igrejas na atrasada região montanhosa do Esta-

do do Espírito Santo. Vivem ali em grande pobreza 

e falta de perspectivas cerca de 120.000 pomera-

nos, de descendência alemã. Superstição e ocultismo infl uenciam fortemente 

sua vida.

Nas duas igrejas e nos quatro postos missionários de lá já temos hoje 450 

membros!

Os próprios dois casais 

pastorais, Valerio e San-

dra Kurth und Laércio 

e Juliana Rogge, são 

“frutos” desse trabalho 

missionário. Comple-

taram sua formação 

teológica no seminário 

em Ijuí e dedicam-se 

apaixonadamente ao 

seu grupo étnico.

Os missionários Ador-

nette e Anilda Weige, 

há muitos anos naquele 

campo, permanecem 

fi elmente a serviço des-

sas igrejas missionárias. A ida voluntária de obreiros àquela região representa 

um grande sacrifício e é muito importante. Deus a vem abençoando!

Pomeranos para Jesus é o nome de um novo movimento missionário. A in-

tenção é plantar igrejas de modo criativo em localidades até agora não al-

cançadas pelo evangelho, por exemplo por meio de rádio ou a distribuição de 

DVDs com fi lmes evangelísticos. Essa iniciativa vem revelando um efeito gigan-

tesco! EBM MASA quer continuar a apoiar esse frutífero trabalho missionário!



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: 

38.000 €

Project: 23220

B R A S I L

Seminário Teológico em Ijuí

Até há 15-20 anos, algumas regiões do Brasil ainda 

tinham demanda relativamente pequena por for-

mação teológica mais avançada. Entrementes não 

se pode mais abrir mão dela. Seja com formação 

superior ou mais modesta, uma coisa está clara: o 

trabalho missionário e o desenvolvimento das igrejas não podem sofrer impe-

dimentos. O seminário em Ijuí desenvolveu-se progressivamente a partir de um 

início muito modesto. A ênfase da formação continua sendo uma orientação 

missionária fi el à Bíblia e orientada para a prática. O seminário oferece for-

mação superior, mas ao mesmo tempo existe também a possibilidade de aten-

der a demandas menos exigentes por meio de cursos à distância (inclusive via 

Internet). Os diretores do seminário são Antonio Renato Gusso e Claiton Kunz.

Muitos dos jovens futuros evangelistas e missionários não recebem apoio sufi -

ciente das suas igrejas e famílias, que são pobres demais para poderem ajudar. 

Gostaríamos de ajudar na formação de missionários locais, o que é melhor em 

todos os sentidos e mais econômico do que enviar obreiros europeus para a 

América Latina. Vantagens: idioma, fundo cultural e relacionamentos já existen-

tes.

Com prazer intermedia-

remos apadrinhamentos 

e lhes enviaremos fotos 

e relatórios do “seu” 

seminarista que você 

apoiar.

Esta é uma ajuda que se 

multiplicará, e espe-

rança para muita gente. 

Quem der seu apoio 

aqui, enviará gente 

preparada para as mis-

sõesthis work will send 

out people into mission 

who are prepared.




