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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



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: 

5.000 €

Project: 26990

C U B A

Missionário Daniel Gonzalez

Daniel González, até 2007 missionário de EBM 

MASA na Ilha da Juventude em Cuba, aplica suas 

experiências daquele local no trabalho na ilha prin-

cipal. EBM MASA o apóia nesse trabalho.

O Projeto Cuba 2010 visa à plantação de milhares de igrejas “domiciliares”, de 

até 12 pessoas. Trata-se de uma iniciativa transeclesiástica, por meio da qual 

se deseja conquistar para Jesus nos próximos anos um milhão de pessoas. Eles 

têm tido muito sucesso e nós nos alegramos em poder apoiá-los nisso. Nos 

últimos dois anos, Daniel González tem-se empenhado no desenvolvimento e 

na produção de material, bem como no treinamento de colaboradores, ajudan-

do muitas igrejas a aplicar isso concretamente. Faz isso também com grande 

sucesso na igreja em Havana, que ele dirige.



Necessidade fi nanceira: 

5.000 €

Project: 26500

C U B A

Clubes bíblicos em Havana

No bairro de Santo Suarez em Havana vivem muitas 

famílias pobres e carentes. Ana Isabel, a esposa 

de Daniel González, emocionou-se muito com sua 

situação e por isso desenvolveu um projeto missio-

nário de ajuda.

Nos clubes bíblicos, as crianças ganham uma refeição e oferta de reforço 

escolar. Ouvem histórias bíblicas e transmitem-se a elas valores de vida funda-

mentais. Também se canta e pinta. Os clubes bíblicos reúnem-se em qualquer 

espaço disponível, podendo ser numa sala de estar, em quintais na frente ou 

atrás de alguma casa, em áreas cimentadas ou de grama. Cada clube bíblico 

reúne até 30 crianças. O projeto começou no início de 2009. Em meados de 

2010 já havia 20 grupos.

Por meio dos clubes bíblicos também são alcançadas as famílias das crianças. 

Procuram-se conhecer as carências das famílias e se oferece ajuda correspon-

dente. Os efeitos dos clubes bíblicos são muito positivos. Muitas das crianças e 

dos adultos se convertem. Os clubes bíblicos já deram origem a vários postos 

missionários.



Necessidade fi nanceira: 

10.000 €

Project: 26520

C U B A

Missão em Solar Zaldo

Franck San Juan é um missionário apaixonado por 

levar o evangelho às pessoas nas favelas (solares) 

na cidade de Havana. Visita todo mundo, inclusive 

bandidos. Ele mesmo foi um deles antes de se con-

verter. Mesmo os funcionários públicos se espan-

tam o verem as modifi cações positivas no bairro de Solar Zaldo desde que foi 

fundada a primeira igreja missionária. Hoje Franck é pastor dessa recém-fun-

dada igreja batista. Ele tem credibilidade, fala a linguagem daquelas pessoas e 

seu coração arde por elas e por Jesus.

Entrementes, 500 pessoas no bairro de Zaldo recebem atenção da igreja, 

que hoje conta com 150 membros, inclusive por meio de ajuda bem prática: 

distribuem-se pacotes de alimentos e se oferece aconselhamento.

Os problemas naquele local simplesmente são grandes demais, mas nunca 

houve ali tanta mudança positiva como pelo trabalho dele e da igreja. É sim-

plesmente impressionante e nós damos graças a Deus por isso!

Entrementes Franck trabalha em mais onze favelas da capital.



Necessidade fi nanceira: 

3.000 €

Project: 26530

C U B A

Missão em Sayas B. Honda e região

O missionário de EBM MASA Juan Sanchez dirige 

na região noroeste de Cuba mais de dez igrejas 

missionárias, que geralmente se reúnem nas casas 

dos cristãos. Muita gente dessa região continua 

sofrendo com as consequências dos devastadores 

furacões de 2008/2009 por causa dos quais perderam seus bens. EBM MASA 

pôde ajudar alguns a terem de novo um abrigo. Em meio à sua pobreza e 

carência, o evangelho lhes traz esperança e alegria.

Também há treinamento de colaboradores para os diversos postos missioná-

rios.

Apoiar este trabalho signifi ca que cada vez mais cubanos poderão experimen-

tar o poder do evangelho! 



Necessidade fi nanceira: 

12.000 €

Project: 26700

C U B A

Missão em Las Tunas e região

Marcos Rivero Sinclair é o novo missionário de EBM 

MASA para a cidade e a região de Las Tunas. Ali 

ocorre a fundação e promoção de muitas novas 

igrejas missionárias graças a um treinamento de 

colaboradores. Em menos de dois anos surgiram 

cerca de 30 igrejas. Muitos se converteram e rapidamente se tornam também 

evangelistas porque estão tão entusiasmados com o que experimentam com 

Jesus.

Um exemplo: Abraham Antonio Garcia fora dedicado aos demônios no seu 

sétimo ano de vida em um centro espírita. Adulto, tornou-se líder do maior 

centro espírita, que dirigiu por 20 anos. Há cerca de dois anos, o evangelho o 

alcançou, ele se decidiu por Jesus e é agora, junto com sua esposa Arenilla, 

missionário e líder de 

uma das novas igrejas. 

Imediatamente após sua 

conversão, eles começa-

ram a falar de Jesus 

às pessoas que antes 

estavam envolvidas com 

eles no satanismo. Por 

meio do seu convin-

cente testemunho e da 

pregação do evange-

lho já se converteram 

32 pessoas do centro 

espírita e participam 

fi elmente da igreja. Este 

é um entre muitos exemplos de que ouvimos e que vimos na região e que nos 

comoveram muito.

Marcos tem a tarefa e o dom de acompanhar os numerosos missionários leigos, 

de animá-los e de treiná-los. Ele é um missionário incansável e dedicado, cujo 

coração arde pelo seu povo. Temos a convicção de querer continuar a apoiar 

Marcos Rivero no treinamento de missionários e colaboradores, bem como os 

projetos de plantação de igrejas na região! 



Necessidade fi nanceira: 

5.000 €

Project: 26510

C U B A

Missão na Ilha da Juventude

EBM MASA iniciou seu trabalho missionário em 

Cuba há cerca de 10 anos. Daniel Gonzalez tornou-

se missionário para evangelização e edifi cação de 

igrejas na Ilha da Juventude. Hoje existem lá mais 

de 80 congregações domésticas, cinco igrejas orga-

nizadas, cerca de 500 membros batizados e 1.500 participantes dos trabalhos 

da igreja. Carell Lescaille, primeiro convertido na Ilha da Juventude, é agora 

o pastor responsável e realiza o trabalho com mais 15 missionários. Outros 60 

estão sendo treinados para colaborar.



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.


