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Imagem da capa:
Lar de crianças em Tallarevu, Índia

Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim  

não permaneça nas trevas. João 12.46

Aqui no norte da Europa começa agora a estação do ano mais escura. Todavia, também não 

sabemos o que é uma escuridão total – aqui conosco o ambiente nunca fica completamente 

escuro. Em regiões sem energia elétrica, porém, isso acontece. Quando Jesus disse essas pala-

vras, as pessoas também conheciam essa escuridão absoluta. E então ele diz: “Eu sou a luz 

para o mundo.”

Quando alguém crê em Jesus, é como se a luz se acendesse em sua vida. Nessa luz, a pessoa 

reconhece o amor e a misericórdia de Deus, encontra esperança, paz e alegria. Esta é a nossa 

missão e incumbência, e é para isso que trabalhamos: que muitas pessoas vejam “a luz” – que 

venham a crer em Jesus a fim de experimentarem o amor transformador de Deus e a esperança 

expulse a escuridão da sua vida.

Neste número da revista relatamos como crianças em risco encontram ajuda nos projetos que 

apoiamos – e como a vida delas muda para melhor porque há gente trazendo essa luz em si e a 

transmite. Vocês podem contribuir para isso com suas orações e ofertas.

Desejamos a todos um período de Advento abençoado e luminoso.

Christoph Haus
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Lares de crianças na Índia

não apenas locais de sobrevivência, mas um lar
Nava Nirikshana significa “Nova Esperança” – Que nome para um lar de crianças! Ali realmente o nome é pro-
grama. Nossa parceira indiana, a Abundant Life Ministerial Association (Ministério da Vida Abundante), fundou 
em Chittatoor esse lar de crianças abandonadas com problemas sociais e físicos. O lar é um local seguro que as 
protege de trabalhos forçados e lhes possibilita formação escolar. As crianças são recebidas sem restrições de 
casta ou fé.

Rufus Kamalakar relata: “O governo 
indiano e a situação de vida na Ín-
dia colocam nosso lar diariamente 
diante de desafios novos e logísti-
cos. Somos gratos a Deus por sua 
proteção. Todos os nossos colabo-
radores dedicam-se às crianças de 
todo o coração, cheios de amor e 
fortalecidos por Deus. Assim, nosso 
lar de crianças não é só um local 
para sobreviver. É um lar de ver-
dade. O amor e o encorajamento 
que os órfãos recebem ali moti-
vam-nos a bons rendimentos em 
educação, esportes e artes. Muitos 
deles estão entre os melhores alu-
nos de sua classe. Muito mais im-
portante e grandioso, porém, é as 
crianças conhecerem e receberem 
Jesus Cristo como seu redentor. É 
importante que as crianças tomem 
conhecimento disso numa idade em 
que ainda estão se desenvolvendo. 
Embora aqui a maioria das crianças 
provenha da predominante cultura e 
história do hinduísmo, mais de 80% 
confessam Cristo como seu único 
Deus e Redentor.” Recentemente, 
um empresário de sucesso visitou o 
lar e se emocionou com a diferença 
que aquele lugar faz na vida das 

crianças. Sua visita foi um grande 
encorajamento para as crianças. Ao 
mesmo tempo, o lar de crianças 
é repetidamente um testemunho 
de como o amor transformador de 
Deus gera esperança.

Na Índia, a EBM International apoia 
14 lares de crianças. Trata-se sem-
pre de destinos individuais que ex-
perimentam uma grande e positiva 
mudança.

Antes de Kimmi*, na ocasião com 
8 anos de idade, ser recebida com 
seus irmãos no lar de crianças Com-
passion, eles viviam em condições 
bem miseráveis em um dos distan-
tes povoados de Manipur. Por causa 
da sua pobreza, eles nunca haviam 
frequentado uma escola. Kimmi e 
seus irmãos mudaram completa-
mente no lar de crianças. Ficaram 
muito felizes em poder ir todos os 
dias para a escola, e aprenderam 
rapidamente. Kimmi gosta de ir à 
escola dominical da igreja batista 
e tem prazer em ouvir do amor de 
Deus.

Charu chegou com 7 anos ao lar de 
crianças em Bangarupalyam. Seu 
pai havia morrido de HIV e sua mãe 
estava em tratamento hospitalar. 
A menina estava em mau estado 
emocional e físico, mas desenvol-
veu-se maravilhosamente no lar de 
crianças. Charu está saudável, é es-
forçada e inteligente. Agora ela re-
presenta em sua família a primeira 

as crianças alegram-se com as aulas.

Kimmi é hoje uma menina feliz.

Jardinagem também requer aprendizado.
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Lares de crianças na Índia

não apenas locais de sobrevivência, mas um lar
geração que completará uma for-
mação de nível superior. Ela está na 
iminência do seu exame final como 
enfermeira. Seu sonho tornou-se re-
alidade. Charu está muito feliz com 
seus estudos, olha esperançosa para 
o futuro e diz “obrigada!” a todos 
os seus apoiadores.

Além dos lares de crianças, apoia-
mos ainda outros projetos, como 
por exemplo pré-escolas ou proje-
tos de alimentação infantil.

Os banjaras vivem isolados em po-
voados em territórios tribais. Seu 
idioma é exclusivo e não tem grafia. 
Trata-se de um povo esforçado, que 
trabalha principalmente no campo. 
Eles levam seus filhos pequenos 
para ajudar a trabalhar nos campos. 
Nos grupos pré-escolares Bless, es-
sas crianças recebem atenção amo-
rosa e aprendem noções de disci-
plina, higiene e boa convivência. As 
crianças também aprendem o alfa-
beto, números e rimas. Assim são 
preparadas para um início escolar 
bem-sucedido. Na pré-escola, rece-
bem almoço e preparados vitamíni-
cos para fortalecer sua imunidade. 
Organizam-se exames médicos re-
gulares – uma oferta extraordinária 
naquela região!

Por meio dos projetos de leite e 
ovo, salvam-se vidas e aliviam-se 

preocupações. Esha, de 24 anos, 
é cega e tem dois filhos, de 6 e 4 
anos. Seu marido a abandonou com 
as crianças, levando com ele inclu-
sive os vales de alimentação delas. 
Quando então além de tudo os pais 
de Esha morreram, ela passou a re-
ceber apenas um pouco de ajuda 
dos vizinhos. O projeto de leite e 
ovo para seus filhos é uma grande 
bênção para eles. Essa alimentação 
regular deixa-os muito felizes. Dessa 
forma também obtiveram contato 
com a igreja batista, e as crian-
ças gostam de frequentar a escola 
dominical.

Haleen trabalha como diarista nos 
campos. Ela se casou muito jovem e 
deu à luz um menininho. Depois de 
alguns meses, seu marido morreu 
e ela se casou de novo – com esse 
homem ela tem entrementes duas 
filhas. Há alguns meses, seu ma-
rido sofreu graves queimaduras ao 
lidar com fogo quando estava em-
briagado. Agora ele está acamado 
e não pode mais trabalhar. Todo o 
peso familiar está nos ombros de 
Haleen. Eles não têm casa própria 
e por isso viviam na sombra de ár-
vores. A igreja batista ofereceu-lhe 
um abrigo no salão da igreja. Ha-
leen ora a Jesus que a restaure, lhe 
dê forças e nova esperança. Ela está 
feliz por seus filhos serem atendi-
dos pelo projeto de leite e ovo e 
não precisam mais passar fome. Eles 
frequentam regularmente a escola 
dominical e se alegram com a mu-
dança em sua vida.

as crianças são vistas. Rufus e sua família

Esha, a cega, no programa Leite e Ovo.
* Todos os nomes foram alterados.

CRiAnçAS EM SitUAçãO 
dE VULnERABiLidAdE
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Crianças são o foco de muitos projetos na América Latina

Oferecendo um futuro
Amamos crianças! Dói no coração vê-las crescendo em condições precárias, passando por pobreza, fome e 
abandono. A EBM INTERNATIONAL ajuda crianças sob risco em mais de 50 projetos na América Latina, na Ín-
dia, na África e na Europa. Com anualmente mais de 1.000.000 de euros apoiamos lares de crianças, núcleos so-
ciais, projetos pré-escolares e escolares, bem como de alimentação de crianças. Isto só se torna possível porque 

muitas pessoas ajudam com suas ofertas e orações.

Muitas crianças vivem nas ruas por-
que seus pais trabalham ou estão 

sobrecarregados com os proble-
mas da sua própria vida. Essas 
crianças crescem sem perspecti-
vas. Os núcleos sociais são refú-
gios para muitas dessas crianças 

e jovens. Também suas famílias 
recebem ajuda e apoio. Muitas 

estão desde o início em des-
vantagem. O mais tardar 

quando entram na escola 
se descobrem os déficits 

dos seus primeiros anos 
de vida. Sua vida está 

pré-programada e 
eles correm o risco 
de logo escorrega-
rem para a mesma 
armadilha de po-

breza que seus pais. 
Os projetos pré-escola-

res PEPE rompem esse círculo 
vicioso: são programas que 
as igrejas oferecem a essas 
crianças que de outro modo 
não teriam chances.

Na maioria das vezes, os 
lares de crianças são a 
única e última chance para 
crianças não precisarem 
mais viver nas ruas ou se-
rem protegidas de traba-
lhos forçados precoces. A 
razão mais frequente para 
a negligência com as crian-
ças e a impossibilidade de 
os pais cuidarem delas são 
más condições sociais. A falta 
de esperança induz os pais 
a diversos vícios. Outros são 
ameaçados de exploração e 

trabalho forçado em razão da 
sua grande pobreza e simples-

mente são incapazes de prover o 

necessário para os filhos. Há muitos motivos para crian-
ças ingressarem em um lar de crianças. Apenas uma pe-
quena minoria é de órfãos de pai e mãe.

Entre estes está Micaela*. Com 13 anos, essa menina 
chegou apavorada e profundamente triste ao lar de 
crianças em Alem (Argentina). As primeiras noites fo-
ram muito longas, e na sua mente ela forjava planos de 
fuga. Mas pouco a pouco ela passou a sentir-se bem 
em seu grupo familiar, que a acompanhou com grande 
amor e paciência. Hoje ela se sente segura em sua famí-
lia no lar. Sorrindo feliz, ela disse: “Como Deus é bom 
para mim! Ele me ama apesar de eu cometer erros!” Ela 
ora que Deus lhe dê uma boa possibilidade de adoção.

A igreja batista em Miraflores/Impenetrable, na Argen-
tina, iniciou um projeto pré-escolar PEPE para providen-
ciar algo contra a miséria de muitas das crianças nos 
bairros pobres. Para isso, reconfiguraram uma sala de 
aula para 15 crianças em idade pré-escolar. Ao abrirem 
as inscrições, apareceram 50 crianças! A carência e a 
demanda são simplesmente excessivas, e então abriram 
um turno duplo com capacidade para 30 crianças. O 
Pastor Roberto Gil e sua esposa têm ouvido aberto para 
as necessidades das crianças, a quem se quer oferecer 
a experiência do amor de Deus em sua vida. Na medida 
do possível, também as famílias das crianças recebem 
ajuda.

Três vezes por semana, 19 crianças distribuídas entre 
dois grupos frequentam regularmente o novo projeto 
pré-escolar PEPE em Vila Nueva, ao norte de El Alto/
Bolívia. As aulas são ministradas de forma integral e di-
nâmica por educadoras formadas a fim de fortalecer as 

Lar de crianças em alem – Crian-
ças recebendo amor e aceitação

Muitas crianças desejam ter pré-escola

CRiAnçAS EM SitUAçãO 
dE VULnERABiLidAdE
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capacidades físicas e cognitivas das crianças. Foi uma 
festa quando todas as crianças puderam levar seus avós 
para o PEPE. Brincaram juntos e todos ganharam uma 
boa refeição. Participando e bem integrados estão o 
pequeno Lucas (autista) e seu irmão Franco, que tem 
síndrome de Down. Sua mãe está muito feliz porque no 
PEPE seus filhos são amados, recebem cuidados e são 
promovidos.

Os núcleos sociais em Ijuí e Cotia/Brasil repetidamente 
nos enviam relatórios sobre a esperança que muda a 
vida. Tomás tem hoje 15 anos de idade. É um menino 
feliz, frequenta o ensino médio e nas horas vagas se en-
volve numa associação atlética. “Há pouco falei com 
minha mãe sobre o passado e me lembrei da minha in-
fância no núcleo social, que passou rápida demais. Che-
guei lá com sete anos. Foi a melhor decisão tomada 
para minha vida. Agradeço a todos que investiram em 
minha vida, me aconselharam e me ensinaram coisas 
que eu mesmo nunca poderia imaginar. Conheci a Bí-
blia e os valores de Deus, que hoje me sustentam na 
minha vida. Sem a equipe eu não teria chegado aonde 
estou hoje. Muito obrigado por todos os investimentos 
em minha vida, por crerem e confiarem em meu poten-
cial. Vocês são pessoas que me motivam a ir em frente”.
Camila, 9 anos, ingressou neste ano no núcleo social. 
Era uma criança triste, sempre tensa e retraída. Seus 

pais tinham muitos problemas e nenhum trabalho. Não 
tinham mais nada para comer em casa. Pessoas no nú-
cleo social lhes trouxeram cestas básicas e vestimen-
tas, e cuidaram da mãe, totalmente abatida. Em poucas 
semanas a vida da família mudou muito com a ajuda 
recebida. Camila voltou a sorrir e a mãe ganhou nova 
esperança.

avós orgulhosos na pré-escola PEPE

as crianças são aceitas assim como são

Camila voltou a sorrir

GRATIDÃO de pais 

pelo trabalho no núcleo social:

GRATIDÃO à EBM INTERNATIONAL, 

a todos os contribuintes e a todos que se 

dedicam a nós!!!”

“Muito, muito obrigado! Que Deus abençoe 

todos no núcleo social!”

“Que Deus abençoe todos vocês que 

contribuem de alguma forma com o núcleo 

social! Vocês são a luz da esperança em nossa 

vida!

* Todos os nomes foram alterados
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Já desde 1976 o Lar de Crianças Henrique Liebich – hoje funcionando como núcleo social – se tornou o lar de 
inúmeras crianças. Lá elas recebem bons e amorosos cuidados e promoção. Ali as crianças e jovens gozam de 
proteção contra violência, os efeitos de dependências e criminalidade. Ouvem e percebem que Deus se importa 
com elas e as ama. Também Diego experimentou esse amor transformador de Deus no lar de crianças. Hoje ele 
é diretor do núcleo social e pastor de jovens da Igreja Batista Esperança.

Quando Diego chegou ao Lar, tinha acabado de com-
pletar nove meses. A maior parte da sua curta vida ele 
havia passado no hospital por ter sido acometido de 
tuberculose. Sua avó o trouxe desesperada para o Lar 
porque não havia ninguém outro para cuidar dele. Co-
rajoso, ele aceitou bem os amorosos cuidados que re-
cebeu no Lar. Os cultos e estudos bíblicos, principal-

mente, eram o que ele apreciava bastante. Em Deus ele 
encontrava ânimo e forças para a vida. Com 13 anos ele 
voltou a viver com sua mãe porque as circunstâncias de 
vida da sua família haviam melhorado.

“Entrei num mundo completamente diferente daquele 
em que tinha vivido até então”, lembra-se Diego. 
“Mesmo assim não esqueci o que havia aprendido 
da Bíblia. Quando completei 20 anos, mudei-me para 
Porto Alegre (a cerca de 400 km de Ijuí) para ali estudar 
e trabalhar, mas não fiquei muito tempo lá. Depois de 
uns três anos retornei a Ijuí para ficar com minha mãe, 
que havia adoecido.”

Diego ouviu o chamado de Deus para servi-lo como 
pastor. Ingressou no seminário teológico em Ijuí e pas-
sou a trabalhar no lar de crianças em que ele mesmo 
crescera. Ali pôde repassar o amor de Deus a crianças 
e jovens que haviam crescido tal como ele. Em 2016, 
o dedicado jovem terminou seus estudos bíblicos, e 
dois anos depois assumiu a direção do Núlceo Social. 
No mesmo ano também foi ordenado pastor de jo-
vens da Igreja Batista Esperança. “Dá muita alegria in-
vestir em crianças e jovens. Afinal, eu mesmo também 

experimentei o investimento de pessoas do Lar e das 
igrejas em mim, contribuindo assim para uma verda-
deira transformação na minha vida”, relata Diego. “Sou 
profundamente grato a Deus por ele sustentar minha 
vida e dirigir tudo de modo tão maravilhoso, como eu 
mesmo jamais poderia ter planejado!” Diego e sua 
equipe estão à disposição de aproximadamente 100 

crianças e jovens. Ele mesmo consegue compreender 
muito bem a situação em que vivem. Isso os assistidos 
percebem e lhe retribuem o amor. Seja jogando fute-
bol juntos, seja estudando ou nas refeições em comum: 
com seus 33 anos, ele está totalmente envolvido, trans-
mitindo o amor transformador de Deus.
“Embora eu estivesse no Lar e por isso vivesse sepa-
rado de minha mãe, posso hoje dizer que tive a melhor 
infância que alguém poderia desejar”, resume Diego – 
e é exatamente isso que ele quer também repassar às 
“suas” crianças no Núcleo Social: lá elas podem contar 
com pessoas que se importam com elas e com um Deus 
que as ama incondicionalmente.

Michael Fischbeck
Relator de levantamento de fundos

De criança abrigada a diretor do Núcleo Social:

Como deus dirigiu diego

Diego antes ... Formatura no seminário teológico ... e hoje
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Em cerca de 50 projetos na Índia, na África e na Amé-
rica Latina ajudamos crianças e jovens em risco. O nú-
cleo social em Ijuí, no Brasil, é apenas um deles.

Em toda parte, as crianças encontram amor, cuidado e 
segurança. Alguns projetos fornecem um lar às crianças 
ou proporcionam valiosa educação. Isso se faz nas esco-
las dos nossos parceiros, nos lares de crianças e nos nú-
cleos sociais dos diversos países, bem como em outros 
projetos, como as pré-escolas PEPE ou no atendimento 

a crianças de famílias de igrejas batista nos projetos 
MANÁ.

Na Índia, por exemplo, 14 lares de crianças oferecem-
lhes um lar protegido, os cuidados de uma nova famí-
lia e esperança pela fé cristã. O núcleo social de Macia 
(Moçambique) oferece apoio principalmente a crianças 
com deficiências. Lá experimentam amor e aceitação.

cobrem os custos mensais de uma refeição quente diária por 
um mês para uma criança no núcleo social de Ijuí.

permitem ao núcleo social de Macia em Moçambique dar por 
um mês apoio profissional escolar e alimentação para uma 
criança.

financiam a cota semanal da EBM INTERNATIONAL para 
proporcionar a 60 crianças um lar e proteção no lar de crianças 
em Chittatoor, na Índia.

32 
EUROS

110 
EUROS

230 
EUROS

As contribuições podem ser encaminha-

das por meio da oferta de Natal da sua 

igreja ou diretamente a 

EBM INTERNATIONAL:

Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg

IBAN: DE69 5009 2100 0000 0468 68

BIC: GENODE51BH2

Destinação:

p10500 Weihnachtsopfer 2021

Por meio do nosso site é possível ofertar 

de forma rápida e segura via cartão de 

crédito PayPal ou transferência direta: 

www.ebm-international.org/spenden

Agradecemos suas ofertas e orações!

Junto com vocês queremos enfrentar no mundo todo as carências 
das crianças em risco. por meio das suas orações e sua oferta de 
natal vocês podem oferecer-lhes esperança, educação e um lar:

Bom ensino para as crianças nas escolas 
da guiné Equatorial

Os lares de crianças na Índia oferecem a 
proteção e o acolhimento de um novo 
lar.

nos projetos PEPE, os jovens participan-
tes recebem cuidado amoroso.

Oferta de natal

deus muda a vida de  
crianças carentes

No nosso canal do YouTube, 
a história de Diego pode 
também ser vista em 
vídeo: www.youtube.com/
ebminternational

CRiAnçAS EM SitUAçãO 
dE VULnERABiLidAdE
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Quem vier a mim,  
eu jamais rejeitarei! 
Lema do ano para 2022 

João 6.37

Vida  
transformada
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Moçambique, Núcleo Social em Macia

Esperança apesar de restrições
Nossa missionária espanhola Sara Marcos trabalha no núcleo social em Macia. Mais da metade das crianças tem 
alguma deficiência física. Na África, isso muitas vezes implica a estigmatização das famílias atingidas. No núcleo 
social, porém, elas são bem-vindas e são tratadas com respeito. No projeto pré-escolar PEPE as crianças ganham 
oportunidade de um início escolar bom e justo. Apesar da pandemia, prossegue o atendimento extraescolar a 
mais de 50 alunos. Uma equipe do núcleo social visita regularmente as famílias das crianças por meio de campa-
nhas no povoado.

Esperança! Há algumas semanas, 
um container cheio de utilidades 
vindo da Europa chegou a Macia. A 
maior parte do conteúdo destina-
se a crianças com deficiências de 
mobilidade. É difícil imaginar o que 
aquilo representa para os destina-
tários! São cerca de 40 cadeiras de 
rodas e vários pares de andadores e 
muletas que possibilitarão às crian-
ças uma frequência escolar mais 
autônoma, passeios na vizinhança, 
idas ao hospital em caso de neces-
sidade e, principalmente, poder 
brincar com outras crianças. Esses 
materiais são a chave para reduzir o 
isolamento social das crianças com 
deficiências físicas. “Agradecemos a 
todos que colaboraram com a vinda 
desse container!”, escreve Sara.

No momento, o núcleo passa por 
algumas reformas nas construções. 
O núcleo está sendo cercado por 
um muro para que crianças com 
distúrbios de desenvolvimento 
não possam abandonar a área 

inadvertidamente. Esse muro deverá 
também proteger contra invasões. 
Para isso também estão sendo insta-
ladas lâmpadas solares com detec-
tores de movimento.

Desde sempre tem sido longa a 
lista de espera para crianças com 
deficiências múltiplas ou em risco 
por outros motivos ingressarem no 
projeto. Por muito tempo, a pande-
mia impediu a admissão de novas 
crianças. No ano passado, o núcleo 
precisou permanecer fechado por 
longo tempo para quase todas as 
crianças. Durante esse período, a 
situação piorou bastante para mui-
tos – eles voltam a viver isolados em 
suas casas em condições alimenta-
res e higiênicas precárias e sem irem 
à escola. Por causa desses desafios 
houve necessidade de esforços adi-
cionais para melhorar a situação das 
crianças em casa. Agora muitas fa-
mílias são visitadas em casa, rece-
bem assistência psicológica e, toda 
semana, uma cesta básica com ali-
mentos ou também artigos de hi-
giene. Para realizar essas atividades 
de visita treinaram-se colaboradores 
e novos voluntários.

Sara relata ser cada vez mais fre-
quente o abandono de crianças 
longe de casa porque suas famílias 
não conseguem ou não querem cui-
dar delas. Muitas vezes os pequenos 
nem sequer conhecem seu nome, 
ainda não sabem falar e ninguém os 
conhece. Para podermos dar um lar 
a essas crianças, pretende-se fun-
dar em Macia um centro de acolhi-
mento. Há em andamento um re-
querimento para o reconhecimento 
oficial deles pelas autoridades. A 
equipe ora para que esse novo se-
tor de trabalho possa iniciar-se logo 

para que também essas crianças ob-
tenham uma vida digna.

Segundo relatórios de Sara Marcos

O corona tem muitas vezes aumentado 
o sofrimento

Muitas crianças precisam de amor

Mobilidade implica participação

CRiAnçAS EM SitUAçãO 
dE VULnERABiLidAdE
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Reconstituição de uma convenção batista

impressões de Serra Leoa
Em setembro, Christoph Haus realizou sua primeira viagem a serviço para Serra Leoa desde o início da pande-
mia de Corona. O secretário-geral retornou trazendo muitas impressões daquele país tão afetado por crises. 
Após anos de guerra civil foi necessário encarar a epidemia do ebola, um calamitoso desabamento de terra, in-
cêndios catastróficos e as consequências da pandemia do corona. É impressionante observar a resiliência dos ir-
mãos de lá.

A Convenção Batista de Serra Leoa (BCSL) é singular 
entre as 30 igrejas associadas à EBM INTERNATIO-
NAL: elas operam 65 escolas confessionais e assim são 
amplamente conhecidas. Para manter um alto nível de 
qualidade didática em comparação com escolas públi-
cas, investe-se pesadamente na formação e pós-gradu-
ação de professores.

A sede da igreja, em Lunsar, foi vítima da guerra civil 
(1991-2002). Os rebeldes a ocuparam como quartel-ge-
neral regional e, com os combates, todos os prédios de 
lá, inclusive a clínica oftalmológica. Entrementes, com 
apoio das igrejas, de amigos e de muito esforço pró-
prio, a maior parte foi reconstruída. Em último lugar de-
verá agora ser construído um prédio de escritórios para 
a administração da igreja.

A clínica oftalmológica já voltou há muitos anos a tra-
balhar e constantemente realiza cirurgias de olhos. Na 
África Ocidental, muitas pessoas sofrem de doenças 
oculares virais que causam cegueira se não forem tra-
tadas. A EBM INTERNATIONAL provê recursos para 
tratamentos gratuitos e a promoção de um centro de 
treinamento para cegos a fim de promover a autono-
mia deles. O que ainda falta são profissionais. A EBM 

INTERNATIONAL passará 
a financiar a formação lo-
cal de especialistas e, en-
quanto isso, está à procura 
de alguém com a respec-
tiva formação que colabora 
com a clínica por quatro 
anos.

Uma outra oferta de emprego da EBM INTERNATIO-
NAL diz respeito à formação teológica em Serra Leoa. 
Junto com outras três igrejas, a BCSL sustenta o “Evan-
gelical College for Theology” em Jui, onde os alu-
nos podem adquirir o bacharelado ou mestrado. Além 
disso, a BCSL oferece também uma formação mais sim-
ples no Seminário Teológico Batista. Em 2022, A EBM 
INTERNATIONAL enviará uma pessoa para colaborar 
nessa formação teológica. As igrejas locais deverão ser 
supridas com pastores bem formados, cujo foco será 
evangelização e plantação de igrejas.

Daqui a três anos, a BCSL celebrará seu jubileu de 50 
anos, ocasião em que pretende retornar à sua antiga 
sede. Ela também deseja tornar-se o primeiro membro 
africano da EBM INTERNATIONAL a convidar para a 
África seu Conselho Missionário (a assembleia anual dos 
membros). Nós na Alemanha podemos orar pelo seu 
trabalho – e ofertar. Podemos deixar-nos inspirar sobre 
como tornar-se socialmente relevante com poucos re-
cursos financeiros e crescer como convenção de igrejas.

Segundo um relatório de Christoph Haus

Joseph Fornah, presidente da 
BSCL, com material de constru-
ção e o desenho da nova sede 
da BSCL

Juí oferece formação para mulheres e homens

grande demanda por cirurgias ocularesLembranças da guerra civil

dESEnVOLViMEntO dE igREJAS
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O que importa não são programas, mas relacionamentos

treinamento na Fazenda Balaka
“Vivemos agora juntos na fazenda há mais de três anos. Vi muitos jovens adultos desabrochando e descobrindo 
o que Deus quer da sua vida”, escreve Karin Schwarz entusiasmada com o ano letivo de 2020/2021. O treina-
mento na fazenda tem como objetivo principal que as pessoas renovem seu relacionamento com Deus, consigo 
mesmas, com outros e também com a natureza. Como amadas criaturas de Deus, elas percebem como Deus 
transforma sua vida de maneira sustentável.

Até agora, mais de 20 jovens com-
pletaram um curso de um ano na 
fazenda em Balaka, no sul do Ma-
lauí. Trata-se do programa de trei-
namento mais intensivo que roda 
naquela fazenda-escola. São mais 
de 12 meses de vida compartilhada 
com o fim de, em meio à vida diária, 
adquirir importantes competências 
no campo da agricultura sustentá-
vel. Além disso, transmite-se muito 
conhecimento prático sobre o cul-
tivo e o uso de ervas medicinais. Um 
dos líderes escreve a respeito: “Du-
rante esse período, podemos obser-
var bem a transformação no cora-
ção dos jovens: eles adquirem paz e 
esperança para si mesmos, cuidam 
uns dos outros e aprendem a culti-
var e preservar a criação de forma 
positiva.” Depois do seu período ali, 
os participantes aplicam na prática 
o que aprenderam em suas famílias 
e povoados. Eles transmitem seu 

conhecimento a outros e ainda são 
acompanhados na sua vida diária 
pela equipe da fazenda por meio de 
visitas regulares.

Além dessa escola de vida de um 
ano de duração, a equipe da fa-
zenda oferece diversas oficinas de 
vários dias. Para isso construíram-se 
nos últimos anos novas salas de se-
minário, alojamentos e instalações 
sanitárias. A oferta de oficinas vai 
de agricultura sustentável até temas 
sobre terapias naturais, passando 
por alimentação saudável. Várias 
centenas de pessoas são treinadas 
ao longo do ano na fazenda ou tam-
bém diretamente nos seus povoa-
dos. Muitos dos participantes vêm 
de igrejas batistas das adjacências, 
com as quais a equipe da fazenda 
está bem relacionada. Outros ouvi-
ram falar do bom trabalho realizado 
em Balaka e organizam seminários 

decentralizados, por exemplo para 
suas equipes esportivas ou as comu-
nidades dos povoados.

Há algumas semanas um convite 
da esposa do presidente do Ma-
lauí deixou claro o quanto o traba-
lho de Karin e de toda a equipe é 
estimado: Karin pôde visitar a Sra. 
Chakwera para lhe expor de pri-
meira mão o trabalho que vem 
sendo realizado em Balaka.

Segundo um relatório de Karin 
Schwarz

Visita à primeira-dama. Crianças brincando na fazenda Fabricação de óleos

Jovens vêm dos povoados para aprender Sabão artesanal de Moringa

CApACitAçãO
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Notícias da República Centro-Africana

investindo em educação
Há muitos anos a República Centro-Africana é um dos países mais pobres do mundo. De acordo com o Índice 
Global de Desenvolvimento Humano (IDH) o país ocupa hoje o penúltimo lugar. O lanterna é o Níger. O IDH é 
um quociente complexo e muito expressivo que considera os fatores de expectativa de vida, taxa de alfabetiza-
ção e escolaridade, bem como o poder de compra das pessoas. Na EBM INTERNATIONAL temos a convicção 
de que a educação exerce uma influência essencial sobre desenvolvimentos positivos. Por isso investimos na Re-
pública Centro-Africana intensamente com os nossos parceiros na área de promoção de competências.

A promoção de mulheres é parti-
cularmente relevante: A chamada 
“Maison Dorcas” é um núcleo de 
ensino em Bangui, onde jovens 
mulheres são formadas como cos-
tureiras e na área de economia do-
méstica. Promovem-se ali também 
princípios econômicos e o desenvol-
vimento de competências sociais e 
espirituais. Além das pouco menos 
de 100 mulheres que frequentam os 
cursos em Bangui, há uma extensão 
em Sibut, cerca de 180 km mais ao 
norte, onde mais 35 mulheres são 
atendidas. Neste ano foi possível 
adquirir com ajuda da EBM INTER-
NATIONAL nove novas máquinas 
de costura industriais para as mulhe-
res de Sibut.

A EBM INTERNATIONAL continua 
promovendo a formação teológica 
com anualmente pouco menos de 
20.000 euros. O maior centro 

escolar fica em Bangui. Na mesma 
área encontra-se também a Maison 
Dorcas, e muitos outros eventos 
eclesiásticos são realizados ali. Seis 
novos pastores foram ordenados em 
agosto para o ministério nas igrejas, 
com gratidão expressa à EBM IN-
TERNATIONAL pela promoção da 
formação de pastores no país.

Além disso, há subsídios financei-
ros para diferentes programas de 
treinamento, especialmente para o 
trabalho com mulheres. Em agosto 
realizaram-se em Bangui dois gran-
des congressos femininos, com 
um total de 1.300 participantes. O 

secretário-geral da Convenção Ba-
tista UFEB, Pierre Maliyombo, relata 
sobre isso: “Os congressos desti-
nam-se a fomentar a comunhão das 
mulheres entre si, para interagirem 
entre si e serem estimuladas não só 
espiritualmente, mas também na 
área econômica. Em nossas igrejas, 
as mulheres representam as forças 
propulsoras.” Com particular orgulho 
recebeu-se em um dos congressos a 
esposa do presidente da república, 
Faustin Touadéra. O presidente é 
membro de uma igreja batista.

Segundo um relatório de Pìerre 
Maliyombo

OFERtAS
Uma máquina de costura conven-

cional para o trabalho na Maison 

Dorcas custa cerca de 150 euros. 

Será uma alegria para nós se você 

der apoio a este ministério com a 

sua oferta. projeto: 56551

as mulheres são os pilares de muitas 
igrejas.

O secretário-geral entregando as novas 
máquinas de costura

Múltiplas atividades de treinamento

alegria em Sibut por novas máquinas de costura

CApACitAçãO
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Transformando VIDA

tema da campanha para 2022
Compartilhar o amor transformador de Deus para dar esperança à vida das pessoas.

Desde o ano de 2018 temo-nos ocupado intensamente 
com nossa visão em nossas campanhas. – COMPARTI-
LHAR (2019), Esperança viva (2020) e Deus transforma 
(2021) foram os lemas cujo conteúdo nos acompanhou 
ao longo destes anos. No próximo ano, então, focali-
zaremos com “Transformando VIDA” as con-
sequências do encontro com o amor de 
Deus em nossa vida e ministério.

Por onde quer que estejamos 
andando com Deus, isto muitas 
vezes nos marca e aponta o ca-
minho. Não seremos mais os mes-
mos. Lidamos de outra forma co-
nosco mesmos, com outros e com o 
nosso ambiente. Trata-se de uma vida de 
estilo diferente. Treinar uma nova postura, agir 
de outra forma, lidar de forma consciente e diferente 
com desafios é tudo muito importante em nossa socie-
dade atual. Como cristãos, podemos abordar corajosa-
mente uns aos outros, buscar soluções e consensos, ao 
mesmo tempo avançando decididamente contra toda 
forma de discriminação, exclusão ou prejuízo de pes-
soas. Podemos lutar por um mundo justo, empenhar-
nos em favor do clima e estender a mão ao nosso pró-
ximo – porque a mensagem da reconciliação de Jesus 
nos libertou. Isso realmente muda tudo.
E, não: como missão não nos perderemos com isso em 

ativismo nem deixamos que nossas ações sejam ditadas 
preferencialmente por temas sociais – agimos baseados 
na mais profunda convicção e experiência da nossa fé e 
do nosso relacionamento vivo com Jesus Cristo.

“Quem vier a mim, de modo nenhum lan-
çarei fora”, diz Jesus no evangelho de 

João, capítulo 6, versículo 7. Este 
é o lema para o ano de 2022, e 
ele já transformou muita gente. 
Ele nos permite viver de forma 
diferente. Como para Jesus to-

dos são bem-vindos, convida-
mos como missão exatamente 

para isso. Experimente você mesmo 
como o encontro com o Deus vivo re-

nova a fundo a sua vida e assim também o seu 
procedimento.

Matthias Dichristin

Além do fascículo de oração, muitas igrejas voltam a 
expor calendários de oração. Ambos podem também 
ser solicitados gratuitamente por meio de  
promotion@ebm-international.org.
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Quando atrasos de entrega se tornam bênçãos

doação de máscaras
“Para mim é importante levar o amor de Deus às pessoas ao lhes fazer algum bem. Uma palavra gentil, ouvir, 
ajuda financeira ou também distribuir máscaras de presente”, diz Rolf Schneider, da igreja batista em Zillhausen. 
Graças à sua dedicação, e EBM INTERNATIONAL pôde levar um total de 36.000 máscaras médicas para Serra 
Leoa, Malauí, Moçambique e Camarões. Também os nossos parceiros no Brasil, na Argentina, no Peru e em 
Cuba já estão aguardando a entrega dos pacotes.

Rolf já pertence há muito tempo à Igreja Batista de Zil-
lhausen, da qual participa ativamente. Regularmente 
a EBM INTERNATIONAL realiza ali cultos missionários 
porque a igreja e também muitos dos seus membros 
têm forte vínculo missionário. Numa das visitas, Rolf 
abordou Matthias Dichristin e lhe relatou o que aconte-
ceu com as máscaras: “Na qualidade de diretor da mi-
nha agência ‘Eigenart’, tendo Andreas Wagner como 
especialista em marketing e Stefan Folberth como pre-
sidente da Federação de Práticas de Ênfase Geriátrica, 
agimos rapidamente. Andreas e Stefan são amigos 
meus de longa data. Encomendamos muitas másca-
ras e pudemos atender precocemente à alta demanda 
na área geriátrica. Mais tarde, porém, nossos armazéns 
continuavam bastante cheios porque as entregas se 
atrasaram e agora não há mais muita demanda.”

Finalmente, porém, as coisas se ajeitaram: ficou claro 
que em muitos países do hemisfério sul havia grande 
demanda por máscaras. Quando as viagens ao exte-
rior voltaram a ser possíveis, pudemos levar sem com-
plicações vários milhares de máscaras para Malauí, 
Camarões e Serra Leoa. Pacotes menores com 2.000 
a 4.000 máscaras puderam ser despachados em con-
dições favoráveis via DHL. No total, 20.000 máscaras 
puderam ir para o sul da África como carga, onde há 
uma gigantesca demanda em um hospital da Conven-
ção Batista do Malauí e no Núcleo Social de Macia, em 
Moçambique.

“Não vacilamos nenhum segundo em doar as másca-
ras quando havia necessidade premente delas em ou-
tros lugares, embora, claro, tivéssemos de arcar com os 
custos. Ainda que tenha demorado um pouco: agora as 
máscaras chegaram aonde precisavam estar”, considera 
Rolf, e acrescenta: “Ainda bem que Andreas e Stefan 
também viram isso logo da mesma forma”.

OFERtAS
Se você desejar, poderá assumir os 

custos de transporte de um pacote de 

3.000 máscaras, ofertando 60 euros sem 

destinação específica à EBM INTERNA-

TIONAL. número de projeto: 10000.

Pastoren freuen sich über Masken für ihre gemeinden Rolf meint: Schenken macht 
Freude

Susi geyermann hat die Masken auf den Weg gebracht
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Voluntariado da EBM INTERNATIONAL

nova campanha!
Depois de um intervalo involuntário do programa de voluntariado SERVE por causa da pandemia do co-
rona, planejamos novas viagens para o verão de 2022. Convém os interessados se informarem desde já 
via www.ebm-international.org/de/serve/freiwilligendienst para preencherem o questionário de candida-
tura. Para o processo de candidatura é importante uma boa dose de tolerância, uma vez que a situação 
da pandemia continua e se desenvolver de forma diferenciada nos diversos países e os destinos tam-
bém ainda podem mudar. Além disso, há também novos parceiros da EBM INTERNATIONAL interessados em 
voluntários, podendo surgir novas possibilidades.

Que razões e motivações devem ser consideradas na 
decisão por um voluntariado no exterior?
•	Ele oferece a chance de conhecer outros países/pes-

soas/culturas em meio à sua vida diária. Não como tu-
rista, mas como hóspede, como pessoa amiga.

•	Experiências especiais em um lugar sem paralelo. 
Aprender a ser sereno e autoconfiante e observar 
como Deus abençoa o serviço prestado a outros.

•	Com curiosidade, expandir o seu próprio horizonte, 
não de forma digital, mas mergulhando com cabeça, 
coração e culinária em um novo mundo e descobrir o 
sabor de pés de galinha.

•	Conhecer a vida diária das pessoas muitas vezes vis-
tas antes de tudo como pobres. Mas seriam mesmo 
pobres? Que riqueza elas possuem e o que têm para 
oferecer? Em que sentido eu mesmo posso mudar?

•	Como lidar com frustração e rejeição? O que resulta 
em mim da experiência de uma participação comple-
tamente diferente do que planejei?

•	Como posso compartilhar o que tenho? O que eu sei 
fazer realmente bem e onde faço diferença com isso?

Constatamos que durante um ano de voluntariado 
Deus proporciona experiências únicas. Muitas vezes 
são profundas amizades e descobertas pessoais que 

nos marcam e mudam por toda a vida e em muitas 
decisões.

Ir para o exterior já se tornou quase uma tendência, 
mas também percebemos que nem para todos será a 
melhor decisão: é preciso se encaixar bem. Tentamos 
reunir as pessoas em diversos países para então en-
viá-los juntos numa viagem. Nisso, os “sabichões” e 
impacientes terão mais dificuldades do que os capa-
zes de aceitar tranquilamente as situações, sem ter de 
imediato um plano de otimização no bolso. Trata-se de 
aprender e perceber diferentes perspectivas. Muitos re-
tornam depois de um ano e cresceram com suas expe-
riências e desafios. É um passo corajoso que teremos 
prazer em apoiar.

A maior parte dos nossos destinos pode em grande 
parte receber apoio financeiro do programa assistencial 
do Ministério Federal de Cooperação Econômica e De-
senvolvimento (BMZ). As condições para um ano de vo-
luntariado dirigido ao mundo com esse apoio constam 
do site www.weltwaerts.de/de/ 
voraussetzungen-freiwillige.html

no lar de crianças “norberto Haase” em alem/argentina, as crianças vivem num ambiente belo e seguro. Elas precisam de bas-
tante amor e compreensão porque muitos comportamentos se gravaram profundamente nelas em razão de anos de negligência 
e abuso antes de ingressarem no lar. no lar de crianças elas voltam a frequentar regularmente a escola, podem novamente ser 
crianças e são promovidas individualmente da melhor maneira possível. Procuramos voluntários que estejam à disposição das 
crianças, que brinquem com elas e ajudem na área do lar nas famílias sociais ali. Para quem quiser assumir um voluntariado em 
alem, será conveniente ter conhecimentos de espanhol.
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na fazenda Balaka/Malauí, pode-se ajudar a equipe na formação de pessoas. ali jovens malauienses recebem formação em téc-
nicas agrícolas, especialmente com enfoque ecológico. Esses jovens adultos vêm dos povoados em torno para aprender no pro-
jeto novas habilidades e depois aplicá-los em suas famílias e povoados. De nossa parte, procuramos voluntários que já tenham 
experiência inicial ou forte interesse em trabalho agrícola sustentável e ecológico e que consigam adaptar-se bem a um estilo de 
vida simples em uma comunidade pequena.

Em Uppada/Índia, os voluntários terão oportunidade de dar apoio ao lar de crianças da Jesus Loves Ministries. ali as crianças 
recebem a chance de começar melhor sua vida. Para essa tarefa há necessidade de uma boa porção de esperança e fé porque as 
condições de vida das crianças são muitas vezes marcadas por negligência e chances desiguais. Para esse projeto buscamos 
voluntários capazes de se encaixar nas condições locais típicas, com ânimo para o trabalho, e que brinquem de forma criativa 
com as crianças e as promovam. Há necessidade de muita paciência porque as crianças quase não falam inglês.

OFERtAS
Mediante uma oferta para o projeto 

10800 você pode prestar apoio finan-

ceiro ao programa de voluntariado e 

promover o desenvolvimento de jovens.

Classe escolar na Índia Hospital de Pithapuram Mingau de milho – iguaria do Malauí
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Jean-Claude
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in Gotlam | Indien
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Indien
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Zephaniah Israel
BLESS in 
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Sree Latha
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Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.
 Johannes-Evangelium 6,37
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