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Prezados leitores:
O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6.37
A divisa deste ano mostra como o relacionamento com Jesus pode mudar nossa
vida. Ele nos aceita incondicionalmente e nos habilita a fazer diferença como pessoas amadas, capacitadas, vocacionadas e enviadas, convidando outros a se chegarem a Deus e encorajando-os a também encontrarem aceitação e transformação de
vida com Jesus. No final desde MAGAZINE encontra-se novamente nosso relatório
anual, que demonstra quantos benefícios provêm do apoio de igrejas e de contribuintes individuais para os nossos projetos. Somos muito gratos por isso!
Os diversos artigos revelam como Deus continua agindo até hoje: Nazim teve de
fugir da Síria e agora ocupa uma posição de liderança numa igreja na Turquia.
Christina Döhring viajará com a família para Serra Leoa a fim de servir ali como missionária. Também em meio às catástrofes deste mundo continuamos a assistir pessoas, ajudando gente que perdeu tudo e acompanhando os solitários – como as
vítimas na mais recente enchente no sul da África.
Continuem a nos ajudar para que também neste ano possamos deixar marcas de
bênçãos transformadoras de vidas. Enquanto escrevemos estas linhas, centenas de
milhares de fugitivos da guerra na Ucrânia esperam não serem rejeitados. É a eles e
à paz em seu país que dedicamos nossa intercessão.
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Regiões do Alto Uruguai na Argentina

“Não nos cansamos …“
diz Oscar Kunigk, há muitos anos nosso missionário na região do Alto Uruguai na Argentina. Ele e sua esposa
Alicia trabalham incansavelmente e o tempo todo enfrentam grandes desafios. Seu ponto de partida foi um
posto missionário em El Soberbio, seguido de outros em Bernardo de Irigoyen e Dos de Mayo. Assim que algum projeto missionário se encerra ou recebeu um suficiente impulso inicial, eles preparam outro. Seus corações
ardem por essa obra. Oscar escreve:
As minhas incumbências como coordenador da nossa
rede no Alto Uruguai incluem visitas aos irmãos em todos os postos missionários para ensiná-los e fortalecê
-los, além de treinar colaboradores. Para isso temos o
apoio da nossa convenção batista argentina (AGA) e da
EBM INTERNATIONAL. O representante regional para
a América Latina, Pastor Carlos Waldow, também nos
aconselha e acompanha espiritualmente no trabalho.
Tivemos um ano de 2021 maravilhoso em El Soberbio:
no dia 21 de março pudemos inaugurar nosso novo
templo – que bênção! Depois de muito trabalho suado,
grandes e às vezes aparentemente insolúveis desafios
financeiros e de organização, contemplamos um milagre do Senhor. Hoje temos tudo de que necessitamos,
o que inclui um grande salão multiuso, banheiros, cozinha, sala de seminários, churrasqueira, quadra de esportes e, claro, um templo novo em folha.
Entrementes estamos oficialmente organizados como
igreja. Celebramos uma grande festa! No dia da organização, essa igreja batista agora oficialmente reconhecida contava com 45 membros. No ano passado batizamos sete irmãos, e mais dois foram admitidos na igreja

El Soberbio: Muita gente ajudando na obra

por meio de testemunho. Eu mesmo ainda permaneço
como pastor interino da igreja. Elvio Rios e Andrea Kunigk farão um estágio de um ano na igreja, após o qual
se decidirá se eles serão empregados lá como equipe.
Em Bernardo de Irigoyen,
Horacio e Patricia Miquetán cuidam da pequena
igreja, que vem se desenvolvendo de modo gratificante. Com prazer ainda
lhes dou apoio como
conselheiro e ministro
em diversos seminários.
Horacio e Patricia Miquetán
Períodos de oração e jejum fortalecem as irmãs
que sofrem hostilização de parte dos seus maridos descrentes. Alegramo-nos por poder observar mudanças
positivas na vida dos jovens e de crianças cujos pais
na maioria dos casos não frequentam a igreja. Em dois
povoados próximos iniciamos novos grupos domésticos. Desta forma queremos alcançar pessoas com o
evangelho.

Parece um milagre! O novo templo!

Festa de inauguração para a glória de Deus
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desenvolvimento de igrejas

Dos de Mayo: também as congregações crescem
continuamente

Apesar da pandemia e das longas viagens até El Soberbio, o ano foi bom para nós e para a pequena igreja em
Dos de Mayo. Celebramos dois batismos e recebemos
oito novos irmãos. Agora esta igreja tem 34 membros.
Eles trabalham de forma autônoma, os cultos e a escola
dominical para as crianças andam bem e nós, como
missionários líderes, apenas aconselhamos quando nos
solicitam. Pudemos aprimorar e adaptar o prédio da
igreja, de modo que agora todas as atividades podem
ser realizadas nele. Em Gobernador Roca, uma pequena
cidade de aproximadamente 4.500 habitantes a cerca
de 90 km de Dos de Mayo, ainda não existe igreja batista, o que é mais um desafio para nós. Queremos iniciar um trabalho missionário ali. No primeiro
semestre de 2022, montaremos ali por
duas semanas a tenda de evangelização a fim de plantar uma
igreja.
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No ano passado nos mudamos para Dos de Mayo.
Nossa família está passando muito bem. Andrea, a mais
velha, está casada e assume a liderança da igreja em El
Soberbio, Griselda trabalha como professora, Sandra
está estudando veterinária. Alicia e eu estamos nos estabelecendo em Dos de Mayo enquanto terminamos a
nossa casa. Agradecemos a todos os que nos ajudam a
levar o evangelho à nossa região, pelo seu apoio, por
qualquer ajuda financeira e por sua confiança.
Saúdo a todos com a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, e espero que Deus abençoe todos vocês.
Alicia e Oscar Kunigk
Missionários no Alto Uruguai

Biografia
Vínhamos orando por Vanessa, que há mais de um ano foi
acometida de câncer. Ela não era cristã. Várias vezes, eu
(Oskar) quis visitá-la, mas não tive oportunidade. Ao sentir
um nítido impulso da parte de Deus, fui ainda no mesmo
dia procurá-la em Posadas. Assim pude orar por ela poucos
dias antes de ela falecer. Ela entregou sua vida a Cristo e
sua face estava cheia de paz. Agora seu pais frequentam os
nossos cultos e esperamos que encontrem Jesus e revejam
sua filha na eternidade. Experiências como essa nos fortalecem e motivam a continuar e a manter o foco no alvo.

Fundação de igreja na Ilha da Juventude em Cuba

Uma ilha de piratas ouve o evangelho

desenvolvimento de igrejas

A Ilha da Juventude, a maior das ilhas ligadas a Cuba, já teve muitos nomes. Cristóvão Colombo chamou-a de
“La Evangelista”. Entre os séculos XVI e XVIII, ela se chamava Ilha dos Papagaios, e até 1978 era a Ilha dos Pinheiros. Seus muitos nomes refletem sua agitada história.
No início da era moderna, ela se
tornou refúgio de piratas como
Francis Drake. As histórias inspiraram Robert Louis Stevenson para
o seu famoso romance “A Ilha do
Tesouro”. Quem deu a esta ilha
do Caribe seu nome atual foi Fidel Castro. Depois de ele a utilizar
como ilha-presídio, mais tarde ele
quis promover seu desenvolvimento
agrícola. Assim, ele enviou milhares
de jovens para treinamento e trabalho na ilha, passando a chamá-la de
“Isla de la Juventud”: Ilha da Juventude. Hoje a maioria dos internatos
escolares e as ruínas dos presídios
estão abandonados.

Evangelista” significa “A Evangelista”. A igreja batista em Gerona,
capital da ilha, fundada em 1998
por Daniel González, gerou entrementes nove igrejas-filhas. Há mais
sete outros projetos de plantação
de igrejas, e 15 missionários e missionárias. Juntas, essas iniciativas
atingem cerca de 2.000 pessoas.
Um número impressionante, se considerarmos que a ilha tem apenas
70.000 habitantes.

O Pastor Ernesto, atual coordenador desse trabalho para a EBM INTERNATIONAL, relata: “Por muito
tempo ficamos na ilha a salvo da
pandemia do corona. No ano pasSerá que Colombo imaginava que
sado, porém, houve irrupções e,
o nome que ele deu à Ilha da Juassim, restrições para os cultos. Alventude se tornaria hoje prograguns pastores adoeceram e não
mático em várias partes dela? “La
pudemos realizar batismos. Aqui as
condições são mais
favoráveis para as
igrejas domésticas.
A criação de mais
pequenos grupos
é um objetivo importante porque
temos de continuar
contando com restrições para igrejas.” As dificuldades
dos últimos dois
anos não inibiram
o engajamento dos
O Pastor Ernesto e sua esposa Sandra continuam plantando novas igrejas
cristãos

Mesmo na crise os batismos continuam

cubanos: trata-se de fazer o possível, e as igrejas domésticas compartilham com seus vizinhos o pouco
de que dispõem.
O Pastor Ernesto tem metas ambiciosas: além de plantar novas igrejas
na ilha, ele já começou a entusiasmar as igrejas por missões mundiais
e tem coletado ofertas. Em breve
pretendem eles mesmos enviar missionários que falem de Jesus em
outros países.
Também neste último ano, muitos
encontraram sustento e um novo
começo na fé. Assim também a
médica Ana*: “Esgotada, desesperada, cansada de viver – assim eu
andava cambaleando pelas ruas e
nem queria mais ir para casa nem
para o trabalho. Os cristãos me viram e cuidaram de mim. Depois de
muito tempo, finalmente alguém
me deu atenção de forma perceptível. Naquele dia recebi Cristo como
meu Salvador. Pude voltar para casa
e experimentei uma paz como
nunca antes.” Agora também
Ana transmite as boas novas
na ilha.
*Nome alterado

Michael Fischbeck

Presídio decadente da
Ilha da Juventude
EBM Magazin 1 /2 0 2 2

| 6

Edificação de igrejas e formação de plantadores por todo o mundo

Oferta de Páscoa 2022
Não é só na Ilha da Juventude de
Cuba que as igrejas crescem. Também na ilha principal o poder do
evangelho está firme. São dois os
fatores principais da dinâmica: por
um lado, o treinamento de missionários se concentra na formação de
líderes. Por outro, a plantação de
igrejas muitas vezes começa em casas particulares, às quais as pessoas
têm fácil acesso. Também em programas esportivos e clubes bíblicos
crianças e jovens descobrem o amor
de Deus.
Na Argentina, Pedro e Noemí Boretsky cuidam das carências espirituais e materiais do povo indígena
mapuche. Como EBM INTERNATIONAL, apoiamos na África mais de
30 pessoas dedicadas localmente

a projetos de plantação de igrejas.
Nosso missionário Johann Vollbracht treina pastores e pastoras na
África do Sul. Muitas pessoas encontram o amor salvador de Deus
e a fé. Na Turquia, nossos irmãos
cuidam das carências das pessoas e
convidam abertamente para os seus
cultos. Em séries de seminários desenvolvidos especificamente, oferecem treinamento para funções de
liderança.
Na Páscoa pedimos ofertas para a
área de desenvolvimento de igrejas, que promovemos com mais de
500.000 euros por ano – para que
as igrejas cresçam e se formem pessoas para o seu ministério.

Torne-se padrinho agora!
Pode-se apoiar a ênfase em plantação de igrejas também como padrinho de projetos, tornando-se assim
regularmente uma bênção para
muita gente. Estamos à procura de
padrinhos para estes dois projetos:
• Plantação de igrejas em Cuba
• Ministério de igrejas na Turquia.
Sua oferta regular a partir de 30
euros por mês promove de forma
sustentável os ministérios dos nossos irmãos em Cuba e na Turquia.
Com o encarte no meio da revista
podem-se solicitar informações ou
celebrar diretamente um apadrinhamento. Pode-se fazê-lo ainda mais
depressa pela internet:
www.ebm-international.org/
projektpate-werden

Em conjunto com vocês queremos promover a edificação de igrejas, treinar pessoas
plantadoras de igrejas a fim de alcançar crianças e suas famílias com o evangelho.

Sua oferta para a área de desenvolvimento de igrejas pode gerar grandes resultados:

20

20 euros cobrem o custo de uma cesta básica com que uma igreja turca consegue suprir
uma família de refugiados, proporcionando-lhe esperança.

60
Euros

60 euros por mês possibilitam a jovens em Cuba
desfrutar de comunhão, cantar, orar e encontrar
esperança na fé.

Euros

25
1Euros

125 euros financiam os custos mensais de um plantador
de igrejas no Malauí.
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ofertar online de forma
Em nosso site é possível
mplo via cartão de crérápida e segura, por exe
ncia direta para
dito, PayPal ou transferê
l.org/spenden.
www.ebm-internationa
r suas ofertas e orações.
Ficamos muito gratos po

Christina Döhring, nova missionária em Serra Leoa

Este é o seu lugar!
Ao enviar algumas perguntas por e-mail a Christina, eu, Matthias Dichristin, me lembrei logo da minha visita a
Serra Leoa em janeiro de 2016: naquela ocasião, a assembleia da Convenção Batista de Serra Leoa (BCSL) empossou o Pastor Joseph Fornah no cargo de presidente, e o último missionário da EBM ainda remanescente no
país, Hans Willem Oosterloo, se aposentou depois de muitos anos. Muitas conversas deixaram clara a grande
abertura no país para missionários da Alemanha. Depois que Karin Kruse se dedicou de 2017 a 2019 à área de
formação de professores, alegra-nos agora o chamado de uma pastora para o trabalho teológico.
“Este é o seu lugar!” foi o primeiro pensamento de
Christina ao ler em maio de 2021 que havia procura por
um professor ou professora de teologia em Serra Leoa.
“Até agora não conheço o país, mas tenho a impressão de que Deus preparou a mim e nossa família para
este ministério”, relata Christina em resposta à pergunta
de como se deu o seu chamado. “Finalmente, simplesmente começamos um tanto vacilantes a nos pôr a caminho e a examinar esse chamado em oração. Com o
tempo, ficou cada vez mais claro que Deus abria um
caminho para nós em Serra Leoa, e assim embarcamos
nisso.”
Já faz tempo que Deus vem preparando Christina para
o seu ministério. Além da sua atividade na igreja batista
de Siegburg, ela trabalhou por muitos anos como professora de religião, descobrindo com isso seu amor pelo
ensino. “Também há tempo me move a paixão pelo encontro com cristãos de outras culturas: meu estágio de
um ano antes dos estudos cumpri na igreja batista de
Wiehl com o Pastor Edgar Lüllau e sua esposa Hildegard: Na ocasião, eles haviam retornado de um ministério missionário em Camarões. Lá fiquei conhecendo
também o casal Krüger, que relatou a respeito do seu
ministério missionário em Serra Leoa. Naquela ocasião
já havia ficado claro para mim que estamos unidos pela
fé com gente de muitas nações e eu tinha prazer em
entabular contatos internacionais. Ao participar de uma
viagem da EBM INTERNATIONAL à Índia em 2018, conheci de perto seu método de trabalho, os encontros

Os Lüllaus em sua última viagem a Camarões

em nível de igualdade e suas diretrizes. Desde então
ando empolgada com esta extraordinária obra missionária. Impressionaram-me os corajosos e dedicados cristãos que conheci na Índia. Apesar de todas as dificuldades, eles encaram corajosamente as carências dos seus
próximos e vivem o chamado que receberam de Deus.
Pude convencer-me pessoal e diretamente de que seus
projetos merecem apoio irrestrito.”
Christina foi pastora em Siegburg por mais de 19 anos
junto com seu marido, Ralf. Agora se mudarão no verão
para Jui em Serra Leoa junto com seu filho Nathanael,
de 13 anos. Ali, cerca de uma hora de carro fora da capital Freetown, localiza-se o seminário teológico ecumênico TECT em Serra Leoa, que tem formado há décadas
muitos pastores e pastoras dos batistas. Ao longo dos

Projetos dignos de apoio na Índia
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desenvolvimento de igrejas

Antes da viagem, requerem-se então ainda muitos preparativos: além dos exames médicos e das vacinas, trata-se de se despedir dos muitos bons amigos em Siegburg com quem a família Döhring tem laços muito
estreitos. Além disso, Christina ainda visitará igrejas que
apoiam o ministério da família a fim de lhes prestar relatório do seu trabalho missionário.

Christina e Ralf Döhring com Nathanael

anos, missionários da EBM INTERNATIONAL têm vivido
e trabalhado ali. A ênfase de Christina será o ensino na
área do Novo Testamento. “Além disso, planeja-se que
eu realize treinamentos de acompanhamento profissional para pastores que não tenham possibilidade de uma
formação neste instituto”, relata Christian desde já. Para
isso, ela também estará regularmente em Lunsar, onde
a BCSL montou um novo centro administrativo e de
treinamento.

“Estamos cheios de expectativa pelas minhas aulas, a
gente de Serra Leoa e a nova cultura – por aquilo que
experimentaremos com Deus. Todavia, também sabemos que em muitas situações esbarraremos nas nossas
limitações: a despedida e tudo aquilo que ainda falta
organizar. Outro desafio será o clima de Serra Leoa e as
muitas impressões e marcas de um país que, com toda
a sua beleza, também passou por uma longa guerra civil e a epidemia do ebola. Será uma vida totalmente
nova, à qual teremos de nos acostumar e adaptar. Por
tudo isso pedimos por intercessão: que experimentemos a orientação de Deus, que ele nos guarde e proteja, e permita que nosso ministério dê bons frutos.”
Christina Döhring em entrevista
com Matthias Dichristin

Ainda que as aulas sejam dadas em inglês, aprenderemos também a língua popular crio, falada ali na vida
diária. Planejamos unir-nos a uma igreja local e ter comunhão espiritual com irmãos nativos. Esperamos com
alegria o encontro com gente de Serra Leoa e temos
curiosidade em conhecer esse maravilhoso país. Vemonos como aprendizes na expectativa daquilo que Deus
pretende conosco. Esperamos que nossa permanência
ali resulte em bênção para todos os envolvidos. Natanael frequentará uma escola internacional em inglês em
Freetown.”

Bitte beten Sie

für
Please pray for

Christina Dö

hring

Christina arbe
itet als theologische Lehrerin
in Lunsar und
Jui/Sierra Leo
ne.
Christina wor
ks as a theologi
cal
teacher in Lun
sar and Jui/Sier
ra
Leone.

Projekt 54902
cdoehring@ebm

-international.org
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EBM INTERN
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Spar- u. Kreditba NAL K.d.ö.R.
nk Bad Homburg
IBAN DE69
5009 2100 000
0 0468 68
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E51BH2

ORAR e CONTRIBUIR
orações
Ficaremos felizes com as
tério de
e ofertas a favor do minis
rra Leoa.
Christina Döhrings em Se
Projeto 54902
Kartendaten © 2022 Google
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Vocês receberão poder ao descer s
obre vocês o Espírito Santo, e serão
minhas testemunhas tanto em Jerusalém
como em toda a Judeia e Samaria e até os
confins da terra.
At 1.8
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Refugiados na Turquia

Achando um novo lar

desenvolvimento de igrejas

Foi uma noite de sábado absolutamente comum em Izmir: como sempre, o grupo de cristãos de língua árabe se
reuniu na igreja batista. Já faz muitos anos que aqui fugitivos do Iraque e da Síria cultivam a comunhão e oram
uns pelos outros. Muitas vezes recebem ajuda bem concreta, como no caso de Nazim, cuja história é tudo, menos rotineira.
“Há duas semanas ajudamos Nazim e sua família a encontrar uma nova moradia”, relata o Pastor Ertan Cevik.
“O locador é um aposentado que anteriormente trabalhava na Áustria. Ele nos contou que ali ele pôde alugar
sem problemas uma moradia de um austríaco, mesmo
sendo estrangeiro, embora os vizinhos protestassem
contra aquilo. Naquela ocasião, ele tomou a decisão de
que por seu lado também estaria disposto a alugar para
estrangeiros se tivesse oportunidade para isso”. Agora,
Nazim e sua família finalmente encontraram um abrigo
bom e seguro com ele – até com calefação a gás – e,
com ajuda de uma colaboradora do Crescente Turco, o
Pastor Ertan também ainda poderá providenciar algumas camas e outros móveis.
A trajetória até essa moradia foi penosa para Nazim
e sua família. Ele mesmo passou muitos anos combatendo na guerra na Síria, até ser gravemente ferido. Várias balas o atingiram no tórax. Como por milagre, sua
vida foi salva e ele se recuperou. Visivelmente comovido, ele mostrou suas cicatrizes num vídeo. Ao receber
logo em seguida uma nova convocação para combates,
ele decidiu fugir de Aleppo com sua família, e assim,
passando pela cidade síria de Afrin, eles chegaram à
Turquia e, finalmente, a Izmir.
Faz agora alguns meses que Nazim é líder do grupo
de irmãos árabes na igreja em Izmir. Ali ele mesmo

Os Ceviks cuidam de muitos refugiados.

encontrou a fé em Jesus Cristo, e com ajuda de um irmão da igreja, ele consegue vencer um desafio após o
outro. Além da moradia, conseguiu encontrar também
uma escola para seu filho de seis anos, que na escola
anterior não encontrou ambiente por ser originário da
Síria.
A pequena igreja em Izmir destaca-se por sua grande
disposição em ajudar, a proximidade com as pessoas
e a persistência em investir continuamente em relacionamentos. Assim, as mais diversas pessoas encontram
o caminho para a igreja e a fé. Os casos mais recentes
são da participação de uma policial e de uma ex-dançarina do ventre em cursos de discipulado. Ambas mal
conseguiram esperar a chegada do seu primeiro natal
como cristãs e participaram intensamente da distribuição de presentes a refugiados. Todas essas histórias
ocorrem de forma conscientemente pública e possibilitam contatos com pessoas em posições de responsabilidade. Assim, o Pastor Ertan conseguiu contato com o
prefeito de uma cidade vizinha, podendo orar em uma
celebração memorial em uma antiga igreja da cidade e
ler palavras da Bíblia. Deus está agindo na Turquia!
Segundo relatos de Ertan Cevik

Nizam veio de
Alepo com sua
família.
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Enchentes no sul da África

Chegam os primeiros socorros

ajuda humanitária

“Estou no meio dos locais em que as pessoas foram mais duramente atingidas pela enchente”, escreve Fletcher
Kaiya, representante regional da EBM INTERNATIONAL no sul da África, na manhã de 17 de fevereiro. “A BACOMA (Baptist Convention of Malawi) está tratando de distribuir alimentos às pessoas que perderam tudo na
enchente de 23 de janeiro.
Mesmo quatro semanas depois da
tempestade tropical “Ana”, que
causou intensas inundações em
Zâmbia e no Malauí, os atingidos
ainda não têm descanso: as chuvas
prosseguem muito além do razoável e assim continuam chegando
imagens e relatos do sul da África
mostrando casas destruídas e campos inundados. Além das ajudas
emergenciais que vêm sendo prestadas no momento e para as quais
a EBM INTERNATIONAL disponibilizou mais de 30.000 euros (em 27
de fevereiro de 2022), os efeitos de
longo prazo na forma de colheitas
ruins e menores serão devastadores
para o país. O Malauí de qualquer
modo sofre regularmente com a escassez de alimentos.
Em meio à crise, a EBM INTERNATIONAL representa uma grande luz
de esperança por meio da sua rede
no país: já poucos dias após a catástrofe, Fletcher Kaiya enviou junto
com a liderança da BACOMA um pedido por ajuda imediata. Na primeira
fase pretende-se suprir 2.000 pessoas com alimentos e reconstruir seis
igrejas estratégicas. Estas servirão
também de abrigos emergenciais.

Graves danos no sul da África.

Inicialmente, essas campanhas
de ajuda se dirigiram à região de
Nsanje, onde o Pastor Julius Damson realiza há muitos anos um trabalho de plantação de igrejas com
apoio da EBM INTERNATIONAL.
Os frequentadores das entrementes 15 igrejas da região estão próximos às famílias atingidas, e Julius é
um especialista confiável em fazer a
ajuda chegar de forma rápida e efetiva às pessoas que dela necessitam
urgentemente. Fica evidente que
essa ajuda é um forte testemunho
do amor de Deus pelo fato de que
as pessoas não só recebem ajuda,
mas também ouvem um devocional

apresentado pelo Pastor Billy Kamphata Banda, o vice-presidente da
BACOMA, que também foi até lá
com Blantyre e como líder de igreja
põe decididamente mãos à obra na
campanha de ajuda.
Muitos na Alemanha manifestam
carinho por Malauí desde que as
convenções batistas tiveram uma
parceria (2010-2015), que criou numerosos relacionamentos e parcerias entre igrejas. A rápida ajuda e
as ofertas da Alemanha também
representam um efetivo encorajamento para muitos no Malauí – também para as lideranças das igrejas,
que com isso tornam-se ainda mais
eficientes. Na Alemanha podemos
ser gratos por esses relacionamentos que temos como igrejas e como
EBM INTERNATIONAL: mais uma
vez ficou claro que uma ajuda rápida e sem complicações é possível porque conhecemos pessoas
do local em que podemos confiar e
que podemos chamar de amigos e
parceiros.
Conforme relatórios de
Fletcher Kaiya

Fletcher Kayia (esq.) e Julius Damson põem mãos à obra.
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Prosseguem as mudanças sustentáveis na vida das pessoas

Sinais de esperança na pandemia
Há pouco menos de um ano, no início de maio de 2021, a segunda onda do corona atingiu a Índia com força total. Por muitas semanas mobilizamos vários projetos de ajuda graças a ofertas especiais. Ainda assim, o trabalho
normal dos projetos pôde continuar ao longo do ano em muitos locais. O Dr. Santosh, membro da nossa diretoria, informou com que intensidade o hospital em Ludhiana ajuda no combate à covid. Ali pudemos instalar uma
pequena UTI munida de respiradores. Agora o médico continua relatando a respeito do seu trabalho propriamente dito com apoio da EBM INTERNATIONAL: complicadas cirurgias ortopédicas que ajudam a corrigir defeitos de postura.
O garoto de nove anos que aparece
na foto com seus pais sofre desde
o nascimento: ele nasceu algumas
semanas antes do prazo e passou
muito tempo em situação crítica.
Mais adiante, ele não conseguiu
aprender a andar, e uma poliomielite criou várias deformações em seu
corpo. A situação financeira dessa
família de cinco pessoas nunca
permitiu que o menino recebesse
um tratamento de boa qualidade.
Agora uma operação em Ludhiana
financiada pela EBM INTERNATIONAL pôde prover algumas correções que oferecem a ele uma
chance de vida autônoma, pelo que
os pais estão muito agradecidos.
Um professor da escola do menino
sabia dessa possibilidade e encaminhou os pais ao Dr. Santosh.
Há muitos anos a EBM INTERNATIONAL vem apoiando por meio do
seu parceiro de projeto CREAM a
formação de enfermeiras e parteiras
em Tallarevu. No momento há três
jovens mulheres recebendo apoio
para sua formação. De maio a julho,
a escola esteve fechada por causa
da pandemia, mas desde agosto os
cursos voltaram à normalidade e as
mulheres puderam retomar os estudos graças à contínua promoção. O

Mudando de vida graças uma boa
formação
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Muitas crianças vão muito bem na escola

Primeiros passos, ainda vacilantes

Pastor Samuel Sagar escreve: “Essa
ajuda lhes permite financiar as taxas escolares e os exames, materiais de estudo e o vestuário de trabalho. Além disso ainda sobra um
pouco de dinheiro para seu próprio
sustento.” Assim se promove não
só a autonomia das mulheres, mas
elas aprendem uma profissão com
a qual podem fazer diferença na
sociedade.
Também Tony Yeguri, da CRWD
no distrito de Nellore relata como
o trabalho do projeto mudou por
causa do covid. “Enquanto as escolas permaneceram fechadas,
também não pudemos mais oferecer reforço escolar às 150 crianças do projeto. Visitamos então
diariamente os domicílios para
levar ajuda alimentar e zelar pelas famílias.” Embora a esta altura
o reforço escolar tenha voltado,
acrescentou-se a longo prazo um

novo projeto de leite e ovo, e o trabalho passou a focar mais 150 pessoas pobres, que agora também
são supridas regulamente. Tony e
sua equipe também continuam trabalhando nos povoados para informar a respeito da proteção contra
a pandemia e sobre catástrofes naturais, prestando ajuda preventiva.
Várias mulheres puderam adquirir
utilidades de cozinha com ajuda
de microcréditos e agora vendem
peixe seco ou outras refeições a trabalhadores ambulantes.

Um microcrédito permite uma pequena
cozinha própria.

OFERTAS
alquer
Agradecemos todo e qu
geral na
apoio ao ministério em
Índia. Projeto: 80000.

RELATÓRIO
ANUAL DE 2021
Amados irmãos e apoiadores da EBM
INTERNATIONAL:
Com muita gratidão nos lembramos do ano de 2021 e
nos admiramos por tantos benefícios que as orações
e ofertas de vocês puderam proporcionar por todo o
mundo. Com todas as restrições que a pandemia do
corona impôs também aos nossos projetos, estamos
entusiasmados com o modo como nossos parceiros na
América Latina, na África, na Índia e na Turquia levaram
avante, transformaram e também expandiram seus impressionantes ministérios. A fidelidade de vocês permitiu que o amor transformador de Deus atingisse inúmeras pessoas e fizesse diferença na vida delas.
Embora tenhamos recebido menos ofertas da Alemanha para os nossos projetos (3.161.000 euros em 2021
contra 3.254.500 euros em 2020), mas porque a disposição para contribuir foi tão grande pudemos também
registrar para além disso quase meio milhão de euros
(495.000 euros) em ofertas para projetos de auxílio em
catástrofes. Para nós como missão, isto é uma prova de
confiança e um reconhecimento do ministério sustentável que promovemos por meio de parcerias. Os numerosos responsáveis nativos pelos projetos, que conhecemos todos pessoalmente, cuidam sob a liderança
dos nossos representantes regionais que as ajudas cheguem rapidamente aos devidos lugares. Esse alto grau
do chamado “local ownership” é o que nos distingue.
A flexibilidade dos nossos parceiros em adaptar seus
projetos durante a pandemia foi a chave para podermos continuar a ajudar as pessoas e acabar cumprindo
todas as propostas orçamentárias, sem precisar reduzir nada. Devemos isso às fiéis ofertas de vocês.
Nosso volume financeiro de mais de 4,5 milhões de euros no ano de 2021é correspondentemente elevado.
Com essas cifras animadoras
avançamos confiantes para
o novo ano. Ao mesmo
tempo, estamos
conscientes

Muito obrigado
por seu apoio!

Promoção de
competências

Assistência médica

4%
Missionários

6%

25 %

8%

Despesas

Outros projetos

16%

Aufwendungen
departa
Arbeitsbereiche

Desenvolvimento
de igrejas

mentais

Crianças em risco

23 %
18%

Ministérios
humanitários

85,7 %

Promoção de projetos
e apoio a missionários

Utilização
das
ofertas

12 ,1 %
Organização, coordenação
e administração

2,2 % Comunicação e publicidade

deque a crise do Corona de modo nenhum terminou.
Também outras catástrofes atingiram duramente os nossos parceiros. Estamos decididos a nos manter ativos, e
para isso precisamos de ofertantes e de igrejas que se
posicionem fielmente o nosso lado:
Por isso, permaneçam em oração e
unidos a nós por meio da sua oração – também em 2022.

Euer Christoph Haus

Ministério
humanitário
Recebemos mais de 500.000 euros em ofertas especiais
para ajuda em catástrofes, o que permitiu dar apoio a
mais de 20 projetos individuais. A maior parte foi amplamente a destinada ao Corona (55%). Com essas
grandes contribuições, pudemos promover só na Índia
a montagem de três UTIs. A melhoria do atendimento
médico já está beneficiando os acometidos do Corona
e, a longo prazo, ajudará a tratar de muitos problemas
de saúde.
Na Turquia, o atendimento a refugiados continua sendo
uma necessidade premente das pequenas igrejas. Com
isso fazem diferença na vida de pessoas que passaram por aflições inimagináveis e que fugiram de países
como a Síria ou o Afeganistão. O fundo de ajuda em
catástrofes da BEFG (a Convenção Batista Alemã) tem
há muitos anos sempre nos suprido com recursos nesta
área. Em 2021 a German Baptist Aid disponibilizou mais
de 75.000 euros adicionais para o atendimento a refugiados na Turquia.
Por fim, também a crise climática aparece nas solicitações de ajuda em catástrofes que recebemos. Grande
parte dos pedidos refere-se a enchentes, fomes e

queimadas catastróficas. Pela primeira vez pudemos
ajudar com cerca de 17.000 euros no atendimento à catástrofe de abastecimento em Madagascar. No início
de 2022 já transferimos mais 13.000 euros para aquele
país. Com isso, quase 2.500 pessoas receberam reforço
alimentar. Embora os batistas de Madagascar ainda não
sejam membros oficiais da EBM INTERNATIONAL, com
ajuda do nosso representante regional Fletcher Kaiya foi
possível estabelecer rapidamente uma ligação por meio
de outras convenções associadas no sul da África.

Missão de
muitas faces
Bem mais de 100 pessoas recebem seu salário da EBM
INTERNATIONAL ou diretamente do financiamento de
projetos. Muitas vezes há intensa participação de familiares, e em muitos lugares há também uma grande equipe
de colaboradores de tempo integral ou voluntários.
Nossa diretoria internacional trabalha voluntariamente e
não recebe salário. Com as fiéis e confiáveis ofertas que
recebemos asseguramos a existência de muitas centenas de famílias. Com o tempo, a proporção de missionários transnacionais da Europa vem diminuindo gradativamente. Depois da aposentadoria de Regina Claas,
enviamos no início de 2022 só mais três alemães. Tanto

mais nos alegramos com o envio de Christina Döhring,
que assumirá o cargo de professora de teologia em
Serra Leoa. A família Döhring viajará no segundo semestre. Cremos que os responsáveis nativos pelos projetos
normalmente proporcionam a ajuda mais sustentável,
eficaz e promotora. Para enviar alguém da Alemanha,
necessitamos não só de um chamado pessoal claro,
como também de uma solicitação da igreja receptora e
de uma fundamentação para a necessidade de um especialista externo que (ainda) não possa ser encontrado
localmente.

Projetos de promoção
de competências
O ministério educativo é um propósito que está no
coração da EBM INTERNATIONAL porque temos a
convicção de que isso transforma de modo sustentável a vida das pessoas. Muitas vezes todo o ambiente
em torno tira proveito da promoção individual de alguém. Em 2021 foi possível ampliar e consolidar intensamente o projeto Sahel Vert de combate à crise
climática. Esse programa de reflorestamento em Dagai
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no norte de Camarões existe há cerca de quatro décadas. Além de plantar árvores e arbustos silvestres e
de tratamento do solo, treinam-se jovens para o combate à progressiva destruição do solo e a extensão da
zona do Sahel. É claro que assim também se fortalece
a consciência das mudanças climáticas e de suas consequências de amplo alcance. Desde 2021, Jonathan
Woulkam, o novo diretor do projeto, vem aplicando

este em 14 povoados. O respectivo orçamento foi elevado para 20.000 euros por ano. Nos próximos meses
serão plantadas 30.000 árvores, e inúmeras pessoas
serão treinadas. Neste setor, a promoção de mulheres é um ponto de ênfase especial nos projetos. Além
de bolsas de estudo, investimos em 2021 16.500 euros em ajuda pessoal para mulheres. Mais 13.500 euros puderam ser mobilizados do programa de “ajuda
a colegas em dificuldades” para dez responsáveis por
projetos no exterior. Alguns pastores da Convenção
Alemã ofertam para esse fundo como expressão de
solidariedade.

Projetos para
crianças em risco
Por ocasião do Dia de Ação de Graças e do Natal relatamos em nosso filme como Deus transformou a vida
de Diego. Sua infância ele passou no Lar de Crianças
Henrique Liebich em Ijuí/Brasil. De lá ele seguiu o chamado de Deus, tornou-se pastor e adicionalmente participa da liderança do centro social em Ijuí. Quase 1.000
crianças são atendidas pelos centros sociais na América
Latina (Diadema, Cotia, Ijuí, Mendoza) e em Moçambique (Macia). Além disso, existem os lares de crianças
em Alem e Porto, e mais doze lares de crianças na Índia. Também ali se transforma a vida de aproximadamente 800 crianças – e em todos os países se evidencia

a importância da educação: projetos de pré-escola na
Índia e na América Latina, mais de 60 escolas da Convenção Batista de Serra Leoa e muitas outras escolas na
África são expressão dessa convicção. Apenas os custos
do projetos deste segmento do ministério montam anualmente em mais de um milhão de euros. Além disso,
inúmeros colaboradores se dedicam a esses trabalhos.
Por isso, também em 2022 voltaremos a apelar no Advento em favor desses projetos, pedindo a todas as
igrejas que participem com uma generosa oferta de Natal. Em 2021, a oferta de Natal que recebemos de igrejas e de indivíduos atingiu a quantia de 360.000 euros.

Projetos de desenvolvimento
de igrejas
O filme mencionado acima também explica a qualidade holística do ministério e a estreita ligação entre
os projetos e as igrejas, e também a plantação de igrejas. Em todos os países, uma parte central do nosso
trabalho é a formação de pastores e voluntários. Em
Serra Leoa, a nova missionária Christina Döhring se dedicará a essa área a partir de setembro. Ali, tal como
em muitos outros países, a formação também ocorre
de forma descentralizada para oferecer às pessoas uma
chance de qualificação teológica paralela à sua vida
diária e seu trabalho remunerado. Em Cuba Oriental,
completamos novamente um curso de nove meses

sobre plantação de igrejas para 40 pessoas sob a direção de Marcos Riviero e sua equipe. Adrián Campero
informa que no Peru estão recomeçando os primeiros
treinamentos presenciais depois que durante a pandemia as aulas foram organizadas via rádio. Também no
norte de Moçambique apoiamos a formação teológica
descentralizada. Além disso, ajudamos em 2021 a sustentar numerosos plantadores de igrejas com um total
de quase 20.000 euros. Isso é típico para o ministério na África: em toda parte se financiam plantadores
em estreita sintonia com as convenções das igrejas locais. O setor de desenvolvimento de igrejas foi nossa
ênfase para as ofertas de Páscoa
e de Ação de Graças. Também
isso manteremos desta forma em
2022. No total, arrecadamos nessas campanhas 280.000 euros em
ofertas. A demanda anual de ofertas é de mais de 500.000 euros.
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Projetos de
assistência médica
No início de maio, a Índia foi duramente atingida pela
segunda onda da pandemia do corona. Relatamos
como o trabalho nos hospitais mudou completamente
e se concentrou no tratamento de pacientes de corona.
Muitos atenderam ao nosso apelo por ofertas: só pela
ferramenta de ofertas em nossa página de internet obtivemos de 300 pessoas quase 30.000 euros para esse
fim. A ressonância foi encorajadora, também para os
nossos parceiros na Índia. Além das UTIs mencionadas,
nossa parceira Jesus Loves Ministries em Uppada adaptou espontaneamente suas instalações: no lar de crianças desocupado foi possível isolar pacientes com covid,
protegendo assim seus familiares porque durante o lockdown as crianças tiveram de ser enviadas de volta às
famílias. Isso evitou e abrandou muitos adoecimentos.
Apesar disso, o trabalho normal nos hospitais, as muitas
cirurgias oftalmológicas e intervenções gratuitas puderam ser realizados no volume costumeiro. O Dr. Amruth
Lal, que após sua formação graças a uma bolsa da EBM
INTERNATIONAL passou a participar da direção do
hospital em Pithapuram, destaca em seu relatório que
a EBM INTERNATIONAL arca com 20% dos salários de
17 funcionários: o emprego de profissionais é um aspecto importante da nossa cooperação. Na África continuamos a apoiar as assistências médicas em Camarões
(8), Serra Leoa (4) e Malauí (2). Além da já mencionada
ajuda a colegas carentes, há muitas ajudas financeiras a
pessoas que de outro modo não teriam acesso a bons
tratamentos médicos.

Voluntariados
Conforme já indicamos no último relatório anual, também em 2021 a pandemia nos impediu de enviar voluntários. Em 2022, o programa será reiniciado e as
primeiras candidaturas já chegaram. Havendo interessados nas igrejas, teremos prazer em receber consultas

Relatório de receita e despesa
Receitas
Ofertas da Alemanha para projetos
Ofertas de outros países para projetos
Ofertas para ajuda em catástrofes
Outras receitas
Total de todas as receitas

3.365.086,26
511.483,71
522.079,93
168.639,73
4.567.289,63

Ausgaben
Despesas
Despesas operacionais dos ministérios
Acompanhamento de projetos
Custos administrativos
Publicidade e relatórios
Total de todas as despesas

3.263.670,56
190.753,03
491.476,83
88.525,88
4.034.426,30

Resultado
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532.863,33

e candidaturas. Há vagas! Provavelmente haverá possibilidade de voluntariados na Argentina, no Malauí, em
Camarões e na Índia, podendo durar até 12 meses. Para
pessoas com menos de 28 anos existe possibilidade de
apoio governamental por meio do programa Weltwärts.

Eventos e pessoas
A esta altura já nos acostumamos com encontros virtuais. Em 2021, o Conselho Missionário (a assembleia dos
membros) teve até duas sessões e já em novembro de
2021 aprovou o orçamento para 2022. Para os apoiadores do ministério houve quatro encontros digitais, dos
quais participaram bem mais de 100 diferentes pessoas.
Prosseguiremos com isso também no futuro. Ainda assim, planejamos um conselho missionário presencial
para Leipzig em maio de 2022. Vamos despedir-nos de
Regina Claas e enviar a família Döhring para Serra Leoa.
Haverá eleições para a nossa diretoria: esse grupo de
líderes é a expressão visível do nosso ministério e do
nosso conceito missionário: há nove diferentes nações
representadas. A composição vem majoritariamente do
sul global. A presidente Emma Mabidilala é sul-africana.
E é claro que nos alegramos com a expectativa da apresentação de Michael Kißkalt como secretário-geral a
partir de janeiro de 2023, sucedendo a Christoph Haus,
que se aposentará. Michael Fischbeck será o novo líder
de equipe de promoção e levantamento de fundos porque Matthias Dichristin se reorientará profissionalmente
a pedido próprio. Portanto, há muitas motivações para
encontros. Percebemos que muita coisa é possível por
via digital, mas o trabalho missionário vive de relacionamentos – e estes precisam efetivar-se também na vida
real. A propósito: pode-se também participar dos conselhos missionários como visitante.

Entrevista: Aplicação de heranças para promover o ministério da EBM INTERNATIONAL

Esperança para além da morte
Como cristãos, trazemos em nós a esperança da ressurreição. A morte não é o fim, mas a passagem para a eternidade com Deus no céu. Mesmo assim, muitos se assustam com a ideia da morte. Deixamos para trás tudo o
que é da terra. Raramente falamos do que sentimos a respeito da morte, mas, na opinião de Elimar Brandt, deveríamos fazê-lo. Aos 74 anos de idade, esse pastor da Convenção Batista Alemã e portador da Condecoração
Federal por Mérito passou a vida toda acompanhando gente próxima da morte. Como presidente da Fundação
Borghardt, em seu engajamento para a Diaconia Immanuel Albertine e como membro fundador da Iniciativa de
Cuidados com o Futuro, ele conhece as múltiplas emoções de pessoas que se ocupam da temática da morte.
EBMI: Elimar, quando você recorda seus encontros com
pessoas que tiveram de lidar com a morte, quais são os
seus principais temas a respeito?
Elimar Brandt: É claro que isso varia muito e se baseia
em cada situação pessoal: terei alguém comigo quando
morrer? Serei recebido na eternidade de Deus? Como
posso ajudar meus parentes a não terem tantas complicações com os preparativos? Quem deve ser informado? Quem deve cuidar do sepultamento?
Há também quem se preocupa com a possibilidade
de ainda precisar acertar alguma coisa com alguém. A
quem eu ainda deveria pedir perdão?
EBMI: Existem diferenças entre os crentes? Em geral, o
que importa para eles no ajuste das últimas coisas?
Elimar Brandt: Pessoas que confiaram sua vida a Deus
conseguem falar de modo mais consciente, confiante
e tranquilo sobre a finitude da vida. Alguns dizem com
toda serenidade: “Estou nas mãos do meu Senhor e é
ali que pretendo ficar.” Pela fé, eles têm certeza do lugar para onde vão. Esperam pelo céu – alguns até com
pressa.
Quanto às questões de organização e de previdência e
herança, fico espantado como mesmo entre os cristãos
muitas vezes se é bastante omisso. Dá-se muita atenção
aos hinos a serem cantados no velório e ao texto bíblico
a abordar. E sempre se manifesta também o desejo de

que no velório o evangelho possa brilhar – e tudo isso é
bom e correto!
EBMI: Há, porém, mais a ajustar do que apenas o sepultamento, desde as disposições de paciente até o testamento. No ano passado recebemos de heranças e sucessões mais de 120.000 euros, destinados diretamente
às obras missionárias indicadas. Nos últimos anos, os
bens legados na Alemanha duplicaram. Em 2020 foram
mais de 50 bilhões de euros. Mesmo assim, cerca de
três quartos da população não fizeram um testamento.
Por que será?
Elimar Brandt: Sim, muitas vezes a questão de um testamento adequado e cuidadosamente elaborado é recalcada – inclusive entre os crentes. Lembro-me bem de
uma senhora idosa de quem cuidei por muitos anos, alguém que não pertencia ao contexto de igreja. Quando
eu abordava a questão do testamento, ela respondia:
“Se eu fizer isso, vou precisar morrer!”
Há gente demais que não prepara seu testamento enquanto ainda dispõe de todas as suas forças mentais
e físicas, e que também têm controle sobre seu patrimônio e suas intenções. Com excessiva frequência, os
testamentos são elaborados num momento que praticamente consiste em uma situação de emergência.
Estou profundamente convicto de que, como cristãos,
podemos manter a serenidade. Jesus diz: “Na casa de
meu Pai há muitas moradas e eu vou para preparar-lhes
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lugar.” Afinal, sabemos que este é o nosso destino. Por
isso podemos largar com gratidão o que Deus nos confiou como posses. Para mim, isso resulta em uma significativa responsabilidade de regularizar o que acontecerá
com essas posses depois da minha partida. Um testamento é a melhor forma.
EBMI: O que você sugeriria a pessoas que querem
dar os primeiros passos para formular e fixar suas
intenções?
Elimar Brandt: Casais, parceiros e famílias deveriam iniciar suas conversas o mais cedo possível. Com isso, pode-se considerar de comum acordo a “última vontade”.
Como pretenderemos regularizar tudo de forma responsável e que atenda a todos? Talvez seja o caso de começar com algumas anotações manuscritas, para então
pensar. Paralelamente, uma procuração preventiva será
muito útil. Finalmente, responder às questões importantes para o testamento: Quem pretendemos beneficiar? O que é importante para nós daquilo que Deus
nos concedeu em nossa vida? O que servirá ao reino de
Deus e ajuda outras pessoas? A propósito, basta uma
declaração manuscrita de última vontade, assinada e
datada. Para ter plena certeza, entregá-la a um tabelião
ou emitir um testamento registrado em cartório.
EBMI: O que muitos não sabem é que em casos de falecimentos sem herdeiros, o patrimônio reverte ao Estado, mas é bem melhor saber que nosso próprio esforço continuará a ser favorecido após a morte.
Em geral, organizações de utilidade pública são isentas de tributação e aplicam os recursos segundo as instruções do testador. Você já acompanhou em sua vida

Elimar Brandt (ao fundo, 2º da esq.) em visita a colaboradores
da EBM em Cuba.

muitas igrejas, obras e organizações. Conte para nós
que destinos o seu próprio espólio deverá favorecer –
além da sua família, é claro.
Elimar Brandt: Quando minha esposa e eu elaboramos
um testamento anos atrás, conversamos antes bastante
sobre isso e deixamos a matéria se desenvolver antes
de recorrermos a um tabelião. Para nós era óbvio que
os bens que Deus nos confiou e concedeu ao longa da
vida – e não sabemos o que estará presente na ocasião, se será pouco ou muito – deverá beneficiar aqueles com quem partilhamos a vida e pelos quais fomos
responsáveis. E no nosso caso isso obviamente inclui a
EBM INTERNATIONAL.
EBMI: Muito obrigado por esta conversa franca!

Dicas sobre o tema
Para tratar de temas relacionados a ofertas e espólios em favor da EBM INTERNATIONAL, dirija-se a
Gabriele Neubauer
Tel. 033234 74-146
gneubauer@ebm-international.org

Michael Fischbeck
Tel. 033234 74-142
mfischbeck@ebm-international.org

• A editora Oncken Verlag / Blessings4you oferece uma pasta informativa sobre medidas preventivas que contém
informações úteis e formulários: www.blessings4you.de, ISBN 978-3-87939-018-2, 28,95 Euro.
• Sobre o tema de “disposições de pacientes”, os consultórios de médicos de família podem fornecer aconselhamento e
ajuda.
• No site www.erbrecht.de, a Deutsche Vereinigung für Erbrecht und Vermögensnachfolge e.V. (Associação Alemã de
Direito de Herança e Sucessão de Patrimônio) informa detalhadamente sobre questões legais e oferece para baixar
gratuitamente a brochure “Erbrecht verständlich” (Direito de Sucessão explicado).
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PARA GENTE DECIDIDA!
Se alguma vez você já pensou em mergulhar pelo prazo limitado de um ano em uma
nova cultura, talvez agora fosse o caso de tomar coragem e ir em frente!
A EBM INTERNATIONAL tem há muitos anos vagas fantásticas nos projetos
dos nossos parceiros. Por meio do voluntariado, muitas vezes se conseguem
ótimos contatos e amizades. Um ano em meio a uma nova cultura amplia
não só “horizonte teórico”, mas proporciona a todos a possibilidade de crescer mais, de aprender uns dos outros, de pôr a mão na massa e de compreender. A maior parte das nossas vagas pode em grande parte receber apoio
financeiro por meio do programa Weltwärts do Ministério Federal de Cooperação Econômica e Desenvolvimento (BMZ) da Alemanha. Aqui
seguem as condições para um ano de voluntariado com apoio do
Weltwärts:
www.weltwaerts.de/de/voraussetzungen-freiwillige.html

Para este verão ainda buscamos voluntários para:
Dois rapazes (18-28 anos de idade) para o projeto da Fazenda Balaka
no Malauí. Período: agosto de 2022 até julho de 2023 no máximo.
No Malauí você poderá ajudar a equipe na Fazenda Balaka. O trabalho na fazenda destina-se a formar jovens malauís em atividades agrícolas principalmente com abordagem ecológica. Esses jovens adultos provêm dos povoados
em torno e vêm adquirir no projeto novas capacitações a fim de aplicá-las em
suas famílias e povoados de origem. Buscamos voluntários que já tenham experiência inicial ou forte interesse em trabalhos agrícolas ecológicos sustentáveis e capazes de se enquadrar bem num estilo de vida simples e em uma pequena comunidade. O projeto também foi atingido parcialmente pelas enchentes da
tempestade tropical Ana em fins de janeiro. Continua havendo alguma demanda de recuperações, especialmente na agricultura. Portanto, há muito para fazer. Se conseguir se
adaptar a um estilo de vida simples e um grande calor, você terá nesse posto a oportunidade de conhecer o caloroso coração da África (como os malauís descrevem seu país).
Favor trazer bons conhecimentos de inglês e a disposição de participar também fisicamente do trabalho diário.
Se você tiver interesse geral em um voluntariado no exterior
conosco, dê um alô ou envie-nos o seu currículo e então
examinaremos juntos a possibilidade para este ano.

www.ebm-international.org

