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Jesus Cristo diz:

Quem vem a mim,  
eu não rejeitarei.

Evangelho de João 6.37

O AMOR TRANSFORMADOR DE DEUS

é o fundamento e a promessa em que baseamos nosso trabalho como 
EBM INTERNATIONAL. Ele marca os mais de 300 projetos e motiva nossos 
numerosos colaboradores a também VIVER TRANSFORMADOS a cada dia.

Cremos firmemente que por meio de Jesus Cristo Deus pode gerar algo novo 
na vida de cada ser humano, e temos observado cheios de alegria que é 
exatamente isso o que ocorre em nossos projetos.

Com este calendário de oração queremos envolver vocês nos projetos ao 
longo de todo o ano e ficaremos muito felizes se vocês contribuírem por meio 
de oração diária e de apoio para proporcionar a pessoas no mundo inteiro uma 
VIDA TRANSFORMADA.

Cremos firmemente que toda oração e cada oferta tem grande poder 
transformador.

Pastor Christoph Haus

DIVISA 2022



Oremos …
… pela proteção de todos os colaboradores contra o corona e para 
as pessoas que compõem os muitos projetos e igrejas da EBM 
INTERNATIONAL.
… por todas as vítimas das consequências e dos efeitos permanentes 

da pandemia, que experimentem novo vigor espiritual especialmente nestes 
tempos.

… por colaboração e estima em todos os projetos e igrejas ligados 
à EBM INTERNATIONAL, permitindo tanto crítica construtiva como 

mudanças e também consideração mútua e perdão.
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AS MUITAS UTILIDADES DESTE CALENDÁRIO

Prezados parceiros de oração:

Neste ano, o nosso calendário de oração 
está um pouco diferente do que nos 
anos anteriores: nas páginas que seguem 
distribuem-se 31 motivos de oração, 
atribuídos às diversas áreas de atuação 
– portanto, um motivo para cada dia 
de um mês, pelo qual se poderá orar 
intensamente.

Começamos em 1º de janeiro com o motivo para o primeiro dia de um mês, 
para então se orar sucessivamente, motivo a motivo, ao longo do mês. Basta 
recomeçar sempre no 1º dia de cada mês.

Antes dos motivos, haverá uma breve informação sobre um exemplo de 
projeto da respectiva área de trabalho, e no fim convidamos a orar por nossa 
equipe na sede da missão. E é claro que apreciaremos oração por alguma 
pessoa da nossa grande equipe internacional pela qual Deus tenha movido 
seu coração. Para isso há áreas em branco, permitindo acrescentar pessoas, 
ideias, impressões ou também motivos atuais de oração. Ao longo do ano, 
sempre se acrescentam novos motivos à REVISTA e às mídias sociais, que 
podem então ser incluídos.

Bem no fim aparecem aindo mais alguns motivos que será importante 
distribuir pelo ano todo. Orem pelos encontros nos congressos e nos cultos, 
por uma boa atuação dos voluntários e por muito mais. 

Bom proveito nas descobertas neste calendário!

Os espaços para anotações 
neste calendário de oração 

oferecem espaço para 
registrar motivos particulares 

de oração, idéias e 
atendimentos de oração.

Vamos lá! Motivos gerais

O logotipo do calendário 
representa um ou mais 

motivos de oração 
para este dia. Assim 

permaneceremos 
diariamente com outros 
crentes em oração diante 

de Deus.
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TURQUIA: PROJETO 35000
Em 2014 organizou-se a Convenção Batista Turca, à qual pertencem hoje 
quatro igrejas. Sob a liderança do Pastor Ertan Cevik apoiamos uma equipe 
de quatro pastores. Todas as igrejas dedicam-se intensamente à assistência 
aos refugiados.

TRABALHO MISSIONÁRIO ENTRE OS QUETCHUAS: PROJETO 24010
Cada vez mais igrejas vão sendo plantadas nas aldeias nos Andes. Muitas 
pessoas recebem esperança por meio do Evangelho e são libertadas do 
ocultismo. Desde 2017, os quetchuas têm seu próprio seminário bíblico.

Ertan & Marlene 
Cevik
Missionário principal em 
Izmir |Turquia

Sükrü & Petrina 
Bayacioglu
Adana |Turquia

Abdulla Ergüven
Istanbul |Turquia

Onur & Marina 
Kocabay
Menemen | Turquia

Adrián Campero
Coordenação & 
Seminário Batista 
Quetchua | Peru

Zenobio 
Choque
Yotala | Bolivien

Modesto & 
Lourdes Puñal
Yanaoca | Peru

Anacleto 
Quiroga
Sucre | Bolivien

Alfredo & 
Elizabeth Franco
Curahuasi | Peru

Claiton & 
Marivete Kunz
Seminário Teológico 
em Ijuí | Brasil

Hugo & Carlota 
Mondoñedo
Jimbe | Peru

Valério & Sandra 
Kurth
Missão entre 
pomeranos | Brasil

Patricia Canessa 
Lescano
Secretaria &  
Finanças | Peru

João & Lucia 
Marques
Missão entre 
pomeranos | Brasil

DESENVOLVIMENTO DE IGREJAS 
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CUBA: PROJETO 26990
Todos os anos, muitas novas igrejas são organizadas em Cuba. Muitas vezes, 
o trabalho começa com clubes bíblicos, programas esportivos e assistência 
social para crianças e adolescentes. Missionários, líderes e plantadores de 
igrejas são treinados para o trabalho missionário em Cuba.

Daniel & Ana Isabel González
Consultores de plantação  
de igrejas | Cuba

Pedro & Noemí Boretsky
Patagônia | Argentina

Yosvany & Anabel Padrón
Coordenação e La Perla, em  
Havana | Cuba

Lito & Haydeé Valverde
Patagônia | Argentina

Sergio & Regina Gomes
Abel Santamaría, em Havanna | Cuba

Roberto & Miriam Gil
El Impenetrable | Argentina

Yeranis & Beatriz Concepción 
Valdéz
Ilha da Juventude | Cuba

Sorangel & Maritza Dias 
Claro
Las Tunas | leste de Cuba 

Rolando & Milena García
Zaldo, em Havanna | Cuba

Horacio & Patricia Miquetán
Irigoyen | Argentina

Ernesto & Sandra Leyva-
Cabrera
Ilha da Juventude | Cuba

Marcos & Alicia Rivero
Treinamento para plantadores de 
igrejas | leste de Cuba 

Vladimir & Oviana Valladares
Jesus del Monte, em Havanna | Cuba 

Oscar & Alicia Kunigk
El Soberbio | Argentina

Karell & Raquel Lescaille
Missões estrangeiras | Cuba

Juan & Ana Iris Sanches
Bahia Honda | Cuba

Rafael & Yoandris Morgado
Camaguey | leste de Cuba 

Ide & Osiris Giménez
Las Tunas | leste de Cuba 

Laércio & Juliana Rogge
Missão entre pomeranos | Brasil

DESENVOLVIMENTO DE IGREJAS 
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FORMAÇÃO TEOLÓGICA ÁFRICA DO SUL: PROJETO 55400
Líderes bem formados são a chave para uma atividade saudável das igrejas. 
Na África apoiamos a formação teológica e a plantação de igrejas de todas as 
nossas igrejas parceiras. Johann Vollbracht colabora na formação teológica na 
África do Sul.

Johann Vollbracht
Formação teológica | África do Sul

Julius Damson (e.), Harry 
Luhanga (2º e.), Paul 
Namfuko (2º d.)
Plantação de igrejas | Maláui

Equipe
Seminário Teológico Batista em Lilongwe | Maláui

Aguilko Galdima Jean-
Claude
Escola Bíblica Mokong | Camarões

Saïtté Faki-Issene
Diretor do Seminário Teológico de 
Bangui | República Centroafricana

Pierre Nsecke
Seminário Teológico em Ndiki | 
Camarões

Samuel Kortu Kamara
Ministério jovem em Freetown |  
Serra Leoa

DESENVOLVIMENTO DE IGREJAS 
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Oremos ...
... pelo ministério de igrejas e liderança entre os quíchuas no Peru.
... pelos colaboradores, para que possam avançar em seus múltiplos 
ministérios dedicados às pessoas no Peru.
... por todos os quíchuas que estudam teologia no Seminário Bíblico 

Quíchua.
... por um bom avanço dos processos que Regina Claas empreendeu no sul 

da África.
...por todos os colaboradores nas igrejas turcas, para que encontrem 
orientação e força em Deus.
... pelo seminário bíblico online que os batistas turcos iniciaram nestes 
tempos de corona. Por um período abençoado no qual a matéria 

aprendida possa ser aprofundada e se torne real em situações da vida diária.
... pela formação de novos colaboradores missionários em Cuba, para que 
vivam no poder de Deus, em amor e liberdade, e que transmitam isso por 
meio do evangelho.
... por clareza, força e coragem para as igrejas recém-fundadas, 

especialmente na área de Havana.
... pela atuação de Deus nas igrejas na América Latina, para que muitas 
pessoas ainda possam ser alcançadas pela mensagem de Deus.
... por todos os recém-convertidos na América Latina, para que cresçam 
na fé e também se tornem testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo.

... por todos os formandos do seminário de Ndiki/Camarões, que 
possam ingressar bem preparados e abençoados no ministério das 
igrejas.

... por todos os alunos do seminário teológico em Lilongwe / Malauí, 
para que possam concentrar-se em seus estudos e seu chamado apesar 
da pandemia e dos seus efeitos, e que sejam bem acompanhados.
... pela formação teológica em Ndiki e Mokong em Camarões, e 

por todos os que ingressam pela primeira vez num ministério em igrejas.

Não estejam ansiosos por coisa alguma, 
mas em tudo apresentem seus pedidos em 
oração e súplicas com ação de graças diante 
de Deus.

Filipenses 4.6

MOTIVOS DE ORAÇÃO PARA A ÁREA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO DE IGREJAS



Vasantha Rao &  
Samuel Sagar
CREAM, em Tallarevu | Índia

Samarpana &  
Prasanna Kumar
“Jesus Loves Ministries”, em  
Uppada | Índia

Familie Pravin Pathre
Igreja Batista Emmanuel, em  
Mumbai | Índia

Karin Schwarz
Treinamento em 
agricultura na 
Fazenda Balaka | 
Maláui

Roland Godom
Centro de Formação 
Técnica em Garoua | 
Camarões

Loïs & Nathan 
Minard
Centro de Formação 
Técnica em Garoua | 
Camarões

Joseph Jinnah 
Kampbell
Coordenação das 
escolas | Serra Leoa

Lambert Betché
Centro de Formação 
Técnica em Maroua | 
Camaraões

Jonathan 
Woulkam
Projetos agrícolas no 
norte de Camarões

Legrand Mondo
Secretaria da EBM em 
Douala | Camarões

Cathérine 
Kolyang
Escola de Meninas 
Saare Tabitha, em 
Maroua | Camarões

Anne Moussa
Diretora da Maison 
Dorcas / República 
Centro-Africana
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FORMAÇÃO ESCOLAR E PROFISSIONALIZANTE NA ÍNDIA:  
PROJETO 80040

A EBM INTERNATIONAL apoia um total de 13 escolas de costura na Índia. 
Todos os anos, mais de 200 mulheres recebem formação como costureira. No 
fim do curso, cada aluna ganha uma máquina de costura, como ajuda para 
chegar à independência financeira.

CENTROS DE PROFISSIONALIZAÇÃO NA ÁFRICA: PROJETO 41250
Nos centros técnicos em Garoua (CTG) e Maroua (CTM), bem como na 
escola feminina Saare Tabitha em Maroua, formam-se mais de 500 jovens. Na 
fazenda-escola em Balaka/Malauí, a nossa missionária Karin Schwarz instrui 
em tempo integral jovens adultos nas áreas de alimentação, agricultura e 
medicina natural.

CAPACITAÇÃO 
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Oremos  …
… por bênçãos na formação e no treinamento da Fazenda Balaka/

Malauí, para que os participantes possam aplicar e compartilhar bem os 
seus conhecimentos para suas famílias e nos seus povoados.

... por todos os alunos nas escolas de corte e costura na Índia, na 
Maison Dorcas na República Centro-Africana ou nos centros técnicos 
em Camarões e que já encerraram sua formação, a fim de serem 
capacitados a sustentar suas famílias.

...  por todos os corpos docentes nesses centros profissionalizantes, 
para que não se limitem a transmitir seus conhecimentos, mas também 
compartilhem o amor de Deus por meio do seu procedimento.

Este é o dia que o 
Senhor fez, exultemos e 
alegremo-nos nele.

Salmo 118.24

MOTIVOS DE ORAÇÃO PARA A ÁREA DE TRABALHO CAPACITAÇÃO
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SERVIÇOS MÉDICOS NA ÍNDIA: PROJETO 80070
Na Índia, a EBM INTERNATIONAL apoia hospitais, clínicas e acampamentos 
de olhos e colônias de leprosos a fim de disponibilizar tratamento médico 
gratuito, além de cuidados e suprimentos para pessoas pobres e carentes. 

SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁFRICA: PROJEKT 41150
Com suas instalações, a obra médica no norte de Camarões está entre as 
melhores de todo o país. Muitas pessoas econtram ali cuidados profissionais 
que salvam vidas. Com nosso apoio podem-se prover tratamentos gratuitos 
para a população rural pobre.

Anil & Shanti Benjamin
Centro Médico em Gotlam | Índia

William Bhatti & Santhosh 
Mathangi
Hospital CMC em Ludhiana | Índia

Equipe
Clínica batista em Senga 
Bay | Maláui

Equipe
Clínica oftalmológica Lunsar | Serra Leoa

Sarah Bosniakowski &  
Elie Wouleo Kazla
Serviço médico em Garoua | Camarões

Isaac Betche
Farmácia e complexo 
médico em Mokong | norte 
do Camarões

Amruth Lal
Centro Médico Cristão em  
Pithapuram | Índia

Helen Nirmala Rao
Hospital Cristão em Serango | Índia

Esther Anandakshi
Diretora do Hospital Betel CBM em 
Vuyyuru | Índia

SERVIÇOS MÉDICOS 
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Levanta-te, Senhor! Ó Deus, ergue a tua mão! 
Não te esqueças dos pobres.

Salmo 10.12
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MOTIVOS DE ORAÇÃO PARA A ÁREA DE TRABALHO SERVIÇOS MÉDICOS

Oremos...
... pela equipe do Projeto CAIS no Brasil, para que seja uma bênção para 

as famílias a que dá assistência.
... para que o amor de Deus se revele nas famílias por meio do 
ministério do Projeto CAIS.
... pela reforma e o equipamento do hospital em Serango/Índia, 
para que os pacientes recebam bons cuidados.
... por um novo micro-ônibus em Pithapuram/Índia, para 
possibilitar assistência a pessoas em povoados remotos.
... pela bênção de Deus para o projeto de um lar de idosos em 
Pithapuram/Índia, no qual muitas pessoas não só recebam cuidados 

médicos, mas também entrem em contato com a fé cristã.
... por suprimento suficiente de pessoal, equipamento e dependências no 
hospital de Senga Bay/Malauí, a fim de que todos os pacientes possam 

receber os cuidados necessários também em tempos de Corona.
... por uma dose especial de força, saúde e sabedoria para o pessoal 
médico nos tempos da pandemia do corona.
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CRIANÇASNA AMÉRICA LATINA E EM PORTUGAL: PROJETO 11880
Crianças oriundas de relacionamentos arruinados e abandonadas a si mesmas 
encontram um novo abrigo nos lares de crianças em Alem/Argentina e Porto/
Portugal. No núcleo social de Mendoza e em numerosos projetos PEPE e 
MANNÁ na Argentina e na Bolívia as crianças encontram cuidados amorosos 
e o amor de Deus.

Alicia & Samuel Veloná
Lar de Crianças em Alem | Argentina

Alberto & Natalia Gimenez
Núcleo Social em Mendoza | 
Argentina

Jaime & Elisabeth Choque
Projeto PEPE em El Alto & 
Coordenação | Bolívia

Abiniel Macaia
Lar de Crianças em Porto | Portugal

Miriam & Daniel Pizzi
Núcleo Social em Mendoza | 
Argentina

Graciela & Wilfrido Zabel
Projetos PEPE em Alem | Argentina

CRIANÇAS VULNERÁVEIS 
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NÚCLEO SOCIAL DIADEMA: PROJETO 23060
O Núcleo Social de Diadema recolhe das ruas crianças e jovens carentes – 
para afastá-las da criminalidade e da violência do narcotráfico. Ali recebem 
cuidados amorosos, experimentam o amor de Deus, são bem alimentadas, 
praticam jogos e esportes, recebem auxílio escolar e apoio para toda a 
família. Existem ainda outros núcleos sociais em Ijuí e Cotia.

Simone & Luis Henrique 
Almeida
Núcleo Social em Diadema | Brasil

Leandro & Leila Correa
Núcleo Social em Ijuí | Brasil

Silvia & Marcelo da Costa
CAIS – projeto com surdos em Ijuí | 
Brasil

Sônia & Dionson Reinke
Projetos PEPE | Brasil

Gilson & Claudice da Silva
Núcleo Social em Diadema | Brasil

Edith & Manfredo 
Landenberger
Núcleo Social em Cotia | Brasil

CRIANÇAS VULNERÁVEIS
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NÚCLEO SOCIAL EM MACIA: PROJETO 53451
ESCOLAS NA GUINÉ EQUATORIAL: PROJETO 50200
A EBM INTERNACIONAL dá apoio a duas missionárias espanholas em 
Moçambique e na Guiné Equatorial. Sara trabalha no núcleo social de Macia/
Moçambique, que cuida de muitas crianças, inclusive deficientes. Marta 
trabalha na escola em Evinayong/Guiné Equatorial, com uma equipe de mais 
de 20 pessoas e 300 crianças.

LARES DE CRIANÇAS NA ÍNDIA: PROJETO 80030
Famílias carentes, principalmente crianças e mães, recebem suprimento dos 
principais alimentos. Em nossos 134 lares de crianças, órfãos e semi-órfãos 
encontram um abrigo confiável, amorosa dedicação e formação escolar, além 
de obterem melhores chances para o futuro.

Sara Marcos Velert
Núcleo Social em Macia | 
Moçambique

Rufus & Grace Kamalakar
ALMA, em Nellore | Índia

Kim & Vumthang Sitlhou
Lar de crianças em Manipur | Índia

David & Subhadavid Sudhir
Capacitação de mulheres em 
Kakinada | Índia

Zephaniah 
Israel

BLESS, em 
Secundarabad |  

Índia

Tony Yeguri
Projeto de 

desenvolvimento 
social rural | 

Índia

Marta Nombela
Escola Fundamental em 
Evinayong | Guiné 

Ambrosio & Margarita Nguere
Escola Fundamental em Evinayong | Guiné 
Equatorial

Valentín Kuku Pasioalo
Escola em Malabo | Guiné Equatorial

Sara Chavane
Núcleo Social em Macia | 
Moçambique

Sérgio Feliciano 
Mundlhovo
Núcleo Social em Macia | 
Moçambique

José Luis Merino
Escolas | Guiné Equatorial

Sree Latha
Lar de órfãos 

da Aids em 
Bangarupalyam |  

Índia

CRIANÇAS VULNERÁVEIS
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Oremos …
... pelo funcionamento de todas as escolas e dos núcleos sociais, para 
que possam continuar a dar apoio a muitas crianças e famílias;
... por idéias criativas e a orientação de Deus na elaboração de 
procedimentos que também funcionem durante o corona e que 

alcancem tanto crianças como as famílias delas;
... por força, acompanhamento espiritual e amor para todas as equipes que 
lidam diretamente com as pessoas e lhe prestam serviços;
... pela segurança das escolas diante do terror do Boko Haram no extremo 

norte de Camarões;
... pela continuação da formação de professores nas escolas de Serra 

Leoa, a fim de que alcancem as qualificações adequadas;
... pelos professores nas escolas que ainda não conhecem Jesus, que 

conheçam o amor e a graça de Deus por meio do trabalho de outros 
cristãos;
...  pelo atendimento às famílias nos núcleos sociais, que durante a 

pandemia de corona requer novos métodos para alcançar pessoas às 
quais de outro modo não haveria acesso;
... por proteção contra violência doméstica;
... por sábia distribuição dos auxílios, como alimentos ou também 

cadeiras de rodas em Macia/Moçambique;

... pelo suprimento aos familiares das crianças do lar em Tallarevu/Índia, 
que vivem em extrema pobreza;

... pelo suprimento aos familiares dos projetos pré-escolares PEPE e 
por momentos de alívio, amor e alegria;

... pelas famílias do núcleo social de Diadema/Brasil, por 
retração da violência doméstica, com amor e estabilidade em lugar 
dela;
... que famílias inteiras tenham encontros com Deus, com mudança 
sustentável da vida delas para melhor;
por proteção das crianças nos tempos do corona;
... para crianças recém-admitidas nos lares 

em Porto/Portugal e Alem/Argentina, a fim de que 
experimentem o amor de Deus e se tornem adultos 

seguros de si e sadios;
... que as famílias alcançadas pelos projetos MANÁ experimentem 
melhora sustentável da sua vida por meio do amor de Deus.Ele respondeu: ”Antes, felizes são aqueles que 

ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem.”
Lucas 11.28

CRIANÇAS VULNERÁVEIS 



Oremos …
… por todos os colaboradores que apesar da pandemia atendem os que 
mais precisam de ajuda;
… pelos refugiados da Turquia que têm muito a suportar nesses 

tempos de corona e catástrofes naturais;
… por força e amor para os voluntários das igrejas turcas no 
atendimento a refugiados.
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AJUDA MUNDIAL EM CASO DE CATÁSTROFE: PROJETO 10600
Em caso de catástrofes prestamos ajuda imediata cuidando dos necessitados 
com alimentos, água e roupas. Além disso colocamos à disposição cômodos, 
área sanitária e produtos higiênicos.

Na Índia apoiamos projetos constamente para evitar a desnutrição e 
combater a fome. As igrejas de nossos parceiros na Turquia empenham-se há 
anos na ajuda aos refugiados.

“Consagre ao Senhor tudo o que você faz, 
e os seus planos serão bem-sucedidos.”

Provérbios 16.3

TRABALHO HUMANITÁRIO



Christoph Haus
Secretário-geral

Betty Köbernick
Argentina

Kathy Gareis
Voluntariado

Santhosh Mathangi
Índia

Susanne Geyermann
Secretaria

Carlos Waldow
Representante regional 
para a América Latina

Christian Herbert
Alemanha

Fletcher Kaiya
Representante regional 
para o sul da África

Elizabeth Mvula
Malauí

Judson Pothuraju
Representante regional 
para a Índia

Emma Mabidilala
África do Sul/ Presidente

Hürrem Cevik
Turquia

Susanne Schutz
Secretaria

Michael Fischbeck
Levantamento de fundos

Magloire Kadjio
Representante regional 
para a África Central e Serra 
Leoa

Lise Kyllingstad
Noruega | Vice-Presidente

Kerstin van Leeuwen
Gerência financeira

Grenna Kaiya
Líder da equipe de Projetos 
e Programas

Cesar Sotomayor
Áustria

Matthias Dichristin
Líder da equipe de 
Promoção e Levantamento 
de Fundos

Claiton Kunz
Brasil

Gabriele Neubauer
Contabilidade

Por favor orem …
... pela equipe da EBM International em Elstal.
... pelo ministério dos representantes regionais na África, 
na Índia e na América Latina.
... pela diretoria da EBM International eleita no ano 
passado – que conviva bem e tome decisões sábias.
... por uma boa comunhão no Conselho Missionário deste 
ano.
... pelo reinício do serviço de voluntariado neste ano, 
após dois anos de intervalo pelo corona.
... por um bom intercâmbio, uma integração respeitosa e 
aprendizado mútuo durante o período de voluntariado.
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Alegrem-se sempre. Orem continuamente. 
Deem graças em todas as circunstâncias, 
pois esta é a vontade de Deus para vocês 
em Cristo Jesus.

1 Tessalonicenses 5.16-18

ORAÇÃO PELA EQUIPE EM ELSTAL E PELO CONSELHO DA EBM INTERNACIONAL



ORAÇÕES DOS MESES
Oremos …
 JANEIRO   ... por um abençoado processo de seleção de novos 

voluntários e das suas futuras alocações.

 FEVEREIRO  … pelos projetos de educação teológica dos parceiros da 
EBM INTERNATIONAL.

 MARÇO   … que nossos parceiros e os projetos sejam protegidos 
contra catástrofes naturais e as consequências das 
mudanças climáticas.

 ABRIL   … por uma abençoada Páscoa, e que Deus abençoe suas 
igrejas com o poder da ressurreição.

 MAIO   … por um abençoado Conselho Missionário em Leipzig, 
esperando que possa ser presencial novamente.

 JUNHO  … pelas numerosas visitas dos membros da equipe da 
EBM INTERNATIONAL a igrejas e pelas viagens que isso 
implica.

 JULHO  … pelo curso preparatório de duas semanas para os 
voluntários, com a viagem subsequente. Por um bom 
período inicial durante a ambientação nos projetos. 

 AGOSTO  … por um bom contato dos representantes regionais nos 
projetos que a EBM INTERNATIONAL apoia e por uma 
boa interação e os contatos com os apoiadores.

 SETEMBRO  … pelas viagens de serviço da equipe administrativa da 
EBM INTERNATIONAL ao exterior.

 OUTUBRO  … pela Festa de Ação de Graças nas igrejas e famílias. 
Por bons contatos com outras pessoas e por prazer em 
compartilhar.

 NOVEMBRO  … por um amplo interesse pelo Domingo da Missão 
Mundial e por uma generosa oferta especial e bom 
aproveitamento dos materiais.

 DEZEMBRO  … ... por uma abençoada festa de Natal, especialmente 
nas famílias com pessoas que tiveram um recente encontro 
com Jesus.
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Projeto 10100 Desenvolvimento de igrejas
As igrejas locais põem o seu ambiente em contato com as Boas Novas. Nós as apoiamos na 
formação e no aprimoramento teológico, em evangelização e plantação de igrejas. Queremos 
apoiar esta área de trabalho com a sua oferta de ação de graças.

Projeto 10500 CRIANÇAS VULNERÁVEIS 
O apoio a projetos para crianças em risco move o nosso 
coração. Com a oferta de Natal de vocês queremos dar 
apoio a lares de crianças, núcleos sociais e programas educativos. Além disso, muitos projetos 
de plantação de igrejas trabalham com pequenas iniciativas visando as crianças. São crianças 
experimentando o amor de Deus, com mudanças positivas em inúmeros destinos de vidas.

Oferta de ação de graças 2022

Oferta de Natal 2022
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