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O EVANGELHO
PARA AS PESSOAS
» Arraigado e com particular autoridade
» Eliminar a fome e proteger a floresta
» Humildade inspiradora

Estimados leitores:
Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações (Apocalipse 15.3).
É muito pertinente para esta edição da nossa revista no dia de ação de graças o comentário
extraído do devocionário Senhas Diárias: como em nenhuma outra época do ano, admiramos no
outono a onipotência de Deus expressa na natureza. É a colheita nas lavouras, as florestas coloridas, macieiras e videiras carregadas. Provamos e vemos a bondade do Senhor.
Assim, não olhamos apenas para nós. Nestes dias percebemos com humildade que a nossa vida
está incompreensivelmente boa. Por sua vez, pessoas carentes, que perderam suas colheitas ou
que literalmente estão diante do nada por causa de catástrofes naturais, mostram-nos dolorosamente que o mundo não é igualmente belo para todos.
Como é bom crermos em um Deus para o qual a justiça é irrenunciável. A Bíblia está cheia de
histórias de Deus ouvindo o grito dos oprimidos. A vida de Jesus é inteiramente uma trajetória
acompanhando os sofredores. Posicionar-se ao lado dos fracos e oprimidos é cerne da nossa
missão – da missão de Deus. É isto que este MAGAZINE vem expressar: pessoas relatando
como Deus age porque se colocaram ao lado de outras. Somos gratos por todos que fazem o
mesmo orando e contribuindo. Permaneçam ao nosso lado.
Alegramo-nos com sua oferta de ação de graças para o desenvolvimento de igrejas nos países
parceiros nossos. O progresso do desenvolvimento de igrejas é parte essencial do nosso trabalho. Também somos gratos por todas as orações pelos nossos missionários – elas se transformam
em bênçãos para muita gente!
Matthias Dichristin
Líder de equipe de promoção e levantamento de fundos
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CA RTAZ destacável

Assim Deus transforma toda uma região no Peru

Arraigado e com particular autoridade
As províncias de Cusco e Apurímac faziam parte das regiões centrais do antigo império inca. A paisagem é ampla e acidentada, em grande parte muito solitária e de grande altitude. Nos seus povoados, até hoje se fala o
idioma quíchua. O mundo religioso da população é uma mistura das tradições dos incas e da influência de um
catolicismo popular. Os deuses e espíritos são renomeados e venerados como santos. A Bíblia era quase totalmente desconhecida, quanto mais o evangelho. Dietrich Weiand, a seu tempo secretário de missões da MASA
para a América Latina, foi o primeiro a se encontrar com Adrián Campero quando este iniciou seu trabalho missionário entre os quíchuas.
Em seu livro “Hoffnung für Schattenkinder – 40 Jahre MASA“* (Esperança para os filhos das sombras –
40 anos de MASA), ele escreve:
“1983: Depois de uma longa e desconfortável viagem de ônibus por
estradas irregulares e poeirentas,
chegamos à cidadezinha andina de
Abancay: diante de nós está Adrián
Campero. Sua moradia é mais do
que modesta: uma cama, uma cadeira. O reboco se descasca das
paredes. Em um nicho há uma pilha bem organizada de folhetos
e Bíblias. Tranquilamente ele nos
relata suas primeiras experiências
como missionário naquela cidade.
Ele encontrara muita indiferença,
mas também um ou outro ouvido
atento. Passara-se um ano desde
que a Convenção Peruana dera luz
verde para a região de Apurímac.
Adrián Campero seria o missionário.
O que ele tem de especial? Nota-se sua origem rural. Sua linguagem
é simples. Sua pregação é singela.
Seus conselhos são bem arraigados. Entretanto, ele traz consigo
uma particular autoridade relacionada com aquele que disse: ‘Foi-me
dada toda autoridade nos céus e
na terra’. E Jesus agradou-se em revelar essa autoridade por meio de

Escola dominical em Trancapata

Adrián Campero. Assim ele se tornou um ‘apóstolo’ dos quíchuas em
sua terra natal.”

As igrejas quíchuas crescem
continuamente.
E hoje? No que resultaram essas iniciativas? Adrián Campero continua
atuando apaixonadamente como
missionário, mas a situação mudou
completamente! Milhares de quíchuas encontraram a fé em Jesus.
Surgiram mais de 60 igrejas e fundou-se uma convenção batista indígena própria. A formação teológica
dos missionários se dá no seminário
bíblico em língua quíchua, existente
há quatro anos. Por meio de treinamentos de liderança formam-se cooperadores da igreja. A demanda
de participação é alta; muitos querem transmitir sua fé baseados na
Bíblia e atuar em missões. O material para os treinamentos precisa ser
bem preparado. Isso toma muito
tempo porque o material precisa ser
primeiro traduzido para o idioma
quíchua. Todavia, Adrián diz que
“se não tivermos material para o
trabalho, seremos como um fuzil
descarregado.”

Adrián ajudando na construção da
emissora
Material da emissora transportado em lombo de burro

Missão radiofônica para
regiões remotas nos Andes
Como a população indígena vive
amplamente dispersa em regiões
remotas, em muitos casos solitária em algum lugar nas montanhas,
aproveita-se um recurso especial de
evangelização: quase todas aquelas casas de barro na região andina
possuem um rádio. Para a igreja em
Mariscal Gamarra realizou-se um sonho antigo: no início de 2021, ela
foi autorizada a instalar um transmissor de rádio próprio. Imediatamente
construiu-se ali uma estação e um
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DESENVOLVIMENTO DE IGREJAS

obteve-se a ajuda do pastor e plantador de igrejas Modesto Puñal,
de Yanaoca, que já elabora programas radiofônicos há muito tempo.
Desde janeiro de 2022, a Rádio Mosoq Kawsay, que significa “Nova
Vida” em quíchua, irradia todas as
manhãs.
Treinamento para a missão em Yanaoca

Meta: 30 novas igrejas para os
quíchuas

mastro de irradiação. As peças para
isso foram penosamente carregadas
pelos habitantes para as montanhas
em lombo de burro ou a pé. Muitos
se envolveram e juntos chegaram lá.

Os quíchuas crentes revelam uma
impressionante paixão e disposição
por missões, têm amplas visões e

Para os programas prepararam-se
unidades de treinamento teológico
e devocionais. Há também um programa musical. Houve treinamento
especial de pastores e líderes. Para
muitos deles, aquilo foi a primeira
experiência de falar numa emissora de rádio. Para o treinamento
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Seminário bíblico em Llauqui

constantemente estabelecem novas
e ambiciosas metas. No encontro
anual deste ano, os pastores e missionários planejaram as atividades
para o próximo ano e fixaram metas
detalhadas para as etapas do trabalho missionário. A ênfase será a
plantação de 30 novas igrejas. Todavia, também as igrejas existentes
precisam ser fortalecidas para poderem assumir a responsabilidade
pelas igrejas recém-fundadas. Esse
encontro foi uma bênção para todos
– os participantes retornaram aos
seus lares motivados e fortalecidos.
Gabriele Neubauer
*O livro “Hoffnung für Schattenkinder – 40
Jahre MASA“ (Esperança para os filhos das
sombras – 40 anos de MASA) descreve os
primórdios e o desenvolvimento do trabalho
missionário da EBM INTERNATIONAL (na
ocasião chamada “EBM-MASA”) na América
do Sul. Em troca de uma oferta, ele pode ser
solicitado à sede da missão via promotion@
ebminternational.org; tel. +49 33234 74-146

Formação teológica na África do Sul

Dedicação ao ministério de igreja

DESENVOLVIMENTO DE IGREJAS

Sekhukhune é um distrito a nordeste de Pretória na província sul-africana de Limpopo. Nosso missionário Johann
Vollbracht viaja regularmente de carro para essa região a fim de treinar pastores e responsáveis pelas igrejas. No
momento, há 30 alunos sendo treinados em temas como assistência espiritual ou pregação, mas também em diversas matérias bíblicas. Ele relata sobre uma aluna em particular.
Sempre que encontro os alunos, sou tocado pela sua
vida e sua fé, sua dedicação e disposição ao sacrifício.
Trata-se de pais ou avós que precisam sustentar seus filhos e netos. Trabalham durante a semana para o seu
sustento e à noite e nos fins de semana para a igreja.
Eles se dedicam de todo o coração ao ministério da
igreja, evangelizam e alguns plantam igrejas.
No ano passado encontrei Bokang (nome alterado). Ela
é professora e co-pastora de uma igreja, mas sua trajetória de vida nem sempre foi fácil: ela se converteu
quando estudava para o magistério, tendo encontrado
firmeza em sua igreja e na leitura da Bíblia. “Depois de
formada, tive dificuldades em encontrar um emprego.
Foi um tempo difícil para nós. Minha família era muito
pobre. Eu morava com meus filhos num casebre de lata.
Meu marido morava e trabalhava bem longe de nós
na cidade”, relata Bokang. Eles suportaram essas condições por mais de dez anos. A certa altura, também
seu marido perdeu o emprego. Ela começou a sofrer
de medo e depressão, mas na oração de aproximou de
Deus.

Em retrospectiva, a pastora reconhece como Deus moldou seu coração por meio disso: “Nessa situação não
abri mão de amar a Deus e de esperar nele. Vivi pela
fé. A mão de Deus salvou nossa família. Compreendi
que sem ele não posso fazer nada. Olho para trás e vejo
que nestes tempos difíceis o Senhor me transformou
espiritualmente.”
Desse profundo relacionamento com Deus acabou brotando seu chamado para o ministério na igreja. Hoje ela
ama falar de Jesus em locais públicos e convidar outros para uma vida com Jesus. Por meio do estudo no
Convention College, seu ministério ganha ainda mais
profundidade. Ela tem uma coisa em comum com os
homens e mulheres da sua idade: ela investe dinheiro e
tempo para se preparar para o seu ministério. Esse sacrifício e essa dedicação sempre me comovem.
Baseado num relato de Johann Vollbracht

Festa de formatura no Convention College – Johann Vollbracht com seus alunos
EBM MAGAZIN 2 /2 0 2 2

| 6

Oferta de ação de graças 2022

A boa nova transforma vidas
A pastora Bokang (página 6) é somente uma entre muitos pastores
e plantadores de igrejas promovidos pela EBM INTERNATIONAL. Na
África apoiamos missionários no Malauí, em Zâmbia, em Moçambique e
na África do Sul, entre outros países.
Na Turquia, os nossos irmãos convidam aos seus cultos, cuidam de refugiados e buscam contato com as
pessoas. É um testemunho eficaz de

amor ao próximo e do amor salvador de Deus (vide também o artigo
nas páginas 16-17).

40
EUROS

cobrem os custos de pacotes assistenciais com os quais
uma igreja turca pode sustentar duas famílias de refugiados,
proporcionando-lhes esperança.

70
EUROS

permitem a um interessado a participação nos cursos
do seminário bíblico quíchua, no Peru.
financiam os custos mensais de um plantador de igrejas
no Malauí.
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filha e de equipar esta com recursos
e competências.

Em 2023, o ministério de igrejas
no Peru sob a liderança de Adrián
Campero completará 40 anos (páginas 4-5). Já foram fundadas mais de
60 igrejas, que se organizam numa
convenção própria. No momento,
30 dessas igrejas locais assumiram o
compromisso de fundar uma igreja

Junto com numerosas igrejas, convidamos vocês a levantar uma
oferta de ação de graças para os projetos de desenvolvimento
de igrejas. Com isso vocês promoverão a edificação de igrejas,
formarão pessoal plantador de igrejas e assim atingirão pessoas
com o evangelho.

1EU2RO5S

DESENVOLVIMENTO DE IGREJAS

Esses projetos são representativos
para cerca de 80 iniciativas na área
de desenvolvimento de igrejas. Eles
são a ênfase da nossa campanha de
ação de graças deste ano.
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Um relato de viagem da República Centro-Africana

Humildade inspiradora
As informações sobre a República Centro-Africana constituem um grande cenário de horror (www.wikipedia.de):
Trata-se de um dos países mais pobres do mundo. O país tem mundialmente a mais baixa expectativa de vida –
mais do que uma em cada dez crianças morre no parto ou nos cinco primeiros anos de vida. 60% da população
é considerada subnutrida. O sistema de saúde é incapaz de vencer os desafios de malária, AIDS e até de lepra.
Além disso, há muitos anos a população sofre com desordens sociais. Os problemas são complexos. A minoria
islâmica (80% da população do país é cristã) vive criando desordens e então enfrenta reação, mas reduzir os conflitos à esfera religiosa seria um grande erro. A república é rica em recursos minerais e também tem muitas áreas
férteis. Os motivos dos conflitos são geralmente interesses econômicos e a ânsia pelo poder. Das jazidas de urânio, 90% estão nas mãos de empresas de energia nuclear francesas. Interesses internacionais são de grande importância para os conflitos.
Nesta primavera, Magloire Kadjio
visitou novamente a República Centro-Africana como representante regional da EBM INTERNATIONAL.
No relatório de sua viagem, ele descreve os desafios típicos do país,
mas também relata sobre muita hospitalidade e esperançosas perspectivas para o trabalho missionário. Eis
um extrato:
“Aqui em Bangui, a capital desse
país extremamente pobre, a energia elétrica só está disponível oito
horas por dia. Chego ao aeroporto
no fim da tarde, às 17h30. Ali sou
recebido por uma pequena delegação da liderança da igreja. Temos ainda três horas de prazo para
chegar ao posto missionário, jantar
e ter a nossa primeira reunião antes que caia a energia. Além disso
temos de obedecer aos toques de
recolher noturnos. Justamente durante a minha visita, alguns grupos
rebeldes se juntaram novamente
para atacar a capital. Há muitos

anos os controles e toques de recolher são uma amarga realidade.
Mesmo assim, temos planos para
muitas visitas a projetos pelo país
após as primeiras e breves reuniões e de uma noite na segurança
do posto missionário. Nossas viagens pelo país são acompanhadas
de oração, e também os líderes da
UFEB, nossa convenção parceira na
República Centro-Africana, acompanharam-nos por toda a viagem com
muita intercessão por proteção. Assim foi muito bom ver quanta coisa
boa também ocorre em meio a toda
a tragédia daquela situação similar a
guerra civil:

Maison Dorcas:
Treinamento de mulheres
Pude observar como a diretora
do centro de treinamento Maison
Dorcas, Anne Moussa, empreendeu muitas atividades: hoje ex-alunas são cozinheiras num restaurante simples instalado na área. Ele
atende à comunidade da cidade e

Geração de alguma renda com recursos
simples

ao pessoal do campus em que também se encontra o seminário teológico. Ao mesmo tempo de expõem
e vendem ali os produtos produzidos na escola de corte e costura. É
impressionante como se tenta por
todos os meios gerar renda para
aquelas pessoas. A EBM INTERNATIONAL apoia há muitos anos a
Maison Dorcas com 6.000 euros por
ano, e tive oportunidade de esclarecer aos responsáveis que podem
continuar contando com o nosso
apoio para essa escola.

Formação teológica:
parceria confiável

Em Bangui mulheres e homens estudam teologia.

Situação semelhante é a da formação teológica no país. No campus
de Bangui estudam atualmente 47
alunos, 26 dos quais se formarão
em julho. Em Bangui, homens e mulheres estudam teologia. É algo que
a EBM INTERNATIONAL apoia, mas
que ainda está longe de ser óbvio
em todas as convenções batistas
com as quais colaboramos. A formação teológica recebe anualmente
um apoio de 10.000 euros. Com
todos os desafios implicados, ele
EBM MAGAZIN 2 /2 0 2 2
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CAPACITAÇÃO

Anne Moussa (2ª da esquerda) com sua equipe de liderança.

assegura os salários de muitos professores altamente qualificados.

Culto com o Presidente da
República.
No domingo preguei duas vezes
numa grande igreja em Bangui,
cada vez diante de mais de 2.000
pessoas. Depois do primeiro culto
tive a oportunidade de um encontro
com o presidente e o primeiro-ministro do país. Ambos são batistas e
vieram ao culto na igreja junto com
suas famílias. Aquilo foi para mim
uma fantástica oportunidade e experiência que demonstra uma vez

mais como são bons os contatos
que temos como EBM INTERNATIONAL com os nossos parceiros
nos diversos países. Fiquei particularmente impressionado com a humildade daquele homem. Descobri-o subitamente no culto. Ele havia
tomado lugar com toda a naturalidade entre todas as outras pessoas
e eu só o vi porque a certa altura
ele se levantou e proferiu em alta
voz uma oração em favor da igreja.
Em Camarões e provavelmente na
maioria dos outros países, isso seria
impossível. Nenhum presidente de
país teria a ideia de ir a uma igreja

tão grande sem uma equipe de segurança e como cidadão comum.
Para mim aquilo foi um símbolo
da humildade de muita gente naquele país e ao mesmo tempo uma
grande inspiração pessoal de como
também é possível alguém se comportar como personagem público
de grande responsabilidade social.

Oração pela República CentroAfricana
Nossos irmãos centro-africanos
convidam-nos explicitamente a
participar desta oração: pela situação política no país e por uma paz
abrangente, pelo governo e o presidente. E, é claro, pelas muitas igrejas e projetos: Que Deus abençoe
os pastores e por meio deles transforme a sociedade, e que por meio
dos cursos na Maison Dorcas muitas jovens mulheres possam adquirir
uma vida autônoma. Que Deus dê
à diretora Anne força, sabedoria e
persistência para isso.”
Magloire Kadjio

Culto com o Presidente da República.
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Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus
Todo-Poderoso! Justos e verdadeiros são os teus caminhos,
ó Rei das nações.
Apocalipse 15.3
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Saare Tabitha fortalece mulheres em Camarões

”Todos me respeitaram!“
Maroua é a capital provincial do extremo norte de Camarões. É uma metrópole de mais de 200.000 habitantes,
cheia de vida. O mercado impressiona pelo tamanho e é conhecido no país inteiro. Ali se encontram comerciantes de toda a região, oferecendo suas mercadorias. É um ambiente barulhento e alegre. Entre as numerosas
bancas de alimentos passeiam cabras e galinhas. Há um aroma de condimentos e de carne seca e frita. Tecidos
coloridos de batique e as roupas confeccionadas com eles esvoaçam ao vento. Junto com elas, porém, também
se vendem velhas camisetas provenientes de contêineres de roupa vindos da Alemanha e que ainda têm uso
aqui. Há séculos essa cidade é um centro em que florescem o comércio, o artesanato e a indústria algodoeira.
Dois rios formam as artérias de suprimento da cidade. Muita gente, mesmo de países vizinhos, vem a Maroua
em busca de chances econômicas para melhorar sua vida ou para estudar na universidade.
Por outro lado, tanto a cidade como
toda a região vivem marcadas por
grandes desafios. Ela está situada nos
limites da zona do Sahel, onde há décadas a seca vem ganhando em intensidade. Os rios trazem cada vez
menos água, e o lago Tchade, junto
à fronteira norte do país, vêm encolhendo continuamente. Os climatologistas presumem que para os próximos anos as condições básicas de
vida de milhões de pessoas estarão
ameaçadas. Além disso, a região já
é desde sempre um espaço multirreligioso, no qual mesmo assim ¾ de
muçulmanos e ¼ de cristãos têm convivido pacificamente. Desde 2013,
porém, essa paz está sendo maciçaCom sua formação, Ahiakai também ganhou uma nova autoconsciência
mente ameaçada pelo terrorismo da
seita extremista Boko-Haram, da Nisido fundada há tempos ministério de jovens das igrejas
géria, que vêm atacando em especial a população da
em colaboração com a assistente sócio-econômica Keregião fronteiriça ocidental com violência, assaltos e
rstin Heller, a escola está sendo dirigida já desde 2004
atentados. Mesmo em Maroua, um lugar em geral sepela camaronense Cathérine Kolyang. Desde 2015, o
guro, têm ocorrido regularmente atentados com muitas
empreendimento foi assumido pela EBM INTERNATIOvítimas. Além disso, hoje a cidade precisa cuidar de reNAL. Mais de 500 jovens mulheres puderam formar-se
fugiados internos que abandonaram a insegura região
ao longo desse período, ganhando assim muita autofronteiriça.
confiança para sua vida. Além dos campos clássicos de
formação em alfaiataria e economia doméstica, a escola
Em meio a essa mistura de uma pulsante capital provinproporciona uma extraordinária contribuição cultural na
cial e um centro de grandes desafios funciona agora já
há duas décadas a escola feminina Saare Tabitha. Tendo região. A Saare Tabitha recebe regularmente recursos
promocionais para empreender obras de conciliação e
de prevenção antiterrorista – uma obra extremamente
importante entre os jovens adultos em Maroua expostos às agressivas tentativas de recrutamento da seita
Boko-Haram. Para alguns, a pobreza da região torna
atraentes tais apelos à violência. Cathérine e sua equipe
representam uma voz sonora a favor da paz e de uma
convivência fraternal entre as religiões.

Saare Tabita

Em seu último relatório, Cathérine contou-nos a história de uma mulher especial, Ahiakai, que cresceu como
semi-órfã. Ela é paraplégica. Por causa da sua limitação,
ela vivia apavorada e cria ter sido vítima de algum feitiço. Além de sofrer com seus pavores, Ahiakai perdera
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Uma primitiva cabana ...

... transformou-se numa bela casinha.

sua autoconfiança: “Eu não sei nada!”, “Será que algum
dia poderei ser útil para alguém?” eram as frases típicas
que marcavam sua vida.
Primeiro ela fracassara no sistema escolar normal, para
então ingressar na escola feminina para receber alguma
formação.
Em 2019, ela pôde se formar com sucesso na escola feminina, mas a jovem enfrentou grandes obstáculos no
caminho até lá. O ex-diretor escolar e muitas das colegas contribuíram para o seu sucesso. Como equipe da
Saare Tabitha, trabalhamos bastante em favor da autoconfiança de Ahiakai. Junto com uma outra mulher, que
também sofria das consequências de uma poliomielite, oferecemos uma dedicada assistência espiritual a
Ahiakai. Aos poucos ela começou a aceitar sua situação
e a entender suas limitações, reconhecendo-as como resultado da sua própria infecção por poliomielite. Passo
a passo sua disposição foi melhorando e o aprendizado
foi-se tornando cada vez mais fácil para ela. Por fim ela
conseguiu formar-se, o que transformou inteiramente
sua vida. Não demorou para a própria Ahiakai se tornar
professora no bairro de Mouldoudaye.
“Também eu sou agora chamada de ‘Madame’. Estou
superfeliz e neste centro de aprendizado vou realizando
meu sonho. Sou respeitada e posso a cada dia dar o
melhor de mim”, relata Ahiakai com alegria ao visitar
mais uma vez a escola feminina. A vida mudou para
essa mulher não só profissionalmente: quando sua primitiva cabana foi destruída durante a estação chuvosa,
ela mesma teve condições de mandar construir para si
um novo pequeno abrigo. Hoje Ahiakai está casada e o
casal tem um maravilhoso menino.
Para Cathérine, esta impressionante história mostra o
cerne do seu trabalho educativo de muitos anos em
Maroua: desenvolvimento e transformação tornam-se possíveis quando se consegue fortalecer nas jovens a consciência do seu próprio valor. Com isso,
ainda depois dos estudos elas conseguem ter uma vida
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Ahiakai jamais teria pensado em ter uma família

autônoma bem-sucedida e as mulheres fazem uma efetiva diferença em suas localidades de origem, transformando suas famílias e, por fim, todo o seu ambiente.
“As histórias de vida dessas mulheres demonstram de
forma indiscutível o sucesso do nosso trabalho. Ouvimos e lemos a respeito delas – vemos que elas têm
consciência de serem valiosas. Assim elas se tornam
uma fonte de transformação e inspiração para outros,
gerando muitos benefícios.”
Segundo um relato de Cathérine Kolyang

Início de um novo projeto em Chhattisgarh, Índia

Eliminando a fome e protegendo a floresta
Já faz muitos anos que vimos combatendo a fome e a subnutrição na Índia por meio de duas iniciativas: nos programas de leite e ovo de diversos parceiros são fornecidas refeições principalmente para crianças e mães. Em
Vuyyuru, famílias recebem apoio para conseguirem cuidar de si mesmas a longo prazo. Para isso, nosso parceiro
lhes oferece treinamentos e ajudas práticas, além de sementes. Agora estamos iniciando um novo projeto junto
com a Jesus Loves Ministries (JLM) para melhorar a situação nutricional das pessoas, ao mesmo tempo em que
ele contribui com a preservação de florestas e a proteção climática.
Chhattisgarh é um dos Estados mais pobres da Índia.
Seu clima é tropical. Amplas áreas estão cobertas de
densas florestas. Desde sempre, Chhattisgarh é o lar de
diversas comunidades tribais. Embora o sistema de castas tenha sido oficialmente abolido na Índia em 1949,
ele continua marcando os relacionamentos econômicos
e sociais. Entre os membros das comunidades tribais
sem casta, chamados de adivasis, a pobreza se consolidou por meio da exploração: eles não têm terra nem
posses e vivem em parte numa dependência similar à

Pastor Samarpana Kumar

escravidão ou como diaristas. O resultado é subnutrição, baixo nível cultural e alta mortalidade. Por causa
da pandemia do corona e a proibição de viajar resultante dela, os diaristas ficaram impedidos de buscar
trabalho.
Exatamente nesse período em que praticamente mais
nada funcionava na Índia, também o Pastor Samarpanar
Kumar, da JLM, ficou retido nas selvas de Chhattisgarh.
Ele estava lá numa campanha missionária para servir
ao povo local e lhe anunciar o evangelho. Quando a
breve estada que ele havia planejado se transformou
numa visita de várias semanas, ele aproveitou a oportunidade para realizar
treinamentos de higiene e
conversar com

Frutas florestais colhidas manualmente

os adivasis sobre a fé cristã. Não foi seu primeiro encontro com essa população de excluídos: ainda como
estudante de teologia ele levou em 2009 as boas novas para lá e notou a carência espiritual e material ali.
Desde 2018 ele realiza regularmente campanhas missionárias no sul de Chhattisgarh e até o Estado vizinho de
Odisha.

Floresta tropical como fonte alimentar

O tamarindo

Na verdade, a floresta tropical oferece muitas possibilidades de aproveitamento: tamarindos, diversas outras
frutas, folhas, nozes e semeaduras podem ser coletadas ali. Ela também permite recolher lenha. As famílias
vivem da mão para a boca. Quando conseguem vender partes da colheita sazonal, os intermediários dificilmente lhes pagarão preços razoáveis. Há mais riquezas
EBM MAGAZIN 2/ 2 0 2 2

| 14

AJUDA HUMANITÁRIA

de colheita e dos intermediários. Esta é a situação da
maioria das pessoas. As cooperativas recém-criadas
têm condições de preservar os frutos, as folhas e as
semeaduras e de armazenar as colheitas. Para isso se
constroem, por exemplo, armazéns, e as pessoas são
treinadas para poderem comercializar seus produtos de
forma lucrativa e independente de intermediários. Além
disso, aprendem que outras plantas úteis podem ser
cultivadas na floresta existente a fim de melhorar seu
próprio suprimento alimentar. Essas hortas florestais são
ecologicamente valiosas porque aproveitam todas as
camadas da floresta existente. A longo prazo pretende-se não só preservar a floresta existente, mas também
reflorestar, o que representará ganho para o homem e
o clima.

Secagem de semeaduras

ocultas por baixo da terra: minérios atraem empresas
que, com ou sem autorização, desmatam a área e extraem os minérios. As famílias moradoras precisam ir
embora e a mata se perde. Isto, por sua vez, prejudica
o clima. Nossa nova iniciativa pretende ajudar e tem
como objetivo criar nos próximos anos em 45 povoados
em torno da cidade de Saraipali grupos de autoajuda,
o que beneficiaria cerca de 925 famílias. Estas deverão
receber auxílio para criar recursos de armazenagem das
frutas e dos produtos florestais, além de máquinas para
secagem, refrigeração e processamento. Além disso se
oferecerá treinamento às pessoas para poderem estruturar de forma econômica sua cooperativa e poderem
utilizar e preservar a floresta de forma sustentável.

Devahraj e sua família estão entusiasmados: a esperança de mudanças e de uma renda estável poderia
mudar muita coisa e permitir ao seu povoado escapar
do círculo vicioso da pobreza. Assim as crianças poderiam completar a escolaridade e haveria uma considerável melhoria nos suprimentos e, com isso, da saúde da
família.
Para o Pastor Samarpana Kumar, essa ajuda prática faz
parte da missão integral: ele quer oferecer ajuda prática
às pessoas e demonstrar-lhes o amor de Deus. E que
ouçam o evangelho!
Michael Fischbeck

OFERTAS
rá com
Este novo projeto conta
s de poõe
recursos das alimentaç
bres na Índia:
010.
Número do projeto: 80

Cooperativa contra fome e mudança climática
Para Devarahraj Vibhor esta é uma perspectiva com a
qual ele mal ousava sonhar: aos 52 anos, ele vive
com sua mulher e três filhos no povoado de
Amaldih. Sua filha de 18 anos já precisa contribuir para a renda familiar. Também seu filho
de 15 anos teve de interromper os estudos
por causa disso. Só o outro filho, de 13
anos, ainda pode frequentar a sétima série.
Devahraj se sustenta à custa de numerosos
trabalhos temporários. Ele conhece bem a
floresta e seus múltiplos recursos: ao longo do
ano, ele sabe quando os tamarindos ou os frutos
vermelhos do figo de cacho amadurecem. Ele coleta
e seca folhas de tendu, com as quais se enrolam cigarros locais. Ele sabe onde crescem as árvores chironzi
e manteigueiras, de cujas sementes se extrai azeite.
Atualmente, porém, ele ainda depende das estações
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Chhattisgarh

Ministério de igreja na Turquia

Novidades de Adana e Izmir
Em 2014 constituiu-se a Convenção Batista Turca, composta de quatro igrejas.
Sob a liderança do Pastor Ertan Cervik, damos apoio a uma equipe de cinco pastores.
As igrejas dedicam-se todas intensamente à assistência a refugiados.

Adana
Em junho, Christoph Haus pôde viajar à Turquia e visitar as igrejas com
as quais a EBM INTERNATIONAL
coopera. Os relatos de Adana, cidade próxima da Tarso bíblica, são
particularmente impressionantes.
O Pastor Sükrü e sua esposa Petrina são os ministros dessa igreja
em contínuo crescimento. Em maio
mais cinco pessoas puderam ser ba-

Murat à direita no sofá com o Pastor
Sürkü

tizadas. Três delas provêm do novo
grupo no bairro de Yüregir. Ali o irmão Murat já fundou uma pequena
congregação. Graças a bons contatos com a vizinhança, há frequentes
visitas de novos interessados aos
cultos.
É impressionante observar como a
igreja em Adana vem promovendo
essa nova congregação domiciliar
num outro bairro. Durante a visita
de Christoph organizou-se um encontro com responsáveis da cidade
de Adana a fim de tratar da compra
de um terreno para a igreja. Por um
breve prazo, os irmãos ainda poderão encontrar-se em um prédio comercial, mas dentro em pouco ele
terá de ser desocupado por causa
de planos de modificações prediais
no local.

Agora então a igreja de Adana gostaria de construir uma sede própria
e já começou a coletar fundos para
isso. Sükrü, o pastor de Adana, e
Petrina relatam entusiasmados da
sua viagem aos EUA para qual foram convidados por uma igreja
amiga. “Recebemos um treinamento sobre o que significa ser um
líder ao modo de Deus. Somos gratos pelos ensinos e os professores;
conversamos sobre temas críticos
como “pecado” em nossa vida diária cristã, tivemos grupos separados
de homens e mulheres e muitos de
nós tiveram realmente a sensação
de terem dado um passo em frente
para prestar um serviço que correspondesse mais à imagem de Deus e
que verdadeiramente o honre.”
Petrina é de origem romena. Ele
viveu e trabalhou alguns anos na
França como médica antes de conhecer Sükrü. Depois do casamento, ela se mudou para a Turquia
e se empenhou no reconhecimento
do seu diploma de médica. Nesse
contexto ela teve de fazer várias
pós-graduações. No momento, ela
ainda está fazendo pós na área de
acupuntura. Para isso, ela tem feito

várias viagens para Antalya, a 600
km de distância. Ela planejou para
agosto seu exame final. Os irmãos
da igreja ajudam com prazer a cuidar do seu filho de dois anos.

Izmir
A igreja de Izmir continua se engajando intensamente no ministério
com os refugiados. Diariamente tem

Uma família de refugiados sírios em Adana

Todas as igrejas prestam assistência a refugiados.
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Voluntários empacotando materiais de
ajuda

Louvor em Izmir

No campo de refugiados Hatay perto de
Izmir

vindo gente em busca de ajuda. A
cooperação com a convenção batista alemã (BEFG) tem possibilitado
o repasse regular de utilidades. Ertan Cervik relata a respeito do trabalho da sua igreja com refugiados em
Izmir: “No início de julho começamos de novo a comprar alimentos,
que embalamos junto com nossos
irmãos turcos. Iniciamos a distribuição nos campos de refugiados
fora de Izmir porque ali a carência é
maior. Nas próximas semanas passaremos a distribuir esses auxílios também a carentes em nossa cidade.
Muitos administradores locais e prefeitos já vêm telefonando há meses
ou nos procuram na igreja e pedem
por alimentos para famílias pobres
em seus bairros. Assim se planeja
e executa uma lista após a outra,
o que não é nada simples e requer
muito esforço sob um calor de pelo
menos 40 graus.”

novos irmãos, aquilo se tornou uma
festa especial em tempos de pandemia. Muitos vizinhos e amigos muçulmanos nos visitaram e saudaram
a igreja nessa data festiva. Apesar
do tempo frio e chuvoso naquele
dia, a festa transcorreu alegre até a
noite.

online. Agora também voltaram a
ser realizados os primeiros cursos
presenciais.

Ertan Cervik e sua equipe participam regularmente dos cultos de
grupos sírios e iranianos. Ambos os
grupos têm líderes próprios, mas os
desafios são grandes.
Além disso, a igreja em Izmir continua frequentemente recebendo
visitantes, que ali ouvem o evangelho. A alegria foi grande quando em
abril quatro jovens turcos com idades entre 24 e 31 anos se decidiram
a favor de Jesus. Eles comparecem
com muita fidelidade a todos os
eventos e participam de um curso
de discipulado.
Neste ano pudemos novamente celebrar localmente a Páscoa. Para os
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Alemanha
Durante e depois do Conselho Missionário da EBM em maio, Ertan
Cervik esteve na Alemanha com
uma delegação de cinco colaboradores da Turquia. Eles visitaram muitas igrejas e grupos que apoiam o
trabalho na Turquia. O Pastor Onur
substituiu Ertan em Izmir, juntando
assim importantes experiências para
o seu novo ministério de plantação de igreja em Pérgamo. Onur
escreve que um seminário de família realizado naquela ocasião foi
um destaque. Há muitos meses as
pessoas das igrejas se têm encontrado regularmente para seminários

Adana: um caminhão com pacotes de ajuda

Conselho Missionário da EBM
2023
Depois de adiamentos devidos à
pandemia, o Conselho Missionário
(a assembleia dos associados) de
2023 deverá ser realizado na Turquia. Serão mais de 100 visitantes
e representantes de 30 diferentes
países viajando para Adana. Christoph Haus teve oportunidade de
vistoriar para isso as dependências
em Adana junto com a equipe pastoral turca e conduzir importantes
negociações. Muitos integrantes da
família da EBM INTERNATIONAL já
aguardam ansiosamente esta possibilidade de visitar os locais em que
Paulo atuou no início da história da
igreja cristã.
Gabriele Neubauer

Campanhas missionárias integram o currículo

Formação teológica em Ijuí, Brasil

Inovadora, integrada, missionária
No Brasil há grande demanda de colaboradores para o trabalho nas igrejas e nos campos missionários. Trata-se
também de um país gigantesco, e as distâncias que as pessoas precisam vencer para frequentar um seminário
ou estudar teologia são muito grandes.
Alguns dos alunos moram a mais de
1.000 km de Ijuí. Em breve será possível oferecer um curso de teologia
por ensino a distância. Somente as
provas de encerramento de semestre serão realizadas na própria faculdade. O Ministério da Educação já
examinou os novos procedimentos,
aprovando-os com nota máxima.
Agora só se aguarda ainda o reconhecimento e a liberação oficial.
Com isso, o estudo remoto atingirá
ainda muito mais pessoas, preparando-as para o ministério no reino
de Deus.

Houve muita festa e alegria quando
depois de muito tempo de distanciamento social e de estudo online
por causa da pandemia finalmente
se reiniciaram as aulas presenciais
na faculdade teológica em Ijuí. O
culto de abertura teve um tema
atual: “Pedagogia visual e ensino
bíblico para surdos”. Com a proximidade do projeto CAIS junto ao
núcleo social de Ijuí, muitos alunos
voluntários dedicam-se ali há muitos anos a crianças surdas e suas famílias. A faculdade iniciou um novo
“Curso Básico de LIBRAS”, no qual
pela primeira vez os alunos aprendem a língua brasileira de sinais por

meio de um professor ouvinte e outro surdo. Com essa formação, os
futuros pastores poderão relacionar-se mais profundamente com pessoas surdas, podendo assim atender
melhor a necessidades mentais e
sociais.
A formação em Ijuí é orientada para
a vida prática das pessoas.
Um componente importante do
estudo teológico são as unidades
práticas. Os alunos trabalham paralelamente em igrejas e organizam
campanhas missionárias e sociais.
Em campanhas hospitalares eles
oraram por pacientes de Covid-19,
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O curso inclui campanhas de ajuda.

Colaboração no núcleo social

seus médicos e o pessoal de enfermagem, oferecendo oração também aos familiares que eram obrigados a permanecer do lado de fora
dos hospitais. Em meio à dor e ao
sofrimento, eles descobriram que as
pessoas desejavam ouvir a respeito
da graça e misericórdia de Deus.

prestação desse serviço por eles
aos alunos das escolas públicas. Em
palestras e mesas-redondas com
os alunos abordam-se temas como
relacionamentos, emoções, preparo profissional e valores bíblicos.
Desta forma, muitas crianças que
nunca entraram numa igreja ouvem
o evangelho de Jesus.

A infância e a juventude são excelentes fases da vida para semear o
evangelho porque é principalmente
nessa faixa etária que se forma o
caráter das pessoas. Por isso os estudantes de Ijuí investem no ministério de capelania escolar. Eles enxergam aí um extraordinário recurso
para ensinar os princípios do reino
de Deus. Junto com o coordenador
regional de educação e o secretário municipal de educação e cultura
de Ijuí autorizou-se por contrato a

Campanhas missionárias firmemente
ancoradas na vida do Seminário
Em junho último, o coral do Seminário Teológico fez uma viagem
missionária e visitou três igrejas da
Convenção Batista Brasileira. O coral compõe-se de mais de 40 vozes constituídas de cooperadores
e alunos. Ele apresentou o musical “Quem é Jesus?”, que trata de
quanto Jesus deseja determinar a
vida em todos os seus aspectos.

Intercessão em tempos de pandemia

Também o projeto Wake Up iniciou
um novo curso organizado por docentes e alunos da Faculdade. Nele,
doze jovens são fortalecidos, treinados e encorajados durante seis
meses para a atividade missionária.
A programação diária é intensa e
preenchida de devocionais, oficinas, atividades e aulas noturnas de
teologia. Uma das suas campanhas
práticas dos participantes do Wake
Up se realizou em São Paulo e Diadema: eles evangelizaram nas ruas
com pantomimas e música, distribuíram cestas básicas, organizaram programas com adolescentes
e crianças e pregaram em cultos.
Junto com missionários locais, abordaram moradores de rua e dependentes de drogas, ajudando-os em
suas necessidades sociais, espirituais e emocionais.
Uma das participantes relata após
uma campanha nas ruas de São
Paulo:
”Foi uma experiência inesquecível!
Os encontros com as pessoas sensibilizaram minha visão. Reconheci
o amor de Deus por eles e também
por mim. Deus se importa conosco
– tudo provém dele. Fui moldada e
desafiada nessas campanhas.”
Gabriele Neubauer

Campanha de rua para crianças.
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Uma noitada especial nas igrejas

Monadh: Noções da graça
Monadh é a dupla Dagmar Wegener und Mareile Gnep. São linguagem e
música que se dão as mãos, se associam – às vezes dançando, às vezes em
silêncio e muitas vezes cheias de contradições.

CDs podem ser encomendados
por 14 euros no escritório da
missão. Basta enviar um e-mail a
promotion@ebm-international.org
ou ligar para +49 33234 74-150.

As duas já estavam há tempo atuando criativamente de forma independente, até que em 2018 seus caminhos e também sua arte se cruzaram. Rapidamente encontraram uma linguagem comum e entrelaçaram suas palavras e seus sons. Disso surgiu algo novo – nada de concerto ou leitura, mas
uma dança de ambos levando a um programa significativamente profundo
que elas têm prazer em compartilhar com o público.

com prazer convites de igrejas para
algum evento.
Veja informações a respeito em
www.monadh.de ou pelo e-mail
mail@monadh.de. No Instagram,
a dupla pode ser encontrada em
@monadh_

© Jo Gnep

Como EBM INTERNATIONAL, tivemos
no ano passado oportunidade de dar
apoio a um fantástico CD. Dagmar e
Mareile têm uma estreita ligação com
a nossa missão: Dagmar é pastora
da igreja batista de Schöneberg, que
promove o nosso ministério, e Mareile
tem viajado por muitos anos como
embaixadora da EBM. Ambas aceitam

Teremos prazer em fornecer
exemplares em consignação
para livrarias internas de igrejas.

www.ebm-international.org

