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Estimados leitores:

Abram-se, ó portais; abram-se, ó portas antigas para que o Rei da glória entre!  

(Sl 24.7 NVI).

Está mais do que na hora de que algo mude! Se observarmos o mundo atentamente, a situa-

ção parece insuportável: as notícias assustadores se atropelam, uma catástrofe se sobrepõe à 

outra. Mesmo a rotina diária na nossa sede missionária está marcada por isso: pandemia, catás-

trofes climáticas, guerras e desordens têm trazido tanto sofrimento e fugas que os pedidos por 

ajuda humanitária crescem continuamente.

Com tudo isso, porém, os nossos parceiros, nós aqui na sede e, no mais, toda a família EBMI 

estamos longe de lamentar. Muito pelo contrário: temos o privilégio de experimentar Deus 

chegando. Repetidamente – mesmo nas situações mais intrincadas. Ele vem trazer ajuda às víti-

mas de enchentes catastróficas. Ele ouve as discretas orações de inúmeras crianças que rece-

bem um amor transformador de vida nos lares de crianças e núcleos sociais porque há quem se 

dedique a elas incondicionalmente. Somos gratos pelos muitos que figuradamente escancaram 

os portais, os braços e corações para mostrar às pessoas que Deus está presente. Quem leva e 

apoia missões no coração, experimenta o Advento a cada dia: porque Deus mesmo não pode 

ser detido – por nada e ninguém. Seu amor atinge o alvo. É isso que cremos e esperamos, é 

isso o que nos estimula, e para isso cada oração e cada oferta nos ajudam.

Matthias Dichristin e Christoph Haus

PS: Esta é nossa última edição do Magazine como colaboradores da EBM INTERNATIONAL. 

Esperam-nos a aposentadoria (vide página 18) e novas incumbências no ministério de jovens 

das igrejas. Agradecemos a todos por todo o acompanhamento e apoio nos últimos anos.

Foto da capa:
Novo projeto de provisão  

e alimentos na Índia
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Crianças sob risco na Índia

Um lar para as crianças
A fome é companheira constante de inúmeras crianças na Índia, 
mas para algumas existe esperança – e não só de se saciarem, 
mas também de “uma vida quase normal”, com cuidados amoro-
sos e frequência escolar. “Um lar para crianças” – algo nada óbvio 
para os que provêm das famílias mais pobres e vivem à margem 
da sociedade. Crianças sem assistência porque mães abandona-
das não têm mais forças para elas ou porque simplesmente não 
há mais como cuidar delas. Também violência, abuso e orfandade 
já marcaram muitas jovens vidas. Em razão de tais catástrofes fa-
miliares, essas crianças ficam literalmente pelo caminho. Como se 
poderia ajudá-las?

A EBM INTERNATIONAL dá apoio 
a doze lares de crianças na Índia. 
Neles, as crianças podem esquecer 
um pouco suas preocupações e al-
cançar liberdade, alegria, formação 
escolar, educação cristã e melhores 
chances para o futuro. Com o aco-
lhimento nos lares, elas também são 
guardadas do destino do trabalho 
infantil ou até de prostituição for-
çada. Por meio das igrejas nas pro-
ximidades, as crianças têm acesso à 
fé cristã. Cultos regulares e variados 
eventos também complementam 
sua vida diária.

Lar de crianças Compassion 
Manipur
Nele, 40 crianças de diversas cama-
das sociais encontraram um lar. A 
escola pertencente ao lar é também 
frequentada por crianças externas. 
Elas são encorajadas a desenvolver 
habilidades práticas, como o cultivo 
de hortas ou árvores no novo câm-
pus da escola. As árvores frutíferas, 
abacateiros, carvalhos, amendoeiras 
e bambus se desenvolvem bem. As 
crianças também ajudam a alimentar 
as galinhas e os porcos.

Balu provém de um dos povoa-
dos mais atrasados em Manipur, 

próximo à fronteira de Mianmar. Os 
habitantes dependem totalmente 
do plantio de jhum e alimentam-se 
principalmente de arroz, milho, abó-
bora e beringelas. Guerrilheiros de-
vastam esporadicamente a região. 
Por causa da sua pobreza, os pais 
de Balu mal conseguiam alimen-
tar seus seis filhos. Ele e sua irmã 
menor não tinham perspectiva de 
frequentar uma escola. Eles passa-
vam a maior parte do tempo mendi-
gando para ajudar seus pais a pro-
ver o sustento. Quando Balu tinha 
quatro anos, sua mãe o levou com 
sua irmã para o lar de crianças. Balu 
sente-se muito bem no lar e é um 
aluno atento. Ainda assim tem difi-
culdades para aprender e quase não 
consegue vencer as provas. Assim, 
ele recebe atenção especial para 
melhorar seu desempenho.

Jesus-Loves-Ministries
Em três Estados – Andhra Pradesh, 
Odisha e Chhattisgarh – foram 

novamente organizados acampa-
mentos para crianças. Ali as crian-
ças puderam cantar, dançar, jogar e 
conhecer histórias bíblicas. Depois 
de um longo intervalo por causa da 
pandemia, quase 6.000 crianças pu-
deram ser atendidas por essas es-
colas bíblicas de férias. A pandemia 
havia afastado as crianças da igreja 
e de suas atividades. O acampa-
mento infantil deste ano trouxe as 
crianças de volta às igrejas.

Profundas florestas e altas cadeias 
de montanhas constituem as divi-
sas de Andhra Pradesh, Telangana 
e Chhattisgarh. Nessa região vivem 
muitos sobreviventes das rebeliões 
que ocorreram em 2008 junto às di-
visas. Neste ano deu-se ali também 
início a um programa de leite e ovo 
para crianças. Os missionários cons-
truíram uma pequena cabana nas 
montanhas, na qual as crianças se 
reúnem para comer.

Uma vida na sarjeta

À esquerda: Balu está feliz no lar de 
crianças. À direita: Também a irmã de 
Balu ganhou um lar.

Finalmente voltaram os acampamentos 
de crianças
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Crianças sob risco na Índia

Um lar para as crianças
Também o lar de crianças Bethel 
Ashram (para 25 meninos e 20 me-
ninas) em Uppada pôde reabrir de-
pois de ter sido fechado por causa 
da pandemia. Todas as crianças es-
tão empolgadas por poderem re-
tornar à escola 6,7. Como os alunos 
perderam quase 20 meses de aulas, 
careciam de muitos conhecimentos 
básicos. Por isso se criaram aulas 
adicionais, de manhã às cinco horas 
e à noite às 18:30. Quase todos fo-
ram aprovados nos exames! Além 
disso, existe um programa escolar 
noturno para crianças de dez po-
voados. Os professores voluntários 
locais oferecem reforço escolar a 
quase 230 crianças, junto com ele-
mentos espirituais, como orações e 
cânticos.

Uma história impressionante é a de 
Navin, cujo pai morreu antes de ele 
nascer: a família é pobre – são anal-
fabetos. Quando também o seu tio 
morreu, Navin ficou completamente 
só e sem esperança. Colaboradores 
da JLM encontraram-no nessa situ-
ação desesperada e levaram Navin, 
àquela altura com onze anos, muito 
fraco e subnutrido e com duas 

mudas de roupa, para o lar de crian-
ças. Aquilo proporcionou uma ines-
perada virada em sua vida: no lar de 
crianças Bethel, ele recebeu edu-
cação escolar e alimentação sadia, 
encontrando também pessoas ami-
gáveis, uma nova e dedicada famí-
lia social em um ambiente de igreja. 
Ali ele pôde fazer muitas amizades. 
Hoje Navin concluiu o décimo ano 
escolar e quer prosseguir seus estu-
dos no Junior College para se tornar 
professor. Navin comenta: “Obri-
gado à EBM International pelo va-
lioso apoio do lar de crianças Bethel 
Ashram, sem o qual eu teria sido 
obrigado a trabalhar ainda como 
criança na pesca na praia e na lim-
peza de barcos!”

WATCH – Lar de crianças 
Karunya
Laya, 14 anos: “Não posso me lem-
brar de alguma vez ter recebido 
roupa nova da minha mãe. Eu sem-
pre usava a roupa que outros me 
davam. Na escola, minhas notas 
eram péssimas porque não tínha-
mos dinheiro para comprar cader-
nos e lápis. Minha mãe adoecia com 
frequência. Muitas vezes tínhamos 
de ir dormir famintos porque não 
tínhamos dinheiro para comida. 
Depois de eu ingressar no lar de 
crianças Karunya, mi-
nha vida mudou total-
mente. Minha mãe não 
precisa se preocupar 
mais. Deus fez muitas 
coisas admiráveis e be-
las na minha vida. Re-
cebo tantos cuidados 
e amor da diretora e 
da educadora! Sou tão 
abençoada! Agradeço 
por todos os ofertan-
tes por trazerem luz à escuridão e 
proporcionarem verdadeira espe-
rança aos órfãos de HIV/AIDS.”

Cozinhando ovos para as crianças

Navin (à esquerda) gosta de estudar.

Laya

CRIANÇAS EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILIDADE
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PEPE-Vorschulprojekt in Argentinien

Gottes Licht für die ganze Familie
Mädchen und Jungen aus den Armenvierteln Lateinamerikas haben häufig keine Chance, eine Vorschule 
oder eine Kindertagesstätte zu besuchen, weil es in diesen Gebieten keine oder nicht ausreichend viele 
davon gibt. So sind diese Kinder von Beginn an benachteiligt. PEPE (Pädagogisches Entwicklungspro-
gramm in Vorschulen) ist ein Konzept für Kinder aus Brasilien, Argentinien und Bolivien. Durch die PEPE-
-Vorschulen haben sie wesentlich bessere Chancen beim Schulstart. Doch die Wirkung dieses Dienstes 
strahlt weit über die Kinder hinaus – ganze Familien erfahren Gottes verändernde Liebe.

In Argentinien ist das PEPE-Projekt 
der Baptistengemeinde in Alem 
angeschlossen. Es trägt den schö-
nen Namen „Rayito del Sol“ – klei-
ner Sonnenstrahl. 22 Kinder ab drei 
Jahren werden hier liebevoll um-
sorgt, erhalten Mahlzeiten, haben 
Zeit zum Spielen und hören von Je-
sus. Dabei besteht auch immer ein 
enger Kontakt zu den Eltern.

Morena (Name geändert) ist eine 
Mutter, von deren zehn Kindern die 
meisten in den letzten Jahren das 
PEPE-Projekt besucht haben. Schon 

als Kind musste sie auf einem Bauer-
nhof arbeiten, schloss ihre Schule 
nicht ab und kann kaum Lesen und 
Schreiben. Mit ihrem Partner und 
ihren Kindern lebt sie in einem der 
ärmsten Teile der Nachbarschaft. 
Die Mitarbeiterinnen von PEPE hel-
fen ihr gerne mit Lebensmitteln, 
Schuhen oder Kleidung. Gerade im 
Winter ist Morena dankbar, wenn 
sie einen warmen Mantel geschenkt 
bekommt.

Auch die anderen Mütter der PE-
PE-Kinder nehmen Anteil an ihrem 

Leben. Diese herzliche Zuwendung 
brachte Licht in das Leben der ges-
tandenen Frau: Teil der PEPE-Müt-
ter zu sein, ihr Gebet zu empfan-
gen und von Gottes Liebe zu hören, 
veränderte ihr Leben. Sie nahm 
Christus in ihr Herz auf und nahm 
fortan an den Gottesdiensten teil. 
Sie betet gern für ihre Kinder.

So wurde das PEPE-Projekt nicht nur 
zum Segen für die Kinder, sondern 
für die ganze Familie.

Krippenspiel im PEPE-Projekt
Morena und ihre Kinder haben durch das 
PEPE-Projekt Segen erfahren

Übersetzung fehlt!
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Damos apoio a crianças e jovens em risco em cerca de 
60 projetos na Índia, na África e na América Latina. Isto 
se dá nas escolas dos nossos parceiros, nos lares de 
crianças e núcleos sociais dos diversos países e em ou-
tros projetos, como nas pé-escolas PEPE ou no atendi-
mento a crianças em famílias de igrejas batistas nos pro-
jetos MANÁ. Em toda parte, as crianças recebem amor, 
cuidados e segurança.

Na Índia, por exemplo, doze lares oferecem às crianças 
um lar protetor, os cuidados de uma nova família e es-
perança pela fé cristã. No núcleo social de Macia (Mo-
çambique), as crianças recebem apoio, principalmente 
aquelas com deficiências. Lá percebem que são ama-
das e aceitas. Na América Latina, as crianças encontram 
orientação e ajuda prática em projetos esportivos, nú-
cleos sociais ou lares.

cobrem os custos mensais de uma refeição quente para 
uma criança num núcleo social na América Latina.

possibilitam ao núcleo social de Macia, em 
Moçambique, apoiar profissionalmente uma criança  
na escola e assegurar sua alimentação.

financiam a parcela semanal da EBM INTERNATIONAL 
para proporcionar um lar e aconchego a 60 crianças no 
lar de crianças em Chittador (Índia).

32 
EUROS

110 
EUROS

230 
EUROS

Ofereça no contexto da oferta de Natal da sua 

igreja ou diretamente à EBM INTERNATIONAL:

Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg

IBAN: DE69 5009 2100 0000 0468 68

BIC: GENODE51BH2

Destinação: P 10500 Weihnachtsopfer 2022

Pode-se oferecer online de forma rápida e segura 

por meio do nosso site, por exemplo por cartão  

de crédito, PayPal ou transferência direta:  

www.ebm-international.org/spenden

Agradecemos suas doações e orações!

Em conjunto com vocês queremos enfrentar as carências de 
crianças sob risco no mundo inteiro. Ofereçam esperança, 
formação e um lar a crianças por meio das suas orações  
e da sua oferta de Natal:

Indien: praktische Hilfe für Kinder und ihre Familien

Familiengruppe im Kinderheim Alem/Argentinien

Ganzheitliche Unterstützung im Sozialzentrum Macia/Mosambik

Oferta de Natal de 2022

Oferecendo uma chance para crianças CRIANÇAS EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILIDADE

Übersetzung BUs fehlt!

Headline kürzen!
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Sozialzentren in Brasilien

Zufluchtsorte für Kinder
Viele Kinder in Brasilien bleiben sich tagsüber selbst überlassen, weil ihre Eltern entweder arbeiten, um 
für den Unterhalt zu sorgen, oder mit den Problemen ihres eigenen Lebens überfordert sind. Viele lei-
den unter großer Armut, haben Drogen- oder Alkoholprobleme und kaputte Familien. Die Kinder wa-
chsen ohne Perspektive auf. Für sie wurden in Kooperation mit einigen Gemeinden Sozialzentren ein-
gerichtet, die verlässliche Zufluchtsorte für viele Kinder und Jugendliche sind.

Der Tagesablauf in den Sozialzen-
tren ist eine wichtige Routine: Die 
Morgengruppe beginnt mit einem 
guten Frühstück, danach werden die 
Zähne geputzt. Dann gibt es eine 
Andacht und anschließend vers-
chiedene Spiel- und Lernangebote 
wie: Computerstunden, Volley- und 
Fußball, Kochen, Mathe-Nachhilfe, 
Englisch oder Musik. Bevor sie das 
Sozialzentrum verlassen, gibt es ein 
leckeres und ausgewogenes Mitta-
gessen. Die Nachmittagsgruppe hat 
das gleiche Programm. Häufig sind 
Kinder, die neu in das Programm au-
fgenommen werden, unterernährt. 
Aber schon nach einigen Monaten 
im Sozialzentrum geht es ihnen viel 
besser.

Auch für Eltern bieten die Sozial-
zentren spezielle Kurse an, beispiel-
sweise für Erziehungsfragen oder als 
Hilfe für die Wiedereingliederung 
ins Berufsleben. Zusätzlich gibt es 
Angebote für professionelle Sozia-
lhilfe und Gesundheitsfürsorge. So 
bekommen die Familien ganzheitli-
che Hilfe inmitten ihrer prekären Le-
bensumstände. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter besuchen die Fami-
lien der Kinder regelmäßig zu Hause 
und schauen, in welchem Kontext 
sie leben. So können sie konkrete 
Hilfe für ihre Nöte anbieten und die 
Kontakte intensivieren. Manche El-
tern können es kaum fassen, dass es 
Menschen gibt, die sie unterstützen 
und ihnen helfen wollen.

Aus dem Sozialzentrum in Ijuí:
2013 kam der damals 7-jährige Luiz 
in das Sozialzentrum. Seine Mutter 
ist alleinerziehend und hatte Pro-
bleme, für ihre Kinder zu sorgen. Im 
Sozialzentrum war Luiz immer sehr 
lebhaft und stand kaum still. Als 
er 14 Jahre alt war, meldeten die 

Sozialarbeiter Luiz in einem Leichta-
thletikverein an, weil sie sahen, dass 
er sehr begabt war. Zu ihrer Überras-
chung wurde Luiz zum besten Athle-
ten in Ijuí. Er begann, sich mit viel 
Konzentration auf die Wettkämpfe 
vorzubereiten und erreichte ein Ni-
veau der Spitzenklasse. 2022 ist Luiz 
der amtierende Beste über 400 Me-
ter der unter 18-Jährigen und der 
zweitbeste über 800 Meter in ganz 
Brasilien! Dieser Junge erfüllt das 
Sozialzentrum mit Stolz; und obwohl 
er es letztes Jahr verlassen hat, ke-
hrt er immer noch gern an den Ort 
zurück, an dem er Gottes Liebe und 
die christlichen Werte kennenge-
lernt hat.

Marly berichtet glücklich: „Im 
Juni konnten wir verschiedene 
Workshops ausprobieren. Ich habe 
zum Thema Fotografie und Filmen 
viel gelernt. Es war ein Riesenspaß 
vor der Kamera zu agieren!“ Jus-
tus: „Es kamen Biker ins Sozialzen-
trum und wir durften mit ihnen auf 
dem Gelände rumfahren. Das war 
cool! Diesen Tag werde ich nie ver-
gessen.“ Medizinstudenten kamen 

zum Thema „Drogenkonsum“ in das 
Sozialzentrum. Sie erklärten den Ju-
gendlichen, welche Auswirkungen 
Drogen auf den menschlichen Orga-
nismus haben und welchen Schaden 
sie anrichten. Auch darüber, wie der 
Konsum das gesamte familiäre Um-
feld schädigt. Mila sagt dazu: „Ein 
brisantes Thema, das mir sehr nahe 
ging. Ich sehe ja, dass die Drogen 
wirklich so viel kaputt machen, auch 
in meiner Familie.“ Im Juni fand die 
Geburtstagsfeier für das erste Hal-
bjahr statt. Von Zuhause kennen 
das viele Kinder nicht, aber im So-
zialzentrum wird der Beginn eines 
neuen Lebensjahres gefeiert, das 
Gott jedem von ihnen geschenkt 
hat.

Aus dem Sozialzentrum in Cotia
Edith, die Leiterin des Sozialzen-
trums, berichtet: „Täglich holen wir 
die bedürftigsten und schwächsten 
Kinder mit Bussen ab, weil sie sonst 

Luiz wurde in Ijuí gefördert

Marly in der Theater- und Filmwerkstatt

Mit dem Bus in das Sozialzentrum in Cotia

Übersetzung fehlt!
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nicht herkommen können. Neben 
den täglichen Angeboten an Aktivi-
täten kümmern wir uns darum, dass 
jedes von ihnen Aufmerksamkeit 
und Zuneigung bekommt. Wir er-
zählen ihnen von Gottes Liebe, 
die ihr Leben verändern kann. Pe-
dro kam mit 9 Jahren zu uns und 
ist heute 13. Er war ein trauriges 
Kind, weinte viel, war schlecht ge-
launt und stritt ständig mit ande-
ren Kindern. Grund dafür war die 
Familiensituation: Seine Mutter ist 
mit der Betreuung ihrer fünf Kinder 
überfordert und ihr ältester Sohn ist 
drogenabhängig. Wir gingen vor-
sichtig auf die Mutter ein, hörten 
ihr zu und nach und nach begann 
sie, über ihre Situation zu sprechen. 
Wir versorgten die Familie während 
der Pandemie mit Lebensmitteln 
und Kleidung. Pedro sagt: „Heute 
komme ich in der Schule und mit 
meinen Mitschülern gut zurecht. Ich 
versuche, besser damit klar zu kom-
men, dass mein Vater weg ist und 

ich habe gelernt, dass Gott auch 
ihn liebt. Das Sozialzentrum ist der 
beste Ort für mich.“ Auch seine 
Mutter kommt besser mit ihren Kon-
flikten und ihren Kindern zurecht. 
Das Volleyballtraining findet täglich 
statt. Die Jugendlichen spielen in 
der Schulliga in São Paulo. In Ges-
prächen mit dem Team hörten wir 
Sätze wie: „Hier ist mein zweites 
Zuhause“, „Ich lerne Verantwortung 
und Teamgeist“, „eine Chance für 
mein Leben.“

Aus dem Sozialzentrum in 
Diadema
Der 8-jährige Diego nimmt seit 
zwei Monaten an dem Sport-
-Workshop teil. Er treibt gerne 
Sport, hat aber Asthma, was die 

besondere Aufmerksamkeit der Trai-
ner erfordert. Die Mutter bat das 
Sozialzentrum, sich um Diego zu 
kümmern, damit er etwas Schönes 
erlebt und abgelenkt wird. Er ma-
cht eine sehr schwere Zeit durch, 
weil vor einigen Monaten sein Vater 
verstarb. Das Sozialzentrum beglei-
tet die Familie, kümmert sich um 
alles, was sie braucht und betet für 
sie, dass sich Diego bestmöglich 
entwickelt, die Trauer überwinden 
und neue Lebensperspek- tiven 

Justus: „Wir durften mit den Bikern auf dem Gelände rumfahren. Das war cool!“

Sportgruppen Cotia Sport schafft Freundschaften

SPENDEN

Eure Spende für das Weihnacht-

sopfer kommt den Kindern in al-

len Sozialzentren zugute.

Projektnummer 10500

Diego findet Hilfe in der Trauerphase

CRIANÇAS EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILIDADE

Übersetzung fehlt!
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Abram-se, ó portais; abram-se, ó portas antigas,  
para que o Rei da glória entre!        Salmo 24.7
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O núcleo social de Macia foi criado depois da grande e catastrófica en-
chente em Moçambique na virada do milênio. O presidente da EBM IN-
TERNATIONAL na época, Dr. Helmut Rabenau, visitou a região afetada 
junto com uma delegação da Áustria, de onde resultou uma visão para 
ajudar pessoas de forma sustentável por meio de educação. Até 2007, o 
casal Doris e Günther Schwarzinger viveram no país como missionários. 
Até hoje os batistas austríacos se mantêm particularmente ligados ao 
projeto, e por muitos anos também a diaconia austríaca contribuiu com 
dinheiro para a obra do núcleo. Entrementes a missionária espanhola 
Sara Marcos se dedica ao projeto e muitos líderes locais imprimem sua 
marca ao núcleo.

No total, o núcleo social apoia hoje 
153 crianças. Muitas delas sofrem 
de carências físicas, emocionais e 
mentais. O núcleo atende diaria-
mente 50 crianças (27 meninos e 23 
meninas) mediante alimentação e 
escola, enquanto as outras são vi-
sitadas e acompanhadas em suas 
famílias. As famílias recebem ajuda 
nas áreas de alimentação e saúde, 
bem como apoio para as tarefas es-
colares. No atendimento à saúde 
é importante a higiene física das 
crianças e o objetivo de aumentar 
sua autonomia nessa área. Em crian-
ças com doenças crônicas também 
é necessário assegurar a medica-
ção regular. Quarenta e uma famí-
lias particularmente pobres rece-
bem mensalmente cestas básicas 
com alimentos e artigos de higiene. 
Esse suprimento é organizado em 
comum com um posto de saúde lo-
cal. Uma visão para o futuro é poder 
construir um pequeno hospital na 
área do núcleo. Hoje muitos ainda 

precisam viajar até a capital Maputo 
para receber tratamento médico, 
uma viagem de aproximadamente 
400 km de ida e volta.

Para as crianças atendidas no nú-
cleo há dois professores à disposi-
ção. Eles ajudam nas lições de casa 
e favorecem as crianças individual-
mente. Em muitos observa-se um 
bom desenvolvimento escolar. A al-
guns é possível oferecer adicional-
mente aulas de computação. Para 
alguns jovens adultos também foi 
desenvolvido um programa de corte 
e costura com formação em três es-
tágios. Quem tiver atingido o último 
estágio recebe um kit de costura. 
O programa é refinanciado com a 
renda dos produtos manufaturados 
durante o curso.
São particularmente impressionan-
tes as histórias pessoais registra-
das há muitos anos em Macia. O 
Douglas é ali um caso especial en-
tre muitos: o rapaz permanece na 

memória de inúmeras pessoas por 
causa do seu jeito alegre e conta-
giante. Não importa por quanto 
tempo tenham frequentado o nú-
cleo – todos se lembram de Dou-
glas. Ao longo dos anos, sua 
mobilidade foi melhorando conti-
nuamente. Hoje muitas vezes ele já 
larga a cadeira de rodas e caminha 
pelo solo arenoso por aí com ajuda 
de andador. Cada passo é um sinal 
de conquista de autonomia e uma 
impressionante expressão da sua 
autoconfiança que foi crescendo em 
Macia ao longo dos anos.

Macia – o início em 2002

Douglas – que beleza de risada!

Núcleo social de Macia/Moçambique

Onde as crianças  
reaprendem a rir

Bons materiais escolares não são nada 
óbvios
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Helia se tonou uma jovem mulher 
cujo rosto reconheci imediatamente 
no pequeno vídeo produzido algu-
mas semanas atrás. Ele pode ser 
acessado por meio do QR-code ou 
o link. Nunca esquecerei meu pri-
meiro encontro com ela em 2017: 
com dificuldade por causa de suas 
deficiências físicas, ela se pôs em pé 
em sua classe e se apresentou aca-
nhada a mim e aos outros visitan-
tes. Quando agora a observo rindo 
alegre no vídeo, simplesmente sou 
grato porque ela continua frequen-
tando a escola e encontrou em Ma-
cia um lugar em que amadureceu 
de criança para jovem e ganhou es-
tima. Ou Dalton, caminhando pela 
área com sua bengala de cego, 
aprendendo a cada passo a assumir 
mais responsabilidade própria. O 
que há de especial entre as crianças 
em Macia é que a equipe do núcleo 
cuida para que frequentem a escola. 
Muitos pais nunca teriam condições 
para isso e ficariam completamente 
sobrecarregados e abandonados 
com a situação. Ainda que dificil-
mente as escolas estejam prepara-
das para atender às necessidades 
especiais das crianças, elas vivem a 
comunidade escolar, são percebidas 
e tornam-se parte da sociedade. O 

núcleo investe muito fora da escola 
para apoiar o aprendizado da forma 
mais individualizada possível.

Há também muitas crianças como 
Siyabonga, que também aparece 
no vídeo. Seu magro corpo só nos 
permite imaginar o que ele já deve 
ter passado. Beira o milagre quando 
depois de semanas de cuidados e 
zelo o menino se desenvolve, ganha 
peso e cresce. Em Macia movem-
-se vidas humanas – literalmente, 
e é comovente observar e saber 
que muitas pessoas, também aqui 
na Europa, participam disso com 
suas ofertas e orações. A propó-
sito: O nome Siyabonga é típico no 
sul da África: em zulu, ele significa 
“obrigado”.

Por fim, não podemos deixar de 
mencionar uma heroína: Sara Cha-
vana sempre foi a boa alma em 
Macia. Como diretora do núcleo 
social, ela cooperou por anos com 
diferentes missionários da Europa, 
marcando toda uma geração de 
crianças, instruindo e motivando 
inúmeros colaboradores. Por mais 
de duas décadas, Sara foi a boa 
alma de Macia. Agora ela se apo-
sentará e deixará uma lacuna atrás 
de si. Somo gratos pelo serviço que 
Sara prestou e nos alegramos com 
a perspectiva de que também no 
futuro ela ainda continuará colabo-
rando um pouco como autônoma. 
Como poucos, ela representa aquilo 
que caracteriza a EBM INTERNA-
TIONAL em todos os projetos: 
apostamos decididamente em líde-
res locais na aplicação dos nossos 
projetos missionários.

Matthias Dichristin

O link para o filme:
https://t1p.de/macia2022

PARCEIRA DE PROJETO

Com uma parceria de projeto desti-

nada ao núcleo social de Macia, vocês 

podem promover a longo prazo crian-

ças como Siyabonga, Douglas e He-

lia. Veja informações no encarte central 

ou em www.ebm-international.org/

projektpate-werden
Sara Marcos e Sara Chavane – uma equipe dos sonhos

Sara Marcos organiza a ajuda alimentar

CRIANÇAS EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILIDADE
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Lar de crianças em Alem/Argentina

Aqui as crianças são amadas e aceitas
Na América Latina, ainda hoje muitas crianças vivem parcial ou totalmente na rua. Tráfico de drogas, 
criminalidade e abuso sexual são os maiores perigos para essas crianças. A causa mais frequente de 
crianças serem negligenciadas e os pais não terem condições de cuidar delas são precariedades fami-
liares. Trata-se, por exemplo, de pais dependentes de álcool ou drogas, mães que são abandonadas 
e vivem em profunda pobreza. Há muitos motivos para crianças ingressarem em lares institucionais. 
Apenas uma pequena minoria delas é órfã de pai e mãe.

Algumas dessas crianças encontram proteção e abrigo 
no lar de crianças em Alem/Argentina, apoiado pela 
EBM INTTERNATIONAL. Todas têm graves deficiências 
a superar. Sem ajuda, não teriam chance. Aqui essas 
crianças recebem tudo que é necessário para o seu de-
senvolvimento, mas também para o coração e a alma. 
O mais importante é mostrar-lhes o tempo todo que 
são amadas e aceitas.

Alicia, a diretora do lar, diz: “Deus quer que não cuide-
mos apenas do atendimento às crianças, mas por sua 
inteira restauração física, emocional e mental, o que é 
possível por meio do incondicional amor de Cristo.”

No lar de crianças vivem vários grupos de até dez crian-
ças em uma casa com pais sociais ou uma mãe social. A 
área inclui play-grounds, o prédio administrativo e uma 
cozinha. Os padrões desse lar de crianças são similares 
aos nossos nos países de língua alemã.

Desafios
A ajuda financeira estatal chega de forma muito irregu-
lar e atrasada, razão por que o lar depende de ofertas. 
Atualmente, a taxa inflacionária anual na Argentina é 
superior a 78%! O espectro de qualificação dos cola-
boradores é amplo e por isso também não é barato. 

Empregam-se pedagogos sociais, psicó-
logos infantis, médicos, cozinheiros e, 

evidentemente, pais sociais. Esses 
profissionais se mantêm cons-

tantemente conscientes 
das necessidades e si-
tuações particulares a 
que as crianças e os 

cuidadores estão sujei-
tos. Quando necessário, 

eles comparecem ao 
lar também fora 

dos horários 
prescritos. 

A direto-
ria do Lar 

precisa se 
inventiva para 

poder viabilizar 

atividades de lazer e excursões com os poucos recur-
sos disponíveis. Semanalmente as crianças recebem 
apoio de um psicopedagogo, mas isso é insuficiente. 
Solicitou-se ao Ministério da Educação a disponibiliza-
ção de um professor para ajudar nas lições de casa. As 
crianças têm carências educacionais porque antes de in-
gressarem no lar sua frequência escolar era baixa. Além 
disso, ingressam na vida escolar em andamento a qual-
quer momento durante o ano e necessitam de um certo 
tempo para se adaptar ao seu novo lar.

Alicia, a diretora do Lar, relata:
”A movimentação é constante, com chegada e saída 
de crianças. Os pedidos de ingressos excedem nossas 
possibilidades e por isso nossa constante oração é: ‘Se-
nhor, dá-nos sabedoria para tomar as decisões corretas’. 
Tentamos manter o número de crianças em torno de 
30, já que em cada casa existem crianças que requerem 
atenção especial por causa do seu estado de saúde. As 
crianças que já vivem há mais tempo no lar observam 
outras crianças saindo do lar e pedem para também 
serem incluídas em alguma família. Temos vários gru-
pos de irmãos que querem ser adotados juntos, mas há 
poucos pais adotivos dispostos a receber várias crian-
ças e muito poucos dispostos a adotar crianças com 
deficiências, doenças ou retardadas em seu desenvolvi-
mento. Graças à dedicação de Romina, uma mulher da 
igreja em Alem, conseguimos instituir em toas as casas 
uma rodinha devocional matutina com histórias bíblicas 

Fazendo a lição de casa É divertido cozinhar e assar bolo



15   |   EBM MAGAZIN 3/2022

Lar de crianças em Alem/Argentina

Aqui as crianças são amadas e aceitas

e oração comunitária. As crianças aprendem então a 
expressar o que as preocupa e confiam isso a Deus. Os 
efeitos são perceptíveis e melhoram a qualidade dos re-
lacionamentos entre as crianças. Uma alegria especial 
se dá quando se decidem a favor de Jesus. Neste ano, 
já pudemos batizar onze adolescentes!”

Deus atende a orações
Quando Micaela* soube que ela e seus dois irmãos 
mais jovens não teriam chance de retornarem para sua 
mãe física, foi difícil ela aceitar isso. Ela acabou deci-
dindo deixar-se adotar com seus irmãos. Desde então, 
ela orava por isso em cada devocional doméstico con-
junto, descrevendo a Deus exatamente seus desejos: 
“Por favor, dá-nos uma mãe e um pai que sejam jovens 
e que adotem todos nós três. Eles devem frequentar 
uma igreja evangélica como eu e servir a Deus.” Na sua 
conversa preliminar do processo de adoção com o juiz, 
Micaela lhe explicou exatamente o conteúdo das suas 
orações e como ela imagina a sua família. Apenas al-
guns dias depois, uma família adequada chegou ao lar 
de crianças! Já depois de oito meses na nova família, a 
adoção entrou em vigor. As crianças estão felizes e or-
gulhosas por terem agora recebido novos nomes.

Antonia, de 13 anos, chegou grávida ao lar e teve um 
bebê sadio. Quando a menininha estava com pouco 
menos de dois meses de idade, a diretoria do Lar en-
controu uma família adotiva para a jovem mãe e sua 

filha. Foram adotadas por 
Carmen e Juan, ex-direto-
res do Lar. Eles continuam 
recebendo do Lar o neces-
sário apoio quanto a for-
malidades, aquisições, ves-
tuário, fraldas e alimentos 
porque o Estado não dis-
ponibiliza recursos para o 
apoio a famílias adotivas.

* Todos os nomes das crianças fo-

ram alterados.

OFERTAS E APADRINHAMENTOS

O lar de crianças em Alem é financiado pela 

oferta de Natal de vocês (projeto nº 10500). 

Você também pode tornar-se padrinho de 

projeto para apoiar continuamente as crian-

ças. Veja informações no encarte no meio da 

revista ou em www.ebm-international.org/

projektpate-werden

Antonia, de 13 anos, com seu bebêOs três irmãos estão prontos para a adoção

Marc pede novos pais a 
Deus

CRIANÇAS EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILIDADE
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Ajuda após as catastróficas enchentes na Índia

Junto às pessoas
Todos os anos ocorrem grandes enchentes na Índia, muitas vezes terminando em catástrofes. No período 
chuvoso, os rios transbordam com fortes descargas pluviais (monções) e então causam destruições de-
vastadoras nas planícies, que não somente ameaçam a vida da população, mas também trazem consequ-
ências de longo prazo: a inundação de pastos e lavouras também ameaça os animais e colheitas inteiras. 
Neste verão foi possível aprovar três pedidos de ajuda em catástrofes dos parceiros BLESS, em Hydera-
bad, da Jesus Loves Ministries (JLM), em Uppada, e da CREAM, em Tallarevu. Seguem aqui extratos do 
relatório do Pastor Samuel Sagar, da CREAM.

O Godavari é um dos maiores rios da Índia e, junto com 
o Ganges, é uma das principais artérias vitais. Para mui-
tas pessoas, também este rio é considerado santo. O 
Godavari forma várias represas e esses gigantescos la-
gos suprem muita gente de água potável. Suas águas 
também movem numerosas hidrelétricas, gerando ener-
gia pelo país afora. Ao mesmo tempo, porém, regular-
mente esse rio representa durante o período chuvoso 
uma ameaça para os habitantes da região. Isso se aplica 
em especial a Andra Pradesh, onde ele desemboca 
no Oceano Índico ao sul de Kakinada. Em julho, nosso 

parceiro CREAM, que atua na região, enviou-nos ima-
gens terríveis, comentando que “neste ano nossa região 
foi terrivelmente atingida pelas águas. Faz 36 anos que 
vimos pela última vez uma destruição desse tamanho.”

O Pastor Samuel Sagar, de Tallarevu, prossegue escre-
vendo que “somos gratos porque neste ano muitas das 
barragens ficaram preservadas e assim ao menos se sal-
varam muitas vidas. Também foi possível preservar de 
grandes danos povoados inteiros e suas casas, inclusive 
as lavouras de cereal. Ao mesmo tempo, porém, muitos 

Muitas jovens mães não têm  
mais nada para viver.
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povoados ficaram isolados pelas enchentes. Rodovias 
foram inundadas, os pastos dos animais ficaram submer-
sos e muitas pessoas passaram dias inteiros sem possi-
bilidade de suprir suas necessidades. Graças à generosa 
ajuda imediata da EBMI a equipe da CREAM pôde logo 
cozinhar refeições, organizar campanhas de alimentação 
por meio de barcos e ajudar as pessoas que foram as 
maiores vítimas nos primeiros dias.”

No total, distribuíram-se refeições para muita gente de 
nove povoados ao longo de cinco dias. As imagens re-
velam a logística por trás de tudo isso. Noventa volun-
tários do projeto cozinharam 3.500 refeições. Isto se 
tornou possível tão rapidamente só porque todos se 
empenharam juntos. Jovens adultos da igreja levaram 
de barco a comida até as pessoas; muitas mulheres das 
igrejas cozinharam e prepararam tudo. Comprou-se, 
embalou-se e distribuiu-se. Inúmeras mãos repassaram a 
bênção de Deus e deram apoio aos sofredores.

Todos os parceiros acima citados são tremendos exem-
plos de missão integral. A BLESS mantém um lar de 
crianças, várias pré-escolas e um programa de supri-
mento alimentar. A JLM tem escolas de corte e costura 
e um lar de crianças na propriedade da igreja, além de 
apoiar várias igrejas e as pessoas nas florestas de Chat-
tisgarh com um programa agrícola (sobre o qual re-
latamos no último Magazine). No câmpus da CREAM 
em Tallarevu existe um lar de crianças, várias escolas e 
classes de treinamento, além da igreja principal. Mais 
de 2.000 famílias da região recebem cuidados espiritu-
ais por meio de 30 mulheres da Bíblia e evangelistas. É 
nessa proximidade entre os projetos e as pessoas que 
se baseia a rápida ajuda em emergências. Uma oferta 
para o nosso trabalho com crianças em risco ajuda esses 
parceiros a oferecer fielmente além dessas ajudas emer-
genciais o trabalho contínuo e tão importante nas esco-
las e nos lares de crianças.

O próprio Pastor Samuel Sagar visita as pessoas.Uma enorme equipe de voluntários vem colaborando.

AJUDA HUMANITÁRIA
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Defensor da responsabilidade autóctone e parceria

Christoph Haus se aposenta
Por mais de 14 anos, o Pastor Christoph Haus dirigiu a obra missionária da EBM INTERNACIONAL (EBMI) no 
cargo de secretário-geral. Durante esses anos, ele empreendeu inúmeras viagens a serviço para os países par-
ceiros, aprofundando e fortalecendo os relacionamentos com muitas lideranças de igrejas. Além dos contatos 
internacionais, Christoph dedicou-se muito a criar um rosto para a missão nas igrejas alemãs. Assim, ele passou 
muitas horas por ano no trem ou nas estradas alemãs. Boatos não confirmados dão conta de que em algumas 
regiões da República até fãs que ele marcou em seu primeiro ministério como pastor de jovens da Convenção 
no Noroeste da Alemanha o seguiam nessas viagens.

De lá, Christoph e sua esposa Heike 
foram atraídos para Maroua, no 
norte de Camarões. Ali ambos vive-
ram por dois anos, dedicando-se à 
promoção do desenvolvimento no 
Centro Técnico de Maroua (CTM). 
Camarões e os dois grandes proje-
tos de ensino em Maroua acompa-
nharam Christoph até hoje. Depois 
de um ministério pastoral na igreja 
de Northeim, ele se tornou líder 
do ministério de jovens (GJW) em 
Elstal, e nessa função viajava anu-
almente para Camarões a fim de 
acompanhar os projetos que o GJW 
empreendeu na década de 1970 e 
no início dos anos 2000. Em 2015, 
Christoph teve atuação decisiva 
na incorporação do CTM e da es-
cola feminina Saare Tabitha à EBMI. 
Como nenhum outro, ele manteve 
o contato com os responsáveis em 
Camarões por ser sua convicção 
básica promover decididamente 
a responsabilidade autóctone de-
les e depositar confiança em suas 
competências.
Como secretário-geral da EBMI, 
então, uma das suas primeiras pro-
vidências foi estabelecer a confe-
rência de parceiros na Índia. A obra 
Hans-Herter-Indienhilfe (Assistên-
cia à Índia Hans Herter) recém-inte-
grada na EBMI tonou-se assim uma 
potente rede dentro da organiza-
ção, possibilitando a promoção da 
percepção e do aprendizado mú-
tuos dos parceiros do projeto. Chris-
toph visitou a Índia anualmente, 
imprimindo sua marca naquela con-
ferência. Em 2020, o Dr. Santosh, de 
Ludhiana, foi o primeiro represen-
tante da Índia a ser eleito para a di-
retoria da EBMI. Por sinal, o mesmo 
vale para Hürrem Cevik: ela é a pri-
meira turca a fazer parte da direto-
ria da EBMI desde que em 2011 as 

atividades na Turquia foram incor-
poradas à EBM INTERNATIONAL. 
Também isso se deu durante o mi-
nistério de Christoph.

Christoph sempre conduziu de 
forma decidida as parcerias, inten-
sificando o trabalho com os quatro 
representantes regionais, fazendo 
da EBMI uma missão “ÚNICA” com 
origens em diferentes iniciativas. Ele 
valorizou e promoveu a história da 
EBM na África, da MASA na Amé-
rica Latina, da Hans-Herter-Indie-
nhilfe e das igrejas na Turquia, para 
ainda assim levar avante essa mis-
são única de compartilhar o amor 
transformador de Deus. Quando, 
apesar de toda a aparente impos-
sibilidade, se conseguiu em 2018 
transformar a EBMI numa corpora-
ção de direito público no Estado 
de Brandemburgo, isto foi talvez no 
papel o maior mérito de Christoph. 
Ele mesmo, porém, provavelmente 
citaria outra coisa: talvez que desde 
2020 sua chefe é uma pastora da 

África do Sul (Emma Mabidilala 
como presidente da EBMI), que 
mais da metade da diretoria é com-
posta de mulheres e que o sul glo-
bal está fortemente representado. 
Christoph praticou sem falar muito 
a igualdade de direitos e a parce-
ria. Ou talvez também a boa equipe 
que se formou aqui em Elstal e tam-
bém junto com a diretoria e os re-
presentantes regionais. A lista seria 
longa. Foi uma era – sem exagero. 
Assim fica para nós como equipe 
apenas um sincero agradecimento 
e o desejo de que Deus o recom-
pense, como Christoph gostava de 
escrever.

Christoph, você foi o homem certo 
para todas essas diferentes tare-
fas porque você dedicou humana 
e espiritualmente os seus múlti-
plos dons para o bem da EBM 
INTERNATIONAL.

Sua equipe em Elstal.
Sentiremos falta de você
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Apresentação de Julia-Kathrin Raddek e Lars Müller

Fortalecendo os contatos com as igrejas 
Em 4 de outubro, a Pastora Julia-Kathrin Raddek e o Pastor Lars Müller assumiram seu ministério na EBM IN-
TERNATIONAL. Estamos muito felizes por termos os dois fortalecendo a área de relações públicas. Eles atuarão 
principalmente na promoção dos contatos com as igrejas que apoiam nosso trabalho missionário e estimularão 
o contato entre voluntários e sua participação na EBM INTERNATIONAL. A seguir, eles mesmos se apresentarão 
brevemente:

Sou Julia-Kathrin Raddek, tenho 39 anos de idade, 
sou enfermeira pediátrica e pastora, e estou em treina-
mento na área de aconselhamento. A caminho ou atrás 
de uma câmera me sinto tão bem como em um bom 
concerto ou em companhia de bons amigos. Há quatro 
anos danço balé com paixão porque gosto de apren-
der, crescer e ampliar meu horizonte. Por isso também 
já vejo com grande expectativa minhas novas tarefas e 
todos os futuros encontros na EBMI. Junto com meus 
colegas quero contribuir para contagiar nossas igrejas 
com o nosso ministério, e que por meio dele pessoas 
de todo o mundo sejam tocadas pelo benéfico e trans-
formador amor de Jesus Cristo.

Meu nome é Lars Müller. Sou casado e tenho duas ma-
ravilhosas filhas, que nasceram ambas em Elstal durante 
o meu período de estudo de teologia (2009-2014). 
Desde então também vem o meu contato e a coope-
ração com a EBMI, o que sempre foi para mim uma 
grande bênção e me deu muita alegria. Por isso me ale-
gro agora tanto mais por poder iniciar o meu ministé-
rio em Elstal. Sempre foi algo muito especial conhecer 
na EBMI tanta gente fantástica de todo o mundo que 

pratica com tanto entusiasmo, convicção e ao mesmo 
tempo com tanto amor seu ministério e seu chamado 
(não só os missionários “oficiais”, mas também todos 
os amigos, os voluntários e a equipe em Elstal). Desejo 
poder apoiar e acompanhar junto com os outros os múl-
tiplos projetos da EBMI que levam esperança a tanta 
gente no mundo inteiro de uma forma tão abençoada. 
Ao mesmo tempo estou convicto e tenho experimen-
tado que o contato com os projetos e os missionários 
de todo o mundo podem ser uma bênção igualmente 
grande para as nossas igrejas, e que podemos aprender 
muito uns dos outros.

Sejam muito bem-vindos em Elstal, amados Julia-Ka-
thrin e Lars. É muito bom ter vocês aqui.

Quem desejar convidá-los para um culto missionário em 
sua igreja ou para algum outro evento, entre em contato 
via promotion@ebm-international.org. Ficaremos felizes 
em ter um contato ainda mais estreito com as igrejas.

Julia-Kathrin Raddek foi pastora na Igreja Batista de 
Neubrandenburg

Lars Müller foi Pastor da Igreja Batista de Pfaffenhofen

Headline kürzen!



www.ebm-international.org

Voluntariado em 2023!
Você gostaria de passar um ano no exterior conhecendo novas pessoas e ajudar em algum projeto social? 
O encontro com pessoas em outras situações pode mostrar-nos o que realmente sustenta e segura na vida. 
Se você mesmo já recebeu bastante apoio na vida ou teve de lutar por algo, você poderá durante um ano 
de voluntariado dar apoio a outras pessoas em sua caminhada.

Postos de trabalho para o verão de 2023

Malauí: Apoio à equipe em uma fazenda em Balaka 
no cultivo de plantas medicinais, milho e hortaliças. Ali 
também se realizam treinamentos na área de agricultura 
sustentável e existe um jardim de infância. Homens jo-
vens podem ajudar ali em muitas áreas. Em Senga Bay 
temos também uma clínica na qual voluntários podem 
ajudar na farmácia e no atendimento.

Camarões: Em Garoua temos um jardim de infância, 
uma pré-escola, um centro de formação técnica e um 
hospital. Quem tiver conhecimentos suficientes de fran-
cês conseguirá rapidamente se incluir ali e pode candi-
datar-se a uma dessas áreas.

Índia: Em lares de crianças dos nossos parceiros india-
nos, meninos e meninas dispõem de um ambiente se-
guro para frequentar a escola e mais tarde obter uma 
formação profissional. Um voluntariado por 6 a 7 meses 
lhe permitirá uma imersão intensa nesse ministério.

Argentina: No lar de crianças em Alem aprecia-se bas-
tante a ajuda de voluntários nas casas das famílias. 
Ali as crianças aprendem uma rotina de vida organi-
zada para se estabilizarem e crescerem num ambiente 
amoroso.

Serra Leoa: Em uma escola, você pode ajudar crianças 
em seu aprendizado. Assim você as ajudará a ter um 
acesso melhor à vida. O estudo liberta da pobreza e 
promove a autoconfiança das pessoas. Serra Leoa vem 
criando nova esperança depois de anos de sofrimento 
com guerras e pandemias.

África do Sul: A vida num township tem regras muito 
particulares e já na infância a pessoa começa a se adap-
tar e mesmo assim encontrar sua vocação. Como volun-
tário/a, você conhecerá e aprenderá a amar de modo 
diferente esse colorido e fascinante país. Um volunta-
riado pode ser particularmente abençoado para a supe-
ração e a reconciliação da geração do apartheid.

Candidate-se AGORA conosco para o verão  
de 2023!

www.hoffnung-international.de
www.t1p.de/bethechange

Criatividade na  
pré-escola  C

B  Compartilhando 
um pouco da vida 
com as crianças

D  Ajudando  
no hospital

Cooperação em  
classe                E


