na Bolivia

EBM MASA na América Latina
EBM MASA – Origem e desenvolvimento
Ações missionárias na América Latina (EBM MASA, sigla em alemão) - O nome
surgiu no início dos anos 70. O Pastor Horst Borkowski foi tocado durante uma
viagem evangelística à Argentina e ao Brasil, vendo em todo lugar crianças
miseráveis e índios com necessidades internas e externas. Ele despertou prontidão e interesse na Alemanha e em outros países europeus. Assim foram construídos e apoiados lares para crianças, iniciaram-se projetos sociais, promoveuse trabalho missionário entre índios e fundaram-se igrejas.
Até hoje, as áreas de trabalho se ampliaram. „EBM MASA“ é agora responsável por todos os nossos projetos na AMÉRICA LATINA.

O escopo de EBM MASA
• Não evangelizamos sem realizar também o trabalho diaconal, e não realizamos projetos sociais sem pregar o evangelho.
• Trabalhamos exclusivamente com colaboradores locais (!) que desejem servir no espírito do evangelho.
• Para os nossos lares de crianças temos um sistema especial de mantenedores. Assim se torna possível que cada criança receba o que necessita para
seu desenvolvimento. A educação é conscientemente de orientação cristã.
• EBM MASA se faz presente onde Deus está movendo algo. Isto só acontece
em conjunto com as convenções batistas nacionais e igrejas locais. A responsabilidade fica com os colaboradores e as igrejas. Desta maneira evitamse dependências. Os principais fundamentos de nosso trabalho conjunto
são confiança em colaboração de igual para igual, transparência e prestação
de contas.

Áreas de atuação EBM MASA
•
•
•
•
•

Lares para crianças,projetos infantis e ajuda social
Projetos sociais e missionários
Evangelização e fundação de igrejas
Formação teológica e treinamento de colaboradores
Ajudas em catástrofes

Países atendidos por EBM MASA
Argentina, Bolívia, Brasil, Cuba, Peru, Portugal

Crianças e projetos sociais na
América Latina
Provavelmente todas as igrejas da América Latina se defrontam com crianças
abandonadas, maltratadas ou vítimas de abuso, às quais se nega uma vida simplesmente normal. Essas crianças crescem sem chances, bem como seus filhos
no futuro e assim por diante. – um círculo vicioso. EBM MASA deseja romper
esse círculo. Ajudem-nos a fazer isso!
Estamos apoiando:
• Lares de crianças
• Centros sociais (creches, reforço escolar,
ajuda social, cursos
diversos)
• Projetos MANNA
(crianças das piores
situações recebem
durante o dia uma
família que cuida
delas)
• Projetos PEPE (programa de pré-escola
para crianças de
favelas do Brasil e da
Argentina)
• Trabalho com surdos
• Alimentos para carentes

Apadrinhamento de crianças EBM MASA
Crianças maltratadas, abandonadas e vítimas de
abusos encontram proteção e moradia nos nossos
lares para crianças na América Latina. Todas elas
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tem graves deficiências a restaurar. Sem ajuda não
teriam chance. Tentamos dar-lhes tudo de que
necessitam para seu desenvolvimento, para seu coração e sua alma. O mais
importante que lhes podemos oferecer é amor, aceitação e a chance de ouvir
o evangelho. Por meio
disso muitas crianças
serão transformadas!
As estruturas são dispendiosas. Além dos
custos normais para sua
manutenção, pagamos
tambem psicólogos e
assistentes sociais. Cada
criança precisa receber
uma formação antes de
que seja liberada para
uma vida autônoma.
Nossos lares de crianças
são financiados por
meio de um sistema
especial de apadrinhamento.
Necessidade financeira:
456.000 €

É justamente com
crianças que podemos
ver como a ajuda faz
efeito. Isso nos proporciona grande alegria.
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Lar de crianças “Moisés” em La Paz
Nas encostas e bordas do vale da metrópole de La
Paz estabeleceu-se a pobreza. Quase 60% dos habitantes vivem abaixo do limiar absoluto de pobreProject 22110
za. Muitas crianças se perdem. Por isso, EBM MASA
criou um lar para órfãos que de outro modo ficariam abandonados: Martín e Agustina Fernandez mudaram-se com 12 crianças
para uma velha casa reformada, onde cuidam em nome de Jesus e com muita
dedicação de cada criança individualmente. As dificuldades que tiveram de
superar foram incríveis! Comer à mesa, ir ao banheiro e higiene em geral eram
desconhecidos. Estavam assustadas e desconfiadas.
Não demorou para as crianças estarem irreconhecíveis.
Martín é professor por profissão. Graças à sua habilidade pedagógica, ele
conseguiu conduzir cada criança de modo a que pudesse acompanhar as aulas
na escola.
Agustina transmitiu-lhes
a calorosa sensação
de pertencerem a uma
família. Entrementes, as
“crianças” já são todas
adolescentes e jovens.
Quem tiver 15 ou 16
anos passa a frequentar
uma escola profissionalizante. Quando mais
tarde todos tiverem
saído de casa e estiverem independentes e
casados, Martín e Agustina continuarão a ser seus pais e avós.
EBM MASA decidiu acompanhar e assistir todas as crianças no lar até sua
emancipação. Todas estão aprendendo alguma profissão e permanecem na
família daquele lar até poderem cuidar de si mesmas. O atendimento das
crianças continuará por pelo menos mais seis anos.
Desde 2010, a família mora na nova casa particular de Martín e Agustina e o
prédio antigo do lar de crianças deverá agora ser utilizado para outros projetos
sociais missionários.
Necessidade financeira:
22.000 €

Missionários e colaboradores
Nosso princípio: Trabalhamos exclusivamente com colaboradores locais,
ajudando-os financeiramente em seu trabalho e possibilitando-lhes formação e
treinamento. Este princípio tem a grande vantagem de poupar os colaboradores de problemas culturais e linguísticos. Eles amam seus compatriotas e foram
chamados por Deus para servir-lhes. Atualmente EBM MASA apoia na América
Latina um total de 40 colaboradores de tempo integral (líderes de projeto) e
aprox. mais 400 outros.
O representante argentino de EBM MASA, Pastor Arturo Köbernick, está a
serviço dos países de língua espanhola. Para cuidar dos projetos no Brasil, o
pastor brasileiro Airton Nickel é nosso representante e interlocutor.
O Pastor Carlos Waldow é o secretário de missões de EBM MASA e responde
por todos os projetos na América Latina. Junto com os representantes de EBM
MASA, ele constitui equipe latino-americana, que coordena todos os projetos.
Realizam-se encontros e ajustes regulares entre os nossos parceiros da América
Latina e o escritório missionário em Elstal. Com isso, nossos projetos na América Latina estão bem estruturados, integrados e sob constante controle. Será
para nós uma grande alegria se você decidir apoiar com suas contribuições
também o trabalho dos nossos representantes.

Evangelização e fundação de
igrejas
A América Latina é uma região cheia de contrastes:
Necessidade financeira:
a riqueza extrema de uma minoria se contrapõe à
188.100 €
inimaginável pobreza de amplas camadas populaProject 11600
cionais. A desesperança, a dependência de drogas
e a superstição subtraem das pessoas as forças
para se livrarem da miséria. EBM MASA encoraja as pessoas e as ajuda a tomar
novamente sua vida nas próprias mãos para depositá-la nas mãos de Deus.
Ficamos entusiasmados ao observar como as pessoas experimentam ampla
renovação por meio da fé em Jesus Cristo.
EBM MASA apóia o treinamento dos colaboradores e missionários locais, cujo
trabalho tem um efeito fantástico. Há muitas novas igrejas sendo fundadas.
Também se proporciona auxílio social às pessoas nos mais esquecidos e afastados rincões da América Latina.
“Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações...” (Mt 28.19-20). Esta
ordem missionária vem sendo posta em prática por meio dos nossos projetos
de EBM MASA. Você quer ajudar?

BOLIVIA

Missão em El Alto
El Alto, uma cidade vizinha de La Paz, com mais de
1 milhão de habitantes, é o local de um novo trabalho missionário. A vida local é determinada por
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pobreza, criminalidade e ocultismo. O novo projeto
integrará ajuda social para muitos carentes, treinamento missionário de colaboradores e trabalho de evangelização e plantação
de igrejas.
Necessidade financeira:
15.000 €

