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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 pron-

tidão e interesse na Alemanha e em outros países europeus. Assim foram cons-

truídos e apoiados lares para crianças, iniciaram-se projetos sociais, promoveu-

se trabalho missionário entre índios e fundaram-se igrejas.

Até hoje, as áreas de trabalho se ampliaram. „EBM MASA“ é agora respon-

sável por todos os nossos projetos na AMÉRICA LATINA.

O escopo de EBM MASA
• Não evangelizamos sem realizar também o trabalho diaconal, e não realiza-

mos projetos sociais sem pregar o evangelho.

• Trabalhamos exclusivamente com colaboradores locais (!) que desejem ser-

vir no espírito do evangelho.

• Para os nossos lares de crianças temos um sistema especial de mantenedo-

res. 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 res-

ponsabilidade fi ca com os colaboradores e as igrejas. Desta maneira evitam-

se dependências. Os principais fundamentos de nosso trabalho conjunto 

são confi ança 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



Missionários e colaboradores
Nosso princípio: Trabalhamos exclusivamente com colaboradores locais, 

ajudando-os fi nanceiramente em seu trabalho e possibilitando-lhes formação e 

treinamento. Este princípio tem a grande vantagem de poupar os colaborado-

res 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 Amé-

rica 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: 

a riqueza extrema de uma minoria se contrapõe à 

inimaginável pobreza de amplas camadas popula-

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 afasta-

dos 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? 

Necessidade fi nanceira: 

188.100 €

Project 11600



Necessidade fi nanceira: 

28.500 €

Project: 24010

P E R U

Missão nos Andes no sul do Peru (Quichuas)

Imponentes cordilheiras perpassam e dominam a 

região. As províncias de Cusco e Apurímac perten-

ciam ao núcleo do antigo império inca. Até hoje 

ainda se fala o quíchua nos povoados e nos inúme-

ros vales marginais. O mundo religioso dessa gente 

é uma mistura das tradições dos incas e de infl uências católicas populares. A 

Bíblia, Palavra de Deus, era praticamente desconhecida, quanto mais o evan-

gelho. O campo de trabalho do nosso missionário Adrián Campero é cheio de 

grotões. Os caminhos em Apurímac e Cusco atravessam passos de mais de 

4.500 m de altitude para levar a vales mais de 3.000 m abaixo. Com ajuda de 

mais de 30 colaboradores, ele visita ali povoados andinos com população pre-

dominantemente de língua quíchua, fundando igrejas e semeando esperança 

fundamentada na Bíblia, que já ajudou muitas famílias. Ali o missionário conso-

la quando catástrofes naturais destroem as colheitas, organizando ao mesmo 

tempo a ajuda. Assim criou-se com os anos uma rede de pequenas igrejas cuja 

vida prática se orienta pela Bíblia. Entrementes já existem ali mais de 30 postos 

missionários que nos últimos anos geraram 15 igrejas com pequenas capelas. 

Hoje o trabalho de Adrián Campero já goza de reconhecimento e confi ança 

entre estranhos.

Queremos continuar a apoiar os missionários e projetos e também a oferecer 

ajuda bem prática às famílias pobres em suas carências.



Necessidade fi nanceira: 

40.000 €

Project: 24020

P E R U

Missão em Curahuasi

Um de nossos princípios é: não evangelizamos sem 

realizar também trabalho diaconal, e não imple-

mentamos projetos sociais sem pregar o evange-

lho. Isto deverá ser aplicado em Curahuasi de um 

modo bem especial: a construção de uma “casa 

samaritana”. Nela, pessoas cujos parentes estejam em tratamento num hospi-

tal próximo encontrarão um abrigo. Por serem muito pobres, não teriam outra 

possibilidade de permanecer próximos aos seus enfermos. Também deverá ser 

construída uma sede de igreja, para que a jovem igreja de lá, que está em rá-

pido crescimento, encontre um local para se reunir. O engajado e ativo Pastor 

Tomas Chaparro é nosso missionário EBM MASA naquele local. 



Necessidade fi nanceira: 

13.500 €

Project: 24022

P E R U

Missão em Yanaoca e região

A pequena cidade de Ianaoca e os numerosos po-

voados quíchuas da região são impopulares e insig-

nifi cantes. As pessoas vivem ali em grande pobreza, 

em geral só com o que a terra pouco produtiva 

fornece. Sua principal fonte de renda são seus car-

neiros, lhamas e alpacas. Também para lá o evangelho está sendo levado por 

palavras e ações. EBM MASA já ajudou muitas vezes as famílias de forma bem 

prática com vacinas para os seus animais e com sementes. Depois das catástro-

fes das enchentes e terremotos, os quíchuas receberam sua primeira ajuda por 

intermédio de EBM MASA, o que conferiu credibilidade ao trabalho missioná-

rio. Muitos se abrem para o evangelho, alguns se convertem e se fazem batizar 

– é uma enorme alegria!

Em Ianaoca, a nova igreja deverá receber uma pequena sede. Planeja-se que 

se torne um centro missionário para essa região ao sul de Cusco onde também 

se possa oferecer treinamento a colaboradores. Em quatro outros povoados já 

existem postos missionários. Nosso missionário Modesto agradece toda ajuda.



Necessidade fi nanceira: 

4.000 €

Project: 24030

P E R U

Missão em Otuzco

Na região montanhosa a leste da cidade litorânea 

de Trujillo encontram-se inúmeros pequenos povoa-

dos e cidades. A maioria só é alcançável por meio 

de cansativas viagens de ônibus. Todos pertencem 

à província ‚La Libertad’. As igrejas de Trujillo têm 

frequentemente voltado seu olhar para aquele campo missionário, buscando 

meios de alcançar as pessoas da região. Já se tomaram várias iniciativas, com 

sucesso variável. A EBM MASA apóia o trabalho missionário em Otuzco. O 

centro dessa cidadezinha de 5.000 habitantes das montanhas é uma “santa”, 

a “Virgem da Porta” (La Virgen de la Puerta). Ela se encontra ali atrás de uma 

vidraça sobre a igreja 

de romeiros de Otuz-

co. Uma vez por ano 

realiza-se uma festa em 

sua homenagem, à qual 

acorrem milhares de 

pessoas. Ela domina o 

pensamento religioso 

da maioria dos habitan-

tes de Otuzco. O mis-

sionário Carlos García 

começou seu trabalho 

ali em janeiro de 2007. 

O ambiente religioso 

não lhe facilita a vida. 

O chão é muito duro. 

Mesmo assim queremos 

apoiá-lo em seu empen-

ho missionário. Apesar 

de todas as resistências, 

Carlos García faz seu 

trabalho com muita 

alegria.



Necessidade fi nanceira: 

5.000 €

Project: 24050

P E R U

Missão em Jimbe e região

No norte do Peru, na província de Cáceres del 

Perú, EBM MASA iniciou mais um projeto missioná-

rio em comum com as igrejas e a convenção batista 

peruana. O responsável por este projeto é Hugo 

Mondoñedo. Ele já está cuidando de seis postos 

missionários. O local central para as ações missionárias nessa região é Jimbe. 

Há demanda para evangelização e engajamento social – o que sempre anda de 

mão em mão nos projetos de EBM MASA. A população local – descendentes 

de incas – é em geral 

muito pobre e vive 

amarrada e escravizada 

a idolatria disfarçada 

de religiosidade. Por 

ocasião da cristianização 

forçada ocorreu uma 

mistura de catolicismo 

com as religiões nativas. 

Os deuses e espíritos 

mudaram de nome e 

são venerados como 

santos. Também o 

alcoolismo é um proble-

ma grave, sob o qual as 

pessoas muito sofrem. 

O evangelho pode 

libertá-las – muitos já 

o experimentaram. 

Pedimos suas orações 

e contribuições para 

isso e agradecemos de 

coração o seu apoio!



Necessidade fi nanceira: 

68.800 €

Project: 11930

Formação teológica e treina-
mento de colaboradores na 
América Latina 

Para terem uma existência durável, a partir de certo 

ponto as igrejas precisam ganhar autonomia em sua 

vida diária. EBM MASA apóia a formação e pós-

graduação biblicamente fundamentada dos muitos 

colaboradores nos projetos social-missionários e 

nas igrejas:

• na Argentina: CEFOLÍ / Instituto Bíblico em Oberá,

• no Brasil: Seminário em Ijuí e apadrinhamento de estudantes,

• no Peru: Adrian Campero / colaboradores quíchuas,

• em Cuba: Ilha da Juventude e LasTunas.


