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Relatório de viagens 

Viagem ao Brasil e à Argentina, 03 a 31/10/ 2012 
 
Saudações calorosas! Tenho a alegria de compartilhar com vocês os acontecimentos mais 
importantes desta viagem. Quero começar agradecendo aqui pelo apoio em oração e pelas 
palavras de encorajamento. Por causa da grande quantidade de trabalho no período antes do 
Natal, não consegui mandar este relatório antes. Muito obrigado pela sua compreensão. 
 

Como também no ano anterior, novamente estas quatro semanas de viagem foram muito 
intensas, repletas de reuniões, encontros, cultos, aconselhamentos e conversas estratégicas 
com os missionários e as lideranças da Pioneira e da AGA, celebrações, batismos, muitas 
viagens (só de carro, foram cerca de 8.400 km), trabalho intensivo e muita alegria. Foi muito 
bom ver como Deus age e como os projetos estão caminhando.  
E você é uma parte muito importante destes resultados positivos. Muito, muito obrigado!! 
 

1. Em ótima companhia – Como já 
contei, minha esposa, Marli, e o casal 
Elimar e Katrin Brandt me 
acompanharam nesta viagem. Sou 
muito grato por isso. Estes 
acompanhantes foram uma grande 
ajuda e apoio para nós, da equipe 
EBM MASA. Eles se engajaram de 
forma amorosa, participaram de tudo 
(Elimar assumiu o púlpito em várias 
ocasiões) e nos encorajaram. 
Pudemos conversar muito sobre os 
inúmeros projetos sociais e 
missionários, sobre nossas visões e 
estratégias, analisando perspectivas de futuro. Os longos trajetos das viagens foram muito 
bem aproveitados neste sentido. 

 

2. Viagem de estudos – Na primeira 

parte da viagem, de 4 a 12/10, a 
viagem contou também com a 
companhia do grupo que participou 
da viagem de estudos. Isto foi uma 
grande bênção. O grupo me 
acompanhou nas visitas aos projetos 
em São Paulo (lar de crianças em 
Cotia e núcleo social em Diadema), 
assim como a alguns projetos no 
norte da Argentina, p.ex. o projeto 
missionário em El Soberbio, o 
trabalho entre os índios Guarani e o 
lar de crianças em Alem. Assim que 
possível, vou lhes enviar também um 
relatório sobre esta viagem de 
estudos. 

 

Participantes da viagem de estudos com as crianças de 
Cotia 
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Devo gratidão especial a Arturo Köbernick e a Airton Nickel, nossos representantes regionais, 
que com antecedência prepararam cuidadosamente todos os detalhes, nos acompanharam nas 
viagens e contribuíram significativamente para que pudéssemos obter resultados tão positivos. 
 

3. Visitas a projetos 
3.1 No Brasil visitamos os lares de crianças em Cotia e em Ijuí, os núcleos sociais em Diadema, 
Cotia e Ijuí, o projeto com crianças surdas em Ijuí, os projetos missionários em Ijuí e Cotia e a 
Faculdade Batista Pioneira, em Ijuí. 
 

3.2 Na Argentina visitamos o lar de crianças em 
Alem, o projeto MANNA em Wanda, a escola 
bíblica em Oberá, alguns trabalhos 
missionários na Patagônia (Esquel, Cholila e 
Epuyen) e no Impenetrable (Miraflores); o 
núcleo social em Mendoza, os projetos PEPE 
em Mendoza e Alem. 
 

Os aspectos das visitas descritos abaixo já 
foram citados no relatório anterior, mas quero 
repeti-los porque são muito, muito 
importantes para nós e novamente serviram de 
padrão nesta viagem: 
 

A) Encontrar crianças, jovens e adultos atendidos pelos projetos, a fim de conhecê-los, 
entender um pouco melhor a vida que pulsa nestes projetos, descobrir como eles 
experimentam o amor de Jesus de forma prática e que resultados a nossa ajuda lhes 
traz. 

B) Conviver com nossos colaboradores, encontrá-los, ouvir o que têm a dizer, motivá-los, 
demonstrar-lhes nossa amizade – tudo isso é muito importante para nós.  

C) Encontros com as lideranças dos projetos e das convenções parceiras – para avaliação 
dos trabalhos, planejamento de trabalho e orçamentos, debates sobre problemas e 
desafios, definição de objetivos para o futuro. 

 

Estou muito feliz com tudo o que Deus nos concedeu durante essa viagem. Experimentamos a 
sua proteção, companhia e bênção. Quando foi necessário tomar decisões relacionadas a 
mudanças de rumo, Deus deu visão clara e convicção a nós e também aos missionários e 
colaboradores locais. Pudemos tomar todas as decisões de forma unida e amorosa, com um 
olhar positivo para o futuro. É simplesmente maravilhoso encontrar todas as crianças e adultos 
destes diferentes projetos e ver o que o Evangelho e o amor de Deus produzem em suas vidas. 
Neste ponto, só posso dizer: cada oração e cada centavo investido com certeza valeram a 
pena. 
 

4. Alguns destaques 
 

4.1 Argentina: 
 

 Lar de Crianças “Norberto Haase“ 
– Um momento importantíssimo 
aqui foi um culto festivo seguido 
de jantar. O programa contou com 
a participação de crianças, 
colaboradores e líderes do lar de 
crianças, muitas pessoas das 
igrejas da região e também 
personalidades da política e 
economia locais. Esta festa, 
celebrada anualmente, tem três 

Celebração com crianças, colaboradores e 
visitantes no lar de crianças em Alem 

Oscar Kunigk e família 
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objetivos importantes:  
a) divulgar o trabalho do lar de crianças e os resultados obtidos na vida das crianças; b) 
expressar gratidão a Deus e também às pessoas que apoiam este trabalho; c) conquistar 
novos apoiadores. 
Em 2012, o lar de crianças enfrentou problemas financeiros, principalmente porque o 
câmbio das verbas enviadas pela EBM MASA esteve muito baixo nos últimos dois anos. O 
que nos alegra é que a participação dos próprios argentinos no sustento do trabalho 
cresceu. Apesar de tudo, estamos gratos porque será possível encerrar o ano sem dívidas. 
 

 Índios guarani – Desta vez 
pudemos visitar aldeia indígena 
de San Ignácio. O ponto alto foi o 
culto e um almoço conjunto com 
os guaranis, que Elfy e Sergio 
(líderes do lar de crianças em 
Alem) prepararam em um enorme 
panelão no pátio da pequena 
igreja. É muito bom ver que aos 
poucos os colaboradores guaranis 
estão sendo treinados. Eles 
devem assumir cada vez mais 
projetos de evangelização e 
plantação de igrejas entre seu 
povo, de forma autônoma. Esta é uma das ênfases deste projeto apoiado pela EBM MASA. 

 

 Impenetrable – Uma grande alegria nos  
encheu quando chegamos em 
Miraflores em um sábado à tarde, 
depois de uma viagem de 800 km. 
Havia mais de 100 pessoas reunidas no 
pátio da igreja, a fim de participar do 
culto de batismo de 25 novos irmãos. 
O batismo foi realizado ao ar livre, em 
uma pequena piscina de plástico. 
Depois o culto continuou dentro do 
templo. Havia muita gratidão e louvor 
no ar. Também estamos muito 
contentes porque o Pastor Roberto Gil 
assumiu o posto de Margarito Soraire, 
que passará por um período sabático. 
Roberto e os outros missionários e 
colaboradores regionais estão fazendo 
um trabalho muito positivo e 
construtivo. Eles se dedicam com muito 
amor e paixão. Em 2012 e nos três anos 
seguintes, Arturo Köbernick apoiará os 
líderes deste projeto missionário de 
forma bem específica. Ele aconselhará 
as 24 igrejas e congregações da região 
em questões como liderança, 
estratégia e organização. Consideramos este aspecto muito importante, e encarregamos 
Arturo desta tarefa. As incumbências de Arturo no Impenetrable incluem também o 
cuidado espiritual e o aconselhamento para Margarito. 
 

Com os índios guarani 

Batismo em Miraflores 

Roberto Gil e família 
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 Patagônia – Pedro e Noemi foram nos buscar em Bariloche, para fazermos juntos as visitas 
aos trabalhos em Epuyen, Cholila e Esquel. Em 
Esquel ajudamos na realização de um culto. 
Durante a viagem e em duas reuniões, tivemos 
boas conversas sobre as tarefas dos 
missionários e os desafios dos sete projetos 
missionários na região. O trabalho está 
crescendo, e os desafios não são poucos. 
Juntos, também tratamos dos macroobjetivos 
para o trabalho missionário nesta região, a 
chamada estratégia “EBM MASA 2020“. 

 

 Mendoza – Os diversos trabalhos e projetos realizados neste pequeno núcleo social no 
bairro pobre de “12 de Mayo“ alcançam muitas crianças, jovens e adultos. Diariamente, 250 
crianças e suas famílias recebem uma refeição. Mais de 30 crianças recebem novas 
oportunidades por meio do projeto PEPE. Crianças e adultos recebem orientações de 
saúde preventiva. Também adolescentes 
e jovens são alcançados. Uma 
congregação missionária está sendo 
iniciada. Pais sobrecarregados e pessoas 
desesperadas recebem aconselhamento 
e ajuda. Para nós, foi novamente uma 
grande alegria reencontrar Miriam Pizzi 
(diretora) e sua grande equipe de 
colaborares e ouvir deles como as 
pessoas estão sendo alcançadas com o 
amor de Deus e quais são os desafios 
para este maravilhoso trabalho social e 
missionário. Pudemos participar da 
inauguração de uma sala pequena e simples que permitirá a criação de mais 15 vagas no 
projeto PEPE. Foi uma festa tocante e alegre. Fico espantado com a grande alegria gerada 
por algo tão pequeno, e também empolgado com o quanto nós podemos ajudar aqui. Em 
2013, queremos ajudar na construção de um salão simples com 50 m2. O trabalho está 
crescendo muito, e esta sala está sendo muito necessária. 

 
4.2 Brasil: 
 

 Lar de crianças “Criança Feliz“, em 
Cotia – Foi simples maravilhoso ter 
novamente comunhão com os 
diretores, Edith e Manfredo 
Landenberger, os demais 
colaboradores e também as crianças, 
ouvindo a respeito do que Deus está 
fazendo aqui. Eu poderia contar 
muitas coisas, mas quero fazer apenas 
três destaques: a) o núcleo social, 
cujo trabalho começou em 2012 em 
uma das casas do lar, está indo muito 
bem, e atualmente já atende 45 
crianças todos os dias. Em 2013, este número deve aumentar. b) A pequena congregação 
local está crescendo, e muitas pessoas da região estão sendo alcançadas com o Evangelho. 
No dia 16 de dezembro, 10 novos membros foram batizados. O Pastor Manfredo está muito 
entusiasmado. c) Culto de lançamento da pedra fundamental para a construção de um 
salão multiuso: o planejamento foi feito de forma que o grupo da viagem de estudos e 
também nós pudéssemos estar presentes. Também havia muitas pessoas da igreja-mãe, de 

Pedro e Noemi Boretzky 

Crianças do projeto PEPE em  
“12 de Mayo“ 

Culto de lançamento da pedra fundamental para a 
construção do salão multiuso no lar de crianças em  

Cotia 
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São Paulo, e da congregação de Diadema presentes. A festa começou às 10h da manhã. O 
encerramento e ponto alto foi o culto de lançamento da pedra fundamental no fim da 
tarde. Durante todo o dia, houve muita comunhão, brincadeiras para crianças e adultos, 
barracas de comida e muitas outras coisas. O salão multiuso deverá servir ao lar de crianças, 
ao núcleo social e à nova igreja. A construção está sendo financiada principalmente com 
doações da igreja de São Paulo. 
 

 Núcleo Social em Diadema – A cada vez 
que recebo um relatório ou visito 
Diadema, fico admirado. Fico muito 
emocionado em ver como muitas 
crianças e suas famílias recebem aqui 
demonstrações práticas do amor de 
Deus. Atualmente, cerca de 250 crianças 
e adolescentes são atendidos todos os 
dias, e mais 300 jovens e adultos se 
beneficiam dos diversos projetos e cursos 
oferecidos pelo Núcleo. Também aqui 
temos muito orgulho dos nossos 
“missionários” líderes. Simone Almeida e 
Gilson da Silva realizam um trabalho fantástico. 

 

 Lar de Crianças “Henrique Liebich“, em Ijuí – O trabalho está andando muito bem. O 
núcleo social para crianças carentes que, como em Cotia, funciona e uma das casas do lar, 
atende cerca de 45 crianças, número que deve subir para 60 em 2013. No fim de 2012, o 
Pastor José Reinaldo Pinheiro entregará a liderança. O motivo é um período sabático que 
ele precisa tirar. Ele quer cuidar da esposa, que precisará se submeter a uma complicada 
cirurgia no quadril, e também quer voltar a atuar como pastor de igreja. Leandro Correa, o 
assistente administrativo, tornou-se diretor interino, e nós estamos buscando um novo 
diretor para o Lar. Por favor, ajudem-nos com suas orações. 

 

 Pomeranos para Jesus – Este é o novo 
projeto missionário entre os pomeranos 
no Estado do Espírito Santo, cujo 
objetivo é apoiar as igrejas e 
congregações da região e fortalecer 
ainda mais o trabalho evangelístico. 
Este projeto é apoiado pela EBM 
MASA. Os missionários chamados são 
Valério e Sandra Kurth. Eles são nativos 
da região, se converteram no trabalho 
missionário local, estudaram no 
seminário teológico em Ijuí, depois 
pastorearam a maior igreja da região e 
agora estão assumindo essa nova tarefa. Nos últimos 30 anos, surgiram nessa região quatro 
novas igrejas e seis congregações. Temos ótimas expectativas em relação a esse trabalho. 
O objetivo é promover cultos no dialeto pomerano em vários lugares, gravá-los em CD e 
DVD e depois distribui-los entre os moradores dos vales e montanhas em redor. Dessa 
forma, pessoas que nunca iriam a uma igreja poderão ouvir o Evangelho. Além disso, essas 
pessoas serão visitadas e terão a oportunidade de receber aconselhamento, oração e 
estudos bíblicos em casa. Quando se converterem, serão apresentados a uma das igrejas, a 
fim de serem batizados e integrados à igreja.  

 

Eu poderia continuar escrevendo, enchendo página após página. Vocês podem ver que estou 
entusiasmado e profundamente convicto de que nosso bom Deus age por meio de seus filhos. 

Duas crianças, que recebem uma 
nova chance no centro social 

Sandra e Valério Kurth 
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Fico profundamente alegre por poder ser parte dessa missão de Deus. Vocês também fazem 
parte dela. Alegrem-se conosco, orem e continuem nos apoiando. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Carlos Waldow 


