
 

 

Relatório de viagem 

Viagem ao Peru e à Bolívia – 05 a 25 de julho de 2013 

1. Introdução 
Como de costume, fiz essa viagem junto com Arturo Köbernick, o representante regional da 

EBM nos países de fala espanhola. Mais uma vez, ficamos realmente felizes com as 

conversas com nossos missionários no Peru, as visitas às igrejas quetchua e a oportunidade 

de ver a ação de Deus. Sempre é maravilhoso ver como Jesus constrói e fortalece sua igreja 

em todos os povos, culturas e realidades. Não importa se seus discípulos são pobres ou 

ricos, se têm boa formação ou se são analfabetos, se dispõem de muitos ou poucos 

recursos: ele os usa para “anunciar” seu evangelho da salvação do homem em palavras e 

ações. Nos primeiros dois dias da viagem, reuni-me com nossos representantes regionais 

(Airton Nickel e Arturo Köbernick) em Foz do Iguaçu/Brasil para uma reunião da equipe da 

América Latina. Elaboramos e finalizamos a estratégia EBM MASA 2020. Agora ela será 

analisada por nossos parceiros em cada país e também pela Comissão Executiva. 

 

2. Peru 
A primeira parada da viagem foi Jimbe e região.  

Celebramos aqui um congresso missionário com 

irmãos de Jimbe e outras sete aldeias. No ano 

passado, o trabalho missionário estava presente na 

pequena cidade de Jimbe e outros quatro vilarejos. 

Em um ano, Hugo Mondoñedo, o missionário da EBM 

MASA, começou trabalhos em três novos locais. Este 

congresso missionário reuniu aprox. 150 pessoas. 

Tivemos muita música, pregação da palavra, batismo 

de sete pessoas e apresentação de crianças, além de muita comunhão. Há três anos 

incentivamos Hugo a organizar esses encontros, com o objetivo de fortalecer nas pessoas, 

que às vezes vêm de vilarejos muito distantes uns dos outros, em altitudes de até 4000 m 

acima do mar, a percepção de que formam uma “única” igreja na região, e que juntos eles 

são fortes. No começo, assessoramos Hugo e sua jovem equipe de colaboradores, mas 

agora eles já estão conseguindo 

fazer quase tudo sozinhos, e de 

forma excelente. As pessoas da 

região já estão contando com o 

congresso missionário anual, que 

passou a ser algo muito 

importante para eles. Estamos 

extremamente felizes com a 

evolução do trabalho aqui e 

somos muito gratos a Deus por 

Hugo e Carlota Mondoñedo, que 

realizam seu ministério com 

muito amor e paixão. 



 

 

Nos dias antes e depois do congresso tivemos várias reuniões. Uma delas foi com Patricia 

Canessa, em Chimbote, que é nossa gestora financeira para os projetos no Peru, e com a 

liderança da associação regional dos batistas no norte do Peru, em Trujillo. Este último 

encontro contou também com a presença de vários missionários da EBM MASA: Hugo e 

Carlota Mondoñedo, Silvia Azabache e Santos Domingues (missionários da EBM MASA em 

Otuzco) e também Patricia Canessa. Na reunião, avaliamos resultados dos projetos, 

tomamos decisões a respeito de ações 

práticas e necessárias e discutimos objetivos e 

estratégias para o futuro. Um exemplo é a 

decisão de analisar, até o fim de 2013, a 

possibilidade de iniciar uma congregação 

missionária em Chimbote. O objetivo é fazer 

dela uma igreja forte, que possa atuar como 

igreja mãe para projetos missionários em 

toda a região, o que é algo muito necessário. 

Chimbote tem cerca de 350.000 habitantes, 

mas nenhuma igreja batista. Havia uma ali, 

mas há alguns anos ela tomou uma direção 

mais pentecostal. Apresentamos este desafio à liderança da associação regional. Eles estão 

entusiasmados com essa ideia e compartilham nossa visão. Depois dessa avaliação, 

decidiremos juntos se e como podemos começar com este projeto. 

 

Nesta parte da viagem e no congresso 

missionário em Jimbe contamos com a 

companhia de Andreas e Isabele Griesser, e 

sua filhinha Esmeralda. Trata-se de um casal 

de batistas da Suíça, que tem um projeto 

social missionário em Juanjuy. Seu propósito 

é treinar membros das igrejas para trabalhar 

com crianças e adolescentes. Já faz alguns 

anos que tenho contato com eles. Convidei-

os para nos acompanhar na viagem a fim de 

ajudá-los a obter melhores contatos com outros batistas no Peru. Por um lado, para que a 

liderança dos batistas conheça o trabalho que eles fazem, e por outro lado para incentivar o 

intercâmbio e o aproveitamento do serviço que eles oferecem. Pudemos passar tempo e 

conversar bastante com eles, e esperamos que isso produza boas iniciativas para o trabalho 

missionário no Peru. 

 

De Trujillo voltamos para Lima e de lá fomos 

para Cuzco. Lá encontramos nosso missionário 

Adrián Campero esperando por nós. 

Inicialmente tivemos longas conversas com 

ele. Nossos assuntos não giraram apenas em 

torno da avaliação do trabalho missionário nas 

regiões de Apurimac e Cuzco (onde estão a 

maioria dos projetos apoiados pela EBM 

MASA) e dos preparativos para as diferentes 



 

 

reuniões, cultos e encontros dos dias seguintes. Para nós, a prioridade é sempre o próprio 

missionário: sua saúde física, emocional e espiritual, suas lutas, suas preocupações, 

sucessos e derrotas e as coisas que movem seu coração. Pudemos conversar e orar muito 

uns pelos outros. A saúde de Adrián não está muito bem. Ele está recebendo tratamento 

médico e esperamos que Deus o toque, para que ele se recupere logo.  

 

No trabalho missionário em Curahuasi foi necessário tomar uma decisão importante e 

bastante difícil. Pedimos ao missionário Tomas Chaparro para entregar sua 

responsabilidade por este projeto. Há mais de três anos estamos investindo muita 

assessoria, treinamento e acompanhamento para ele com vistas a este trabalho. Sempre 

procuramos dar todas as oportunidades possíveis para que nossos missionários se 

desenvolvam de forma positiva. Ele fez alguns progressos, mas não o suficiente para 

atender a todos os desafios apresentados pelo trabalho neste local. Nos próximos meses, 

Tomas será acompanhado e também poderá receber aconselhamento para reorientar seu 

ministério. Esta decisão foi tomada em conjunto com Adrián, a liderança da associação 

regional para o trabalho missionário entre os quetchuas e a liderança da igreja em 

Curahuasi. Temos muita esperança de que essa decisão contribua para que o trabalho 

missionário e também Tomas avancem de forma positiva. Adrián Campero assumirá 

interinamente a direção deste projeto, até que haja um novo missionário. Outra decisão 

importante para Curahuasi é construir, até o fim do ano, um prédio simples no terreno 

comprado pela igreja, que ela possa usar para seus cultos e demais eventos. Há mais de um 

ano, o terreno foi murado, como medida de proteção e segurança. Esperamos e oramos 

para que as igrejas também nos apoiem nesses novos desafios (novo missionário e igreja) 

por meio de suas orações e doações. A congregação tem cerca de 40 membros, mas a 

grande maioria é de pessoas muito pobres. 

 

 

Estamos planejando para junho de 

2014 uma viagem missionária ao Peru. 

A região de Cuzco / Apurimac será a 

mais importante nessa viagem. 

Passamos um dia inteiro planejando 

inúmeros detalhes para isso. Tenho 

certeza de que será uma viagem muito 

interessante. No fim da viagem estará 

a participação em um congresso 

missionário quetchua em Concacha, 

que provavelmente contará com a 

presença de mais de 1000 pessoas. 

Eventuais interessados já podem começar a treinar para a corrida bíblica, que acontece a 

4000 m de altura. Outro desafio será não somente visitar a Puente del Inca, mas também 

atravessá-la. 

 

 

A última estação de nossa viagem ao Peru foi Yanaoca e região. Modesto e Lourdes Puñal, 

missionários da EBM MASA, estavam ocupados com a organização e realização de dois 

eventos importantes: o primeiro foi um encontro missionário com nossos irmãos de Winchiri 



 

 

e das congregações de outros três vilarejos. 

Fiquei profundamente tocado pelo tempo 

que passamos com aqueles irmãos naquele 

dia. São muitas famílias pobres, que andam 

muitos quilômetros a pé a fim de participar, 

mas que seguem o Senhor Jesus Cristo e sua 

igreja com muito amor e dedicação. Eles são 

o povo de Deus que levam o Evangelho em 

palavras e ações às pessoas nas montanhas e 

vales, sem permitir que sua própria miséria e 

limitações os impeçam! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O segundo evento foi a 

celebração de um culto 

conjunto em Yanaoca no 

sábado pela manhã. Havia 

ali cerca de 60 pessoas, 

vindas de oito diferentes 

congregações. Cantamos 

bastante, ouvimos a 

pregação da palavra e 

também testemunhos. No 

final, aconteceu o já 

costumeiro almoço em 

conjunto. A Deus seja a 

glória pelos progressos do 

trabalho missionário nessa região! Modesto Puñal realiza um trabalho muito edificante, com 

a constante comunicação e coordenação de Adrián Campero e muita dedicação e iniciativa 

próprias. 

 



 

 

A capela está em construção em Yanaoca. As paredes já foram levantadas, e em alguns 

meses o prédio receberá também telhado, portas e janelas. Além disso, serão construídas 

ainda uma cozinha e salas adicionais, para que seja possível realizar aqui treinamentos para 

os missionários e colaboradores da região. 

 

Ao embarcar no voo de Cusco para Lima e de lá para La Paz/Bolívia, sentimo-nos muito 

gratos ao Senhor pela sua orientação e condução em todas as conversas e decisões 

importantes para o planejamento e a definição dos próximos objetivos. Também estávamos 

muito agradecidos pelas profundas experiências espirituais com nossos irmãos quetchua e 

missionários. Fomos presenteados, encorajados e edificados. É simplesmente maravilhoso 

caminhar com Jesus e participar de sua missão!!  

 

3. Bolívia 
Passamos os dois últimos dias da nossa viagem em La Paz. Aqui tivemos três reuniões 

importantes. A primeira foi com Martin e Agustina Fernandez, pais sociais do pequeno lar 

de crianças em El Alto. Este projeto está sendo encerrado agora. Em 2012 havia somente 

quatro jovens com a família Fernandez. Dois deles agora estão completamente 

independentes. Os últimos dois (Jonathan e Jorge Luis) também já moram por conta 

própria, mas ainda são acompanhados por Martin e Agustina. Eles também ainda recebem 

de EBM MASA o auxílio necessário para moradia e sustento, assim como para sua formação 

profissional. Por motivos de saúde, Martin e Agustina foram morar com seus dois filhos 

biológicos em Cochabamba, onde também Jonathan e Jorge Luis passarão a residir. 

A segunda reunião foi com Duane Guthrie, missionário de Canadian Baptist Ministries 

(CBM). No momento ele também auxilia a EBM MASA, representando-nos diante da 

Convenção Batista da Bolívia (UBB). Estudamos com ele assuntos importantes e concretos 

que queremos debater e decidir em conjunto com a UBB. Foi uma conversa muito 

produtiva, na qual pudemos mais uma vez enfatizar as principais características da visão e 

do conceito de missões da EBM MASA, que são pré-requisito para as parcerias nos 

diferentes projetos. Neste sentido, EBM MASA e CBM são muito semelhantes, mas ainda 

assim podemos aprender muito uns com os outros.   

Por fim, a terceira reunião foi com a liderança da UBB, na qual tratamos mais uma vez dos 

dois projetos que tínhamos assumido conjuntamente no ano passado. Infelizmente a UBB 

fez muito pouco neste período. Mas recentemente foi eleita uma nova liderança 

(presidente: Reyes Baltazar Kispe Yapita), que tem uma postura mais proativa, o que nos 

deixa esperançosos. A conversa não somente foi positiva, mas também pudemos tomar 

decisões boas e importantes. Os dois projetos já discutidos serão iniciados no começo de 

2014. Para tanto, é preciso realizar agora uma série de avaliações e preparativos, que 

demandam comunicação intensa. Os projetos são: 1.) PEPE em El Alto, junto com uma 

igreja local; 2.) plantação de uma nova igreja em Sucre-Yotala. Sucre é capital da província 

de Chuiquisaca, e Yotala é uma cidade vizinha. Também aqui evangelização e ação social 

devem andar de mãos dadas. Este projeto será sustentado em parceira com a CBM. O 

aspecto social aqui será concentrado no combate à doença de Chagas (transmitida pelo 

bicho-barbeiro), que é um enorme problema para a população local. Esta região da Bolívia 

recebe classificação “vermelha” no que diz respeito a essa doença. Estamos muito 

contentes com as perspectivas de futuro positivas para o trabalho da EBM MASA na Bolívia. 

Demorou mais tempo do que o esperado até que os novos projetos e estratégias fossem 



 

 

definidos com nossos irmãos bolivianos, mas agora as expectativas são boas. Para nós é 

muito importante não iniciar o apoio a projetos enquanto não houver acordos muito claros, 

enquanto eles não estiverem de acordo com nosso conceito de missões e enquanto a 

responsabilidade não é assumida e executada de forma conjunta. 

4. Conclusão 

Convido-os a se unirem a nós na alegria e na gratidão a Deus por tantos bons resultados. 

Também convido a continuar orando pelos projetos no Peru e na Bolívia, pelos missionários 

responsáveis e seus colaboradores. Cada oração e cada centavo investidos no sustento 

destes projetos vale a pena. Por isso, mais uma vez agradeço de coração pelo seu amor e 

apoio. 

Saudações cordiais, 

vosso, 
 
 
 
 
Carlos Waldow 
Secretário de Missões para a América Latina 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabalho com crianças, durante 

encontro de igrejas em Winchiri 
Congresso missionário em Jimbe 


