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                                                      À direita: os missionários da EBM-MASA com suas 
famílias 

Viagem 
Com grande alegria e gratidão quero novamente dar-lhes um 
relatório sobre as experiências que Arturo Köbernick (nosso 
representante regional) e eu tivemos nesta viagem. A viagem 
transcorreu bem, e também não enfrentamos nenhum problema na 
Alfândega cubana. Como de costume, nossas malas tinham um 
pouco de sobrepeso, porque sempre tento levar o máximo possível 
de objetos para nossos missionários em Cuba. Eles incluem de itens 
de uso diário, chocolate, a coisas como roupa de cama, todas muito 
difíceis de encontrar em Cuba e também caras demais mais para 
nossos amigos cubanos. Também sempre levo pequenos presentes 

meus para as famílias missionárias. Deus nos abençoou, e não tive 
nenhum problema para entrar no país com todos esses presentes. 
 
Na primeira semana da nossa viagem estávamos acompanhados por 
Lars Müller, um estudante de Elstal com coração missionário que 
queria conhecer o trabalho em Cuba. Ele chegou um pouco antes de 
nós e passou ao todo três semanas no país. Ele ficou emocionado em 
ver como e o que Deus está realizando em Cuba por meio de seus 
filhos. 
  
Nossos missionários e suas famílias 
Mais uma vez, o encontro com os missionários foi uma das ênfases da 
viagem. Pudemos investir muito tempo para conversar com eles, 
descobrir como estão passando e o que pensam, quais desafios estão 
enfrentando e como estão realizando o trabalho. O que sempre me 
inspira é o tempo que passamos junto com eles em oração. Nossos 
missionários estão muito bem. Todos trabalham muito, dedicam-se 
com paixão e realizam seu trabalho com muito amor. Ficamos muito 
felizes em ver que todos eles tomam o devido cuidado para investir 
em suas famílias, nos seus casamentos e no relacionamento com os 
filhos. Continuo convicto de que nossos missionários são o nosso 
maior capital! 
 
Durante o período em que estivemos em Cuba, Ana Isabel, esposa 
de Daniel Gonzalez, não passou bem de saúde. Ela ficou vários dias 
internada no hospital para fazer uma série de exames. Foi 
diagnosticada então com várias pedras da vesícula, e precisava de 
cirurgia o mais rapidamente possível. No momento em que escrevo 
isto, ela já foi operada e está se recuperando muito bem. Ela também 
poderá acompanhar Daniel à Conferência Missionária na Espanha, o 
que é um grande presente de Deus. 
 
Depois de alguns dias em Cuba, Arturo Köbernick teve uma crise de 
hipertensão, que se mostrou um pouco difícil de controlar. Levou 
vários dias para que se normalizasse novamente. Por isso ele não 
conseguiu participar da visita a alguns projetos, e também não pode 
viajar comigo para a parte oriental de Cuba. Ficamos felizes porque 
depois da consulta médica, dos medicamentos e de muita oração a 
sua saúde se normalizou novamente. 
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Na primeira semana aconteceu a Assembleia da Convenção Batista Ocidental de Cuba. 
Participamos dela durante um dia e também pudemos dar uma palavra ao plenário em nome 
da EBM INTERNATIONAL. 
 
Seguem agora algumas informações importantes sobre os projetos: 
 
Ilha da Juventude 
Chegamos em Cuba na sexta-feira à 
noite, e no sábado bem cedo já 
fomos à Ilha da Juventude. No 
mesmo dia visitamos várias das 
igrejas recém-organizadas. Com 
alegria, os irmãos nos mostraram as 
três carroças com cavalo compradas 
no ano passado com ajuda da EBM 
MASA. Elas servem para transportar 
os missionários e equipes pequenas 
com mais rapidez e praticidade às 
aldeias onde serão realizados os 
trabalhos. Em 2012 deverão ser 
compradas mais três carroças, e o 
dinheiro para isso já foi transferido 
para eles. Cada carroça com cavalo custa 500 euros. Em Cuba, é muito difícil, praticamente 
impossível, manter um carro, por isso as pessoas acabam procurando outros meios de 
transporte. No mesmo dia também tivemos uma reunião para avaliação e planejamento com a 
liderança. O trabalho continua muito bem aqui. Karell Lescaille, missionário de MASA, e sua 
equipe têm uma visão clara, atuam de forma estratégica, treinam muitos cooperadores para a 
obra missionária, levam o Evangelho às pessoas e fundam cada vez mais novas igrejas. No 
domingo pudemos participar de um culto conjunto em Nueva Gerona, na igreja-mãe. É tocante 
ver o entusiasmo com que eles cantam, oram e escutam a Palavra de Deus. 
 
Favela em Havanna 
Frank San Juan começou este trabalho em Zaldo há alguns anos, e agora o Evangelho também 
está sendo levado a várias outras favelas. É muito gratificante ver como Deus age aqui e como 
as pessoas são transformadas, como Jesus está construindo fortalecendo sua igreja mesmo 
entre os mais pobres e miseráveis. A igreja em Zaldo, com seus cerca de 200 membros, está 
felicíssima porque pôde transferir seus cultos para a laje recém-construída, onde há mais 
espaço. A obra ainda não está totalmente pronta, mas deve ser finalizada em 2012 com ajuda 
da EBM MASA. Falta terminar a última parte da laje e cobrir toda a área com telhado de chapa 
de alumínio. A laje foi construída sobre várias casas mais antigas de diferentes famílias. A maior 
delas, que abrange cerca de metade da área total, tinha sido colocada à venda recentemente 
(uma nova lei em Cuba possibilitou agora a compra e venda de imóveis). O dono, um senhor 
de idade (e sua família), que tinha permitido que a igreja construísse a laje de concreto por 
cima de sua casa, queria que agora a casa inteira ficasse à disposição da igreja. Ele só precisava 
de um lugar para morar. Isso representou uma oportunidade maravilhosa, porque assim a casa 
também passaria a pertencer oficialmente à igreja, o que facilitaria muitos procedimentos 
legais. Frank participou da reunião em que tratamos desse assunto. Com os olhos cheios de 
lágrimas, ele disse: “Sei que isso é um desafio financeiro não previsto e gigantesco para a EBM 
MASA, mas já faz algum tempo  que eu passo tempo de joelhos todos os dias, às 6h da manhã, 
pedindo a Deus que ele nos mostre um caminho, porque esta é uma oportunidade imperdível 
para nós”. Para nós também ficou claro que não poderíamos perder esta chance de jeito 
nenhum, e por isso decidimos comprar uma moradia para este irmão mais idoso e sua família, 
no valor de 10.000 euros. Assim, agora a maior parte das casas que sustenta a laje de concreto 
construída para as atividades da igreja pertence à igreja de Zaldo. Aleluia! 



Arturo e eu pudemos 
pregar em dois cultos 
aqui, e mais uma vez 
ficamos muito 
impressionados com a 
alegria e o 
entusiasmo desta 
igreja. Ficamos um 
pouco tristes porque 
Frank e sua família se 
mudarão para os 
EUA, por motivos 
familiares. Deus usou 
Frank para construir 
este trabalho em 
Cuba a partir do zero. 
Ele sempre se 
dedicou a ele com 
muito amor, espírito 
batalhador e paixão. Esta decisão também representou um grande desafio para Frank, e foi 
muito difícil para ele tomá-la. Tivemos muitas conversas conjuntas com ele e Daniel Gonzalez, a 
fim de encontrar uma boa solução para esta situação. Daniel Gonzalez assumirá a coordenação 
e a direção do projeto. Rolando Fernández García, que há algum tempo já atua como “braço 
direito” de Frank neste trabalho, assumirá como pastor titular. A igreja aceitou esta solução de 
forma unânime e ficamos contentes com a boa orientação de Deus também neste assunto. Isto 
tinha sido uma grande preocupação nossa. Agora esperamos e oramos para que também 
Rolando, que é muito diferente de Frank, com outros dons e outras formas de fazer as coisas, 
seja usado por Deus para dirigir e desenvolver este projeto tão importante. Rolando e sua 
esposa, Milena, aceitaram juntos este desafio, o que também significa muito para nós. Durante 
o ano de 2012 serão realizadas avaliações regulares, para orientar todas as outras decisões 
necessárias, por exemplo no que se refere à forma como o trabalho nas aprox. 10 outras favelas 
será estruturado e dirigido no futuro sem a presença de Frank. 
 
Cuba Oriental 
É empolgante ver como 
está indo o treinamento 
de líderes e missionários 
para a plantação de 
igrejas, realizado sob a 
coordenação e direção de 
Marcos Rivero e Sorangel 
Dias Claro, missionários 
de MASA neste local. Tive 
uma reunião em Santiago 
de Cuba com a direção 
da Convenção local, em 
que tratamos mais uma 
vez o conceito básico e as 
diretrizes para a direção 
conjunta deste projeto. 
Convidei-os a também se 
filiarem à EBM. Estão 
interessados nisso, e por isso ficaram de analisar e refletir sobre o assunto nos próximos 
tempos. Visitamos quatro províncias em três dias na companhia de Marcos e de sua equipe. 



Foram realizados 
encontros de missionários 
(seis encontros no total, 
com missionários em 
treinamento) em diversos 
locais, como em 
Guantánamo, Las Tunas e 
Holguín, com a 
participação de até 60 
cooperadores em cada 
encontro. Pude pregar 
em todos os encontros, 
encorajando os 
missionários e 
agradecendo-lhes pela 
sua dedicação tão 
apaixonada. Nos últimos 
três anos, cerca de 100 

novas igrejas foram fundadas por intermédio deste projeto. Até meados de 2011, esse 
treinamento tinha sido dado a 120 plantadores de igrejas. Estes participam agora da segunda 
fase do treinamento. No ano passado, Marcos disse que o plano era treinar 200 novos 
líderes/plantadores de igrejas em quatro províncias. Achei exagerado, mas dei todo o apoio e 
motivação para o projeto. Agora ele me contou que 247 novos colaboradores estão 
participando dos treinamentos. Mas como havia ainda muito mais pedidos e nem todos 
poderiam ser atendidos por meio de cursos presenciais, o treinamento também foi elaborado 
na forma de curso à distância. Dessa forma, mais 300 “missionários” estão participando do 
treinamento. Portanto, no momento 667 colaboradores estão sendo treinados, e todos estão 
engajados em algum trabalho missionário e de plantação de igreja. Simplesmente fantástico!! 
Estas novas igrejas são fundadas no interior no país, em vilarejos e também nas cidades. Fico 
entusiasmado ao ver que muitas das pessoas alcançadas pelo Evangelho precisam enfrentar 
grandes obstáculos para 
poder participar dos 
cultos. Muitas vezes 
precisam andar muitos 
quilômetros a pé ou 
percorrem grandes 
distâncias em carroças 
de boi e tratores.  
Há cerca de três anos, 
quando decidimos 
apoiar esta visão e este 
projeto, sabíamos que 
ele merecia crédito e 
suporte, mas nem 
desconfiávamos em que 
Deus o transformaria. 
Creio que não é difícil 
entender que Marcos 
Rivero e sua equipe tenham de viajar muito para dar conta de todos os desafios apresentados 
pelos treinamentos. Até agora ele tem feito isso de ônibus, pegando carona com 
caminhoneiros ou encontrando alguma outra solução praticamente inimaginável. No entanto, é 
impossível que ele continue dando conta desta quantidade de trabalho dessa forma. Por isso 
decidimos que, apesar de isso representar um grande desafio para o orçamento da EBM 
MASA, iremos comprar um carro para que ele e sua equipe possam viajar aos treinamentos 



mais distantes. Trata-se de uma relíquia, ano 1959, mas ainda em condições muito boas. Este 
carro custa 12.000 euros. Isso mostra como as coisas em Cuba são malucas. Mesmo que a 
legislação de Cuba tenha mudado um pouco neste sentido, ainda é “impossível” comprar um 
carro novo. 
 
 
Bahia Honda e Sayas 
Nesta região (a cerca de 80 
km de Havana), o casal Juan 
e Ana Iris Sanchez continua 
realizando um ótimo 
trabalho. Aqui eles cuidam 
de várias pequenas igrejas e 
grupos caseiros. Uma delas 
está em Murillo. Pudemos 
participar de um culto de 
batismo realizado numa 
praia selvagem em Murillo. 
Havia aprox. 150 pessoas 
presentes, inclusive pessoas 
que não participam da 
igreja. Arturo pregou, e eu 
pude ajudar no batismo. 
Doze novos cristãos foram batizados neste dia. O mais idoso de todos, com 80 anos, contava 
empolgado o que Jesus significa para ele. Outro, que tinha passado toda a vida no 
ocultismo/espiritismo, contou de sua enorme e profunda alegria por ter sido liberto disso e por 

poder desfrutar de uma nova 
vida no amor e na alegria de 
Jesus. Quando voltamos para 
Havana ao fim deste dia tão 
cheio, sentindo a intensidade 
dos dias passados, meu coração 
borbulhava de alegria e pensei: 
“Não há nada mais belo, mais 
abençoado, mais empolgante 
do que participar da missão do 
nosso Senhor Jesus Cristo”. E 
não estou querendo dizer que 
não há muitos desafios e 
dificuldades enormes. Mas é 
simplesmente maravilhoso!  
 

Havana 
Daniel Gonzalez, missionário da EBM MASA e coordenador dos projetos em Cuba, e sua 
esposa, Ana Isabel, continuam realizando um trabalho formidável. É impressionante a 
quantidade de trabalho que eles fazem. A igreja no bairro de Santos Suarez, onde Daniel é 
pastor, transformou-se completamente nos dois anos e meio desde que ele a assumiu. Ela foi 
realmente “virada do avesso”. Os projetos sustentados por EBM-MASA realizados por esta 
igreja, como clubes bíblicos e evangelismo por meio do esporte, não param de crescer. Eles 
alcançam cerca de 1000 crianças e jovens, além de suas famílias. A maioria destas crianças e 
jovens vêm de famílias carentes, muitos envolvidos com drogas e violência. Muitos passam a 
crer em Jesus, são batizados e integrados na igreja. Pudemos participar dos encontros de 
vários grupos deste trabalho, e também compartilhar a Palavra de Deus com eles. Em um dos 

clubes bíblicos, onde também funciona uma congregação, participamos de um encontro 



com as crianças e também com os adultos. Foi realizado no quintal de uma casa, debaixo de 
algumas árvores. Havia muitas crianças presentes. Depois da mensagem breve, mas 
impactante, o missionário convidou os presentes a se decidirem por Jesus: cerca de 10 adultos 
foram à frente. Eles receberão acompanhamento imediato e aprenderão da Palavra de Deus 
em algum grupo caseiro. Encontramos aqui Yriorta, uma mulher muito difícil, que também 
dirigia um grupo espírita em sua casa e que há duas semanas se decidira por Jesus. Ela nos 
contou, visivelmente contente, como Jesus a libertara de toda a opressão e escravidão. Com 
ajuda de alguns colaboradores da igreja, ela tinha se livrado de quatro sacos grandes cheios de 
ídolos e objetos ligados à sua atuação ocultista. Contou como quer viver sua vida de outra 
forma a partir de agora, junto com Jesus. 

Na 

igreja de Daniel também tivemos um encontro com aprox. 50 colaboradores engajados nos 
projetos sustentados pela EBM MASA. Pudemos expressar nosso apreço pela sua dedicação, 
agradecer-lhes pelo seu amor e engajamento, motivá-los para as suas tarefas e desafios e 
abençoá-los em nome de Deus. 
 
 

Uma história sem fim 
Assim como em Atos, o trabalho missionário é sempre uma história sem fim. Estamos sempre 
enxergando novos desafios e objetivos. A história missionária em Cuba também continua. 
Temos oportunidades enormes diante de nós, e gostaríamos muito de dar ainda mais apoio. 
Oramos neste sentido, e temos muita esperança de que o Senhor nos dará os meios para isso. 
Encerro este relatório, prestando contas a todos os que oram, doam ou ajudam este trabalho 
de alguma outra forma. Quero deixar aqui meu muito obrigado a todos vocês. Isso inclui nossa 
liderança, a Executiva, nossa equipe em Elstal, as igrejas na Europa e na América Latina, as 
muitas pessoas que se colocam na brecha. Que o nosso bom Deus os recompense por isso. 
 

Saudações calorosas! 
 
 

Carlos Waldow 
Secretário de Missões, Promoção para a América Latina 


