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Queridos amigos, 
queridos irmãos e irmãs, 
 
neste relatório, quero compartilhar minhas experiências da última viagem a Cuba. Grande 
parte deste relatório aparecerá também na próxima edição do nosso Magazin, mas aqui 
acrescentarei algumas informações adicionais. Muito obrigado pelo seu interesse! 
 

Deus age de forma espantosa! 
Não há título melhor para este relatório. Nas últimas duas semanas de janeiro, visitamos os 
projetos apoiados pela EBM MASA em Cuba e pudemos ver, mais uma vez, como Deus 
constrói seu reino mesmo em meio à maior miséria e falta de recursos, capacitando seus 
filhos e avivando a luz do seu Evangelho. Desta vez pude fazer as visitas em Cuba 
acompanhado de uma equipe. Estavam comigo minha esposa, Marli, nosso representante 
regional, Arturo Köbernick, e sua esposa, Betty, assim como três voluntários da EBM: 
Stephanie Peters Waldow (nossa filha), que está fazendo um estágio de dez meses em Cuba, 
Marvin Neubauer, estudante de Teologia de Elstal, atualmente trabalhando como voluntário 
na Argentina, e Oliver Stock, que trabalhou como voluntário no Brasil do ano passado e 
também queria conhecer os projetos em Cuba. 
 
Foram duas semanas muito intensas, repletas de viagens, reuniões para planejamento de 
projetos, encontros, três cultos de batismo, um culto de formatura para 52 participantes do 
treinamento de plantadores de igreja. Celebramos os 15 anos de existência da igreja na Ilha 
da Juventude, participamos de um retiro com os missionários da EBM MASA e suas famílias 
e da organização da igreja em Tamarindo, um bairro de Havana. Visitamos um culto da 
igreja na favela de Zaldo, onde também tivemos encontros significativos, e depois ainda 
tínhamos um compromisso com o comitê central do governo cubano, além de muitas outras 
coisas. A conclusão da nossa avaliação no fim da viagem é: Deus nos abençoou e 
presenteou ricamente! Pudemos cumprir todos os compromissos, não ficamos doentes 
(apesar da cólera que estava grassando em Cuba), tomamos decisões estratégicas para o 
futuro e nos alegramos com os resultados positivos e o crescimento dos projetos. 

 

Pontos altos da viagem 
 

1. 15 anos da igreja na Ilha da Juventude 
Nos primeiros dez anos em Cuba, o trabalho missionário na Ilha da Juventude era o 

único projeto da EBM MASA. Naquela época, Daniel e Ana Isabel Gonzalez eram jovens 
missionários, que tinham começado o trabalho do zero, sem nenhuma ajuda. O apoio da 
EBM MASA deu a eles a possibilidade de se dedicar integralmente à sua visão. Depois de 10 
anos, Daniel entregou o trabalho ao primeiro convertido da Ilha da Juventude, Karell 
Lescaille, que tinha se tornado sua mão direita no trabalho missionário. Os Gonzalez foram 
para Havana, a fim de espalhar sua visão no país inteiro. Hoje há cinco igrejas na Ilha da 
Juventude, e mais três devem ser organizadas nos próximos dois anos; também há mais de 
80 igrejas caseiras. Dezoito missionários e muitos outros colaboradores impulsionam o 
trabalho na Ilha com amor e paixão. Eles têm uma visão clara e uma boa estrutura 
estratégica, aproveitam cada ocasião possível – e ás vezes também impossível – para 
alcançar as pessoas com o Evangelho. 

 



O culto de aniversário em Nueva foi uma experiência maravilhosa. Mais de 500 pessoas 
se reuniram no domingo. O clima era de grande alegria e gratidão. A adoração foi 
acompanhada de música excelente. O culto teve apresentações de crianças, batismo de 
doze pessoas e uma pregação desafiadora trazida por Daniel Gonzalez. O destaque ficou 

por conta da gratidão a Deus, por tudo o que ele realizou aqui nos anos passados, e da clara 
convicção a respeito da incumbência missionária futura.  

 
No sábado tivemos um encontro com os cerca 
de 40 missionários e colaboradores liderados 
por Karell Lescaille que compõem a equipe 
missionária da Ilha da Juventude. Cada um 
contou um pouco a respeito de sua tarefa, os 
desafios nos projetos e como eles 
experimentam a atuação de Deus. Pudemos 
agradecer-lhes pela sua dedicação apaixonada, 
motivando-os a continuar a trabalhar dessa 
forma.  
 

 
 

2. Treinamento para plantadores de igrejas em Cuba oriental 
Há quatro anos, surgiu a visão de treinar missionários para o trabalho de plantação de 

igrejas. Deus chamou Marcos Rivero para este ministério. Mas não havia dinheiro para 
sustentá-lo, e por isso nós fomos contatados. Desde então, ele é missionário da EBM MASA. 
Ninguém poderia suspeitar o que Deus faria a partir disso:  

Nos primeiros dois anos, cerca de 120 pessoas foram treinadas em Las Tunas e região, 
que depois fundaram 120 novas igrejas. Em vista disso, cada vez mais igrejas se interessaram 
pelo projeto. Muitas pessoas reconheciam que Deus as estava chamando para o trabalho 
missionário, de forma que agora o treinamento é oferecido em toda a parte oriental de 
Cuba. 

Atualmente, mais de 600 pessoas 
estão em treinamento com Marcos Rivero e 
sua equipe. O treinamento, de 2 anos, está 
aberto a qualquer pessoa que já esteja 
envolvido em um trabalho missionário. O 
treinamento fornece fundamentos bíblicos 
e recursos práticos para o trabalho de 
evangelização e plantação de igrejas. 
Depois de dois anos, é possível fazer um 
curso extensivo, um ano de treinamento 
intensivo em várias áreas da teologia e da 
eclesiologia. 

Pudemos participar da festa de 
formatura de 52 novos “plantadores de igrejas”. Uma semana depois, foi a vez do primeiro 
grupo de 100 pessoas que participou do curso de extensão. Nestes quatro anos, mais de 
250 novas igrejas foram organizadas. É atuação de Deus, um verdadeiro avivamento! Muitos 

Formatura de 52 plantadores de igrejas 



Culto em Zaldo 

dos nossos irmãos em Cuba entenderam o chamado de Deus e dedicam suas vidas a ele 
com muito amor e entusiasmo, com grande disposição ao sacrifício. Seu objetivo? Cuba 
para Cristo!! Nós, como EBM MASA – e incluo nisto cada intercessor e sustentador – temos 
a alegria e o privilégio de poder participar disso.  

 

3. Igreja na favela de Zaldo 
Encontrar crianças, jovens, adultos e 

idosos nas favelas tocou profundamente o 
nosso coração. Eles não têm praticamente 
nenhuma chance, estão expostos à pobreza 
extrema, e não raro se envolvem com drogas 
e criminalidade. Mas louvado seja Jesus 
Cristo, porque ele está alcançando essas 
pessoas com seu amor, por intermédio da 
sua igreja. É maravilhoso ver que a fé em 
Jesus não transforma apenas as pessoas, 
mas também o seu contexto. 

  

Em Zaldo ouvimos sobre os enormes 
problemas e desafios da igreja local, que são 
enfrentados com muita oração. Mas também 
ouvimos sobre as vitórias que Deus está 
concedendo. Já faz três anos que a igreja 
está construindo uma laje de concreto sobre 
várias casas antigas. Um terço da laje já está 
pronto, e é aqui que a igreja se reúne para 
celebrar seus cultos. Esperamos conseguir 
juntar os recursos necessários para o 
restante da laje nos próximos meses. No 
momento, a igreja também enfrenta 
algumas hostilidades, mas ela encara a 
situação com confiança.  

O novo missionário em Zaldo chama-se 
Rolando García. Ele é o sucessor de Frank San 
Juan, e somos muito gratos por ele. Infelizmente, Frank mudou-se para os EUA por motivos 
familiares.  

 

4. Igreja de Tamarindo 
Tamarindo é o bairro onde pudemos 

participar da organização de uma nova 
igreja, em um culto realizado a céu aberto. 
Havia cerca de 150 pessoas presentes. A 
alegria era palpável. Daniel Gonzalez, o 
missionário da EBM MASA, e sua igreja 
estão entusiasmados ao ver os frutos da 
visão de plantar novas igrejas nas cidades 
grandes. Neste bairro, o trabalho começou 
com 10 grupos caseiros. Agora eles se 
tornaram uma igreja autônoma. Ela começa 
com quase 100 membros, dois pastores e 
uma equipe de louvor. A igreja ainda não tem prédio, mas possui um terreno, comprado 
com ajuda de recursos enviados pela EBM MASA. Em breve, será construída uma cobertura 
de folha de flandres, para que a igreja tenha um telhado por cima da cabeça. Logo, outras 
três igrejas deverão ser organizadas em diferentes bairros.  

 

Laje de concreto com telhado de chapa, o 
ponto de encontro da igreja em Zaldo 



 

5. Três batismos 
 

 em Murillo 
O sol brilhava com força nesta tarde de quarta-

feira na praia da pequena vila de Murillo, aprox. 100 
km a noroeste de Havana, onde aconteceria o 
batismo. Por ser dia útil, nem todos os membros da 
nova congregação local puderam estar presentes, 
mas quem estava livre veio para o batismo de cinco 
novos irmãos. Cânticos alegres e grande entusiasmo 
deram o tom. Alguns dos batizandos tinham sido 
libertados de uma profunda ligação com práticas 
ocultas ao se converterem a Jesus. Os missionários 
da EBM MASA na região, Juan e Ana Iris Sanchez, 
estavam felicíssimos, e nós também. Juan atende 
diversas congregações nesta região, e também em 
Sayas e Bahia Honda. O trabalho missionário aqui 
não é fácil e enfrenta grandes desafios, de forma 
que é ainda mais importante ver que Deus está 
abençoando e dando frutos.    

 
 na Ilha da Juventude – já mencionado.   

 
 na igreja de Zaldo 

Como havia algumas pessoas idosas entre os batizandos, que não podiam ser batizados 
no mar que banha Havana, o batismo foi realizado no domingo à tarde, na igreja de Daniel 
Gonzalez. Onze irmãos foram batizados em reconhecimento à sua fé em Jesus.  

  

 
 

 

 

 

6. Retiro com os missionários da EBM MASA e suas famílias 
O retiro começou ao meio-dia de quinta-feira 

e foi até o meio-dia de sábado. Foram dois dias 
intensos e movimentados. À tarde havia tempo 
livre para descansar e/ou aproveitar a praia. Os 
voluntários cuidaram das crianças, que assim 
também tiveram um programa apropriado para 
elas. O objetivo do retiro era estudar alguns temas 
importantes à luz da Bíblia, conversar e orar uns 
pelos outros, oferecer aconselhamento e 
orientação, além de discutir visões e estratégias 
para os próximos anos nos projetos em Cuba. 
Estamos muito felizes, pois vimos a atuação e a bênção de Deus. Na avaliação ao fim do 
encontro, pudemos constatar que nossos objetivos foram alcançados. Um presente 
simplesmente maravilhoso. Não raro, correram lágrimas. Por um lado, de alegria pelos 

Uma senhora chorou de alegria 
depois de ser batizada. 

Pastor C.Waldow e R.Garcia 
durante o batismo 

Batizando da igreja de Zaldo  



resultados alcançados nos diversos projetos ao 
longo do último ano; por outro lado, porque os 
missionários puderam compartilhar com o 
grupo as profundas lutas que eles 
frequentemente enfrentam. Sempre que um 
casal terminava de falar sobre sua vida e seu 
ministério, eles se sentavam no centro do 
círculo e todos oravam por eles. Também 
Arturo e Betty, assim como Marli e eu, 
recebemos essa intercessão e bênção. 
 

7. “Cadeiras para Cuba“ 
Esta campanha convidava a ajudar os irmãos das igrejas recém-organizadas em Cuba a 

ter um lugar para sentar durante os cultos. A maioria das igrejas simplesmente não 
conseguia juntar dinheiro suficiente para comprar cadeiras. Aqui vai então o retorno sobre o 
sucesso dessa campanha: foi possível comprar 1.800 cadeiras! São cadeiras simples, de 
madeira ou plástico, mas que representam um enorme conforto para os nossos irmãos. Foi 
tocante ver sua alegria e gratidão. Irmãos da Argentina, do Brasil e das igrejas da Alemanha 
contribuíram para que pudéssemos levantar os cerca de 15.000 euros necessários. Quero 
aqui agradecer de coração em nome de nossos irmãos em Cuba. 

 

8. Resposta a desastre natural 
Em outubro de 2012, quando o furacão Sandy destruiu ou estragou 80% das casas em 

Santiago de Cuba e região, na parte oriental do país, a EBM MASA respondeu 
imediatamente com uma ação de primeiros socorros, organizada por Daniel Gonzalez. 
Graças ao fundo para catástrofes da Convenção dos batistas alemães, que doou 5.000 
euros, e uma oferta levantada entre as igrejas da AGA (Argentina), de 4.000 euros, 
pudemos ajudar também de forma mais continuada. Este apoio está a cargo do nosso 
missionário Marcos Rivero, em conjunto com a liderança da Convenção local. O objetivo é 
ajudar a conseguir uma nova moradia para cerca de 30 famílias, que perderam suas casas. 
Aqui, queremos agradecer de coração à liderança da Convenção alemã e também às 
igrejas na Argentina, que possibilitaram essa ação de socorro. Para muitas pessoas, essa foi 
uma oportunidade de experimentar o Evangelho de forma prática. 

 
Muito obrigado pelo seu apoio e amor. 
 
Soli Deo Gloria! 
 
 
 
Carlos Waldow 



Família Gonzalez Família  Lescaille 

Juan & Ana Iris Sanchez Família Garcia 

Família Rivero Família Dias Claro 

    Famílias missionárias da EBM MASA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


