
 

Cuchillo Cocha, 05 de Outubro de 2017. 

De: Pastor Magno Shaga Saavedra 

Para: Às Igrejas 

 

Prezados irmãos, diretoria de AGEMIW, SGM e igrejas mantenedoras: 

 

Graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

Louvamos e agradecemos a Deus pelo seu amor e misericórdia, que nos 

protege em todas as circunstâncias. 

As dificuldades dos povos indígenas em Cushillococha são imensas. As 

doenças malignas e doenças naturais são vista continuamente, é triste 

ver mulheres viúvas e crianças órfãs passando necessidades que são 

produto da obra de bruxarias. 

Notamos que desde janeiro a agosto houve oito suicídios de jovens, 

adolescentes e adultos tirando suas próprias vidas. 

Em doenças malignas tenho recebido três pessoas nos três últimos 

meses: em 12 de junho apareceu na minha casa um jovem pedindo 

socorro a favor do seu pai. À tarde do mesmo dia fui à sua casa, e 

encontrei o homem desfigurado, gravemente enfermo, deitado na rede, e 

desde então tomei a responsabilidade de cuidar continuamente na luta 

espiritual; uma vez fiquei a noite inteira na sua casa com a equipe de 

interseção... 

Na primeira semana do mês seguinte, eu encontrei um dos nossos 

diáconos doente, cada vez estava indo em pior situação; desesperada, 

sua esposa buscava remédio nos postos de saúde, remédio caseiro, e 

nas farmácias, mas não deu resultado positivo. 

Em 04 de agosto, minha mãe me mandou um recado para ir à sua casa 

com minha esposa sem dizer corretamente o assunto; fui visitar a minha 

mãe no seguinte dia, infelizmente encontrei a minha irmã que mora no 

município, deitada na rede da cozinha da casa, chegou aí enferma.  Vendo 

esse ataque do inimigo respirei fundo, e comecei a orar, e ordenar que 

saia esse capeta; naquela mesma noite ela conseguia dormir bem. Daí em 

diante o clima da minha batalha espiritual estava ainda mais violento: 

porque o demônio queria mexer com minha família. Ele queria tirar o meu 

direito de cuidar da minha família de casa. 

Finalmente planejamos jejuar todos os sábados de cada semana com os 

doentes, graças a Deus que conseguimos resultados positivos. Em 19 de 

agosto foi o nosso último jejum com eles, por motivo da minha viagem a 

Rio de Janeiro; no dia 20, domingo, tivemos o ultimo clamor a favor deles 

com toda a congregação.  A coisa mais linda é ver os três começaram a 

bater palmas, louvando a Deus, dançando, levantando as mãos, 

glorificando o nome do Senhor pela cura, e toda a congregação chorando 

de alegria vendo a maravilha que foi feito em nosso meio! 

Mas a luta não parou aí: em 22 à noite, encontrei na rua uma senhora 

buscando-me porque seu filho que foi possuído de espirito imundo, 



 

quando cheguei à casa da mulher, o moço estava gritando e se jogava no 

chão; foi terrível a situação dele, mas com a ajuda do Espirito Santo 

consegui expulsar esse espirito e ficou livre. No dia 23, viajamos ao Rio 

de Janeiro com minha família: no meio da viagem de Tabatinga para 

Manaus, minha esposa Marvis sofreu uma doença, de Manaus a RJ, e eu 

sofri um tumor no meu pé direito, que durou um mês para sarar; 

ultimamente a minha filha sofria uma ferida no pé esquerdo, mas 

retornamos para Amazonas com vitória! 

 

MOTIVO DE ORAÇÃO: 

 

- Como a igreja está crescendo na qualidade espiritual, também 

precisamos crescer materialmente para completar as benções de Deus. 

 

 - Após 06 anos de luta sem meio de comunicação, nos dois últimos anos 

na comunidade foi instalado a primeira antena de internet, agora tenho 

internet em 24 horas dentro da casa, mas não tenho celular, necessito de 

um. 

 

- Para cuidar o terreno da igreja, queremos adquirir uma máquina 

capinadora marca ESTHIL que custa R$ 1.480,00. 

 

- Para visitar as congregações mensalmente fora da comunidade, 

precisamos de um motor de 15 ou 25, marcas Yamaha com um bali era de 

12 metros com cobertura.  

 

Agradeço a todos os que contribuíram com suas ofertas, e com suas 

orações, porque eu sozinho não poderia fazer nada. 

Que Deus continue abençoando a cada um e derramando sua rica 

benção. 

 

Atentamente: 

 

Pr. Magno Tikuna  
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