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Relatório da Igreja Metodista Wesleyana Indígena 

De: Pastor Magno Shaga Saavedra 
Para: Secretaria da Agência Missionária Wesleyana 

 

Prezados irmãos:  

Graça e paz em nome de nosso Senhor Jesus cristo.  

Sou grato ao nosso Deus vivo pela fortaleza espiritual que Ele me deu para 

ministração da evangelização entre o povo Tikuna. Eu agradeço a Deus que me 

escolheu para fazer sua obra, também à diretoria da Agemiw, a SGM, e aos 

Pastores das igrejas mantenedoras, juntamente com seus membros que são 

meus fiéis colaboradores no crescimento do Evangelho, e que me permitiram 

colocar-me na frente deste grande desafio com seus apoios financeiros.  

A nossa Igreja Metodista Wesleyana Indígena é o modelo para outras igrejas 

indígenas em seu crescimento espiritual. Louvamos a Deus por isso! 

Em 04 de maio visitei a um jovem gravemente doente com uma ferida de 

traição, cortado com facão no seu peito, em comunidade Umariacu II- Brasil, 

ele estava internado em hospital de Tabatinga, Amazonas-Brasil, logo foi 

transferido ao centro da saúde de Caballo Cocha-Peru, e finalmente foi enviado 

ao hospital de Iquitos, capital do nosso estado. Estava se recuperando um 

pouco da sua saúde, mas continua com dor, novamente abriu a ferida, e voltou 

ao hospital, por isso quando ele chegou de Iquitos a mãe me procurou 

desesperadamente para ajudar-lhe com a cobertura espiritual, atendeu-lhe e 

eu fui com o grupo do ministério de interseção e diáconos. Ministramos a 

palavra de Deus, e intercedemos por ele, no momento da oração sentiu o toque 

do Espírito Santo, começou a chorar e chamou a seus pais para perdoar, e as 

suas irmãs; após tomar essa atitude, sentiu-se livre e curado, no dia seguinte se 

levantou, começou a caminhar em longa distância, e participou de um 

congresso dos jovens abaixo mencionado. 

Em seguintes dias 05-07 de Maio deu a abertura do I Congresso local dos 



Jovens, realizado na igreja casa de oração. Realizamos juntos com o pastor 

dessa igreja, eu como expositor e colaborador do evento, escolhi o tema: “A 

importância da vida de jovens no ministério” o evento foi muito 

importantíssimo para a autoridade, pais e para os jovens, porque na 

comunidade a corrupção cresceu, e principalmente o consumo de drogas a 

bruxaria, prostituição, homossexualismo, alcoolismo, etc. O suicídio dos jovens 

e adolescentes aumentou. No evento estavam inscritos mais de 100 jovens, e 

havia muitos participantes nos cultos de avivamento à noite.  

Entre eles houve arrependimento e reconciliação, as lagrimas nos olhos não 

parou, e alguns receberam o batismo no Espirito Santo. 

Em 14-15 de maio visitei a igreja em Bufeo Cocha, a nossa congregação. Graças 

a Deus que os nossos irmãos estão firmes no caminho do Senhor, mas ainda 

falta obreiro preparado para assumir a responsabilidade; nesse dia foi dia do 

aniversário da igreja, dessa maneira aproveitei para reunir o povo, e para 

ministrar a palavra de Deus, conforme o que Deus tem feito na minha vida. 

Durante dois dias de permanência na aldeia, alguns doentes foram curados, 

desviados reconciliados, e novos arrependidos. Também houve apresentação 

das crianças, batismo em água e não faltava o mover do Espírito Santo, quando 

fiz minha despedida, o povo não me deixava ir, ficavam triste por meu retorno. 

Em 26-28 o II aniversario da nossa Igreja, a comemoração foi aberta com a 

presença do SD Rev. Antonio Novello, o pregador da primeira noite e 

missionário André que acompanhou ao Rev. Antônio; entre pastores tikunas 

estava presente o Pr. André Pereira de Umariacu II, quem deu a Palavra de 

Deus no dia central, Pr. Elmer Chanchari de Umariacu I, quem deu a palavra 

em ultima noite, e a presença de outros pastores de outras denominações. 

Durante as ministrações da Palavra de Deus de cada pastor, houve a 

manifestação do Espírito Santo, não parou de fazer tremer a sala da igreja, 

alguns irmãos receberam a cura divina, outros receberam a cura espiritual. 

Também houve reconciliação e arrependimento, foi tremendo o mover do E.S. 

aleluia. 

Durante os três dias de evento, Deus fez o milagre com a multiplicação de 

alimentos, porque os nossos membros da Igreja na ótica humana não tinha 



condição para realizar o tamanho desse evento, eu fiquei muito preocupado 

porque quando faltava dois dias para começar a festa conseguimos arrecadar só 

a soma de s/.200.oo soles e no dia da abertura chegou à s/.500.oo soles, com 

esse quantia de dinheiro não daria para alimentar a mais de 300 pessoa que 

chegaram de diferentes comunidades e das da mesma comunidade, mas 

naquela tarde quando o povo viu os visitantes que chegavam, começou a 

colaborar com seus frangos congelados, galinhas de quintal, patos e sereias e 

etc., e o alimento sobrou, durante três dias da festa, a maravilha de Deus. 

Desta maneira agradeço novamente as igrejas mantenedoras como: a da Rua 

20, Casa de pedra, e SGM porque esse dinheiro eu investi em compra de 

alimentos para minha família, e para nossos visitantes. Muito obrigado e que 

Deus continue derramando a sua rica benção sobre vós, porque a sua 

contribuição não é em vão. 

MOTIVO DE ORAÇÃO: 

a) Para que Deus tire o lixão do Narcotraficante de droga (estrangeiro) que 

atuam em nossa comunidade, e que levantaram contra mim por pregar a 

palavra de Deus a sua contra. 

b) Pelo II Congresso local de jovens que será realizado na IMWI em 06-08 de 

Agosto. 

c) Para diminuir a pratica de feitiçaria, e o ocultismo em tribo tikuna, que 

levam aos jovens ao suicídio (morte com veneno). 

d) Pela mobilidade da igreja, porque eu gosto de visitar outras aldeias. 

e) Pelos patrocinadores de II congresso local de jovens em agosto. 

Nada mais, a minha informação neste relatório, e o resultado da minha 

experiência com o Senhor, que Deus continuando abençoando a cada um de 

vós. 

 

Pr. Magno Shaga saavedra. 

 


