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A paz Senhor: amado (as) Missionária, pastores e Igrejas Mantenedoras.   

Texto bíblico: Marcos: 16.17 

“Estes sinais acompanharão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios; falarão 

novas línguas”. 

E também: Mateus: 9.35 

“Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as 

boas novas do Reino e curando todas as enfermidades e doenças”. 

E com este texto bíblico cumprimentamos a todos, pelo trabalho do nosso Salvador 

Jesus Cristo. A nossa atividade aqui na aldeia Umariaçu II é muito excelente, e vendo 

realmente com os nossos próprios olhos o resultado do que está escrito na escritura, 

a palavra de Deus através da nossa  vida como pastores indígenas aqui no Amazonas. 

A mão poderosa de Deus: como no texto bíblico citado em cima é isso que nos vemos, 

e que está acontecendo no meio do nosso povo Tikuna, e também nas outras 

comunidades, o milagre, a cura divina do nosso Salvador Jesus Cristo. 

Nós pastores Tikunas alegramos muito em nossa vida: pela fidelidade do Senhor 

durante esse tempo, a cooperação, contribuição, intercessão e oração da IMW 

conosco pelo esforço do nosso Senhor Jesus Cristo. 

Nós temos feito evangelização em casas, visitados a enfermos, a jovens viciados do 

alcoolismo, de drogas e outros, e estão se convertendo para Jesus. 

Na minha família meu irmão, nas fotos, já fazia uma semana sem urinar e sem fazer 

necessidade, somente o sangue de Jesus tem poder, e estava na sonda sem sair a 

urinar, más quando nós levantamos um Clamor a Deus a urina saiu na sonda. E 

glorificamos o Senhor Jesus! Porque Jesus pode curar, e não somente ele, tem outras 

pessoas de outras famílias da aldeia que ficaram doentes e com enfermidades, e 

foram curadas de suas doenças e enfermidades. 

Vejam as fotos abaixo da obra do Senhor na nossa aldeia: casamento, visita na aldeia 

no Peru, jovens no poder do Espírito Santo. 

Grato.  

Pr. André e Esposa Suely. 

 



    

    

 

    

     

            

            

            

            

            

        


