
 

CARTA DO MISSIONÁRIO PR. ANDRE PEREIRA  

Umariaçú II, 01 de Março de 2017 

A paz do senhor Jesus Cristo amadas IMW e Mantenedoras! 

Glorificamos ao nosso Deus vivo que: nos proporcionou cada vez mais aqui na 

nossa Região Amazônica, Alto Solimões. A Igreja Metodista Wesleyana e as 

mantenedoras do nosso trabalho que sempre ofertam e contribuem, estamos 

recebendo bem. A construção da Igreja Metodista Wesleyana Indígena aqui na 

nossa aldeia, realmente já vimos os nossos templos, e principalmente as 

pessoas, almas e vidas aqui na aldeia Tikuna. Louvamos a Deus pela 

conquista dessas três IMW Indígena nas nossas comunidades, Porto 

Cordeirinho, Cushillo Cocha – Peru, e aqui na minha comunidade Umariaçú II! 

Essa é a maravilha do nosso Senhor Jesus, onde nós cultuamos, adoramos e 

louvamos ao nosso (TUPANA) Deus todo poderoso! E também a nova 

congregação de Umariaçu I, que está em construção. 

O mover do Espírito Santo continua se manifestando aqui neste lugar: através 

dos servo (as), pastores, lideres e ministros da igreja, e através das maravilhas 

e curas como diz a Palavra, “os sinais seguirão aqueles que crerem” 

pessoas se convertendo e sanando-se. E agradecemos abundantemente pela 

vossas colaborações e orações. E também agradecemos muito pela IMW que 

nos destinou com seu apoio e contribuição para conosco.  

 

MOTIVO DE ORAÇÃO: 

 Pelo um motor 25 Yamaha e bote aluminho de 6mt (valor R$ 22,000,00), 

para evangelização; 

 Pelas pinturas, 8 janelas, e uma porta da nossa igreja; 

 Construção de Umariaçu I; 

 Uma cozinha ou refeitório; 

 O termino de duas salas de aulas a escolinha; 

 Para 2 candidatos Tikuna, alunos para estudar no seminário de RJ. 

 E pela ajuda do aspirante Lucimar. 

Muito obrigado. I moetchi naca i nguuma naca i 

tupanaüyaongüürütupanapeürüngüee. 

 

 



 

Veja as fotos das nossas atividades na aldeia Umariaçu II: 

 

Nova vista parte frontal da IMW INDIGENA            Dentro, na entrada 

 

Fundo com nova imagem                                   O novo teto com zinco 

 

 Atrás com novo  rebouçamento                                      Novo refeitorio 

  

Galpao para festa 

 


