
 

 

 

RELATÓRIO DAS 4 IMW INDIGENAS DO ALTO SOLIMOES AMAZONAS. 

A Graça e a paz de Jesus nosso Senhor. 

Nós estamos reunindo neste momento aqui na aldeia Umariaçu II na casa do Pr. 

André, juntamente com o Pr. Magno e Pr. Elmer, e lembramos também do aspirante Lucimar. 

Vendo o resultado do trabalho do PROJETO TIKUNA durantes 7 anos de apoio da 

IMW junto com as igrejas indígenas aqui na nossa aldeia, do povo Tikuna. A 1ª IMW Indígena 

foi implantada aqui em Umariaçu II, responsável o Pr. André Pereira, e depois a 2ª IMW 

Indígena em Cushillo Cocha, no Peru, responsável Pr. Magno Shaga Saavedra, a 3ª IMW 

Indígena em Porto Corderinho, responsável aspirante Lucimar, e recentemente a Nova 

congregação em Umariaçu I, responsável Pr. Elmer Fernandes Chanchari.  

Por enquanto a IMW Indígena que está em Umariaçú I está em construção, por isso 

precisamos que continuem a nos ajudar em oração e financeiramente, para que em breve, 

possamos possivelmente terminar a construção.  Por enquanto eles cultuam debaixo do 

galpão pequeno, quando chove se molham. A igreja tem a sua medida de 30m x 10m, o que 

faltava somente o reboque, piso, baldeado, listões e zincos. Louvamos a Deus por isso! Por 

que essa igreja e o pastor já têm muitas experiências com a obra ministerial, juntamente com 

seus membros, tem muito desejo no coração que termine. Essa obra é do nosso Senhor 

Jesus Cristo. E seus membros já conta com adultos 27, jovens 12, crianças 50, total mais 

ou menos 89 congregados. 

A igreja de Cushillo Cocha também faltava de terminar o acabamento total do templo, nós já 

colocamos algumas janelas, e por isso é importante a continuação do apoio do Projeto 

Tikuna.  Atualmente, só faltava duas janelas pequenas e também portão da igreja, pinturas 

para pintar, instalação de fios de luz e cadeiras; fora da construção há uma necessidade de 

adquirir uma máquina de roçadeira para capinar o pátio da igreja. E também gostaria de 

compartilhar o número de membros da igreja: como um total mais ou menos de 63 

congregados, assim com adultos, jovens, e crianças.  

 Também temos uma das nossas congregações, Bufeo Cocha, no Peru. Está sob 

minha responsabilidade de dar a mão física, e espiritualmente, para fortalecer a obra do 

Senhor neste lugar, é mas isolado das outras aldeia e a cidade. 

  Também a nossa IMW Indígena que está em Porto Cordeirinho: ela tem uma grande 

necessidade de encorajamento, oração, e de apoio financeiro. O aspirante Lucimar, com 

muito amor, fé e carinho cuida desta igreja juntamente com suas famílias e congregados, 

tem um total de 15, como adultos, jovens, e crianças. 

 É com muita graça do nosso Senhor Jesus Cristo que a obra e a construção do Projeto 

Tikuna Indígena, juntamente, conta com: este grande apoio da ajuda dos investimentos da 

SGM e da AGÊNCIA AGEMIW, e equipes Missionários(as), com sua grande administração 

e   gerenciamento, e controle de todos, e também os pastores e a igreja mantenedoras da 



IMW, que através dessa ajuda, vemos a realidade e o resultado do poder, força e espirito do 

nosso Salvador Jesus Cristo.  

O sonho e a visão se realizaram aqui no território indígena do alto Solimões 

Amazonas. Principalmente a 1ª IMW Indígena na comunidade Umariaçu II, é uma igreja 

pioneira. Glorificamos a Deus por isso! Vendo tanto crescimento: espiritualmente e tanto 

materialmente; já tem o seu desenvolvimento de fazer ou realizar batismo, organizar, 

consagrações das crianças, santa ceia, visitas, e cultos liturgicamente. Seus membros são 

um total de 164, tanto como os adultos, jovens e as crianças. Agora essa igreja depois de 7 

anos teve uma nova reforma: da cobertura, de ferragens e zincos. Louvamos pelo grande 

apoio dos Bispos, pastores, líderes e mantenedoras da IMW que abraçaram a causa e as 

necessidades dos povos indígenas, que estão clamando, orando e intercedendo pelo avanço 

da proclamação do Evangelho, proclamando vida e transformando gerações! 

Sabemos que tem outra aldeia ou comunidade querendo implantar a nossa igreja 

Wesleyana, está sobre nossa responsabilidade e contamos com vossas orações e apoio. 

Veja algumas das fotos dos nossos trabalhos aqui no campo da região Amazônica. 

Vamos segurar juntos na mão do Senhor.  

Umariaçu II, 24 de janeiro de 2017. 

Pr. André Pereira,  

Pr. Magno Shaga Saavedra,  

Pr. Elmer Fernandes Chanchari 

 

Fotos das 4 IMW INDÍGENAS REFORMA: 

I- IMW INDIGENA NA ALDEIA UMARIAÇU II, E UMA NOVA VISTA DA IGREJA, TANTO DA 

PARTE DE FRENTE, INTERIOR E EXTERIOR DO SALÃO DA IGREJA. O QUE FALTAVA 

AGORA SOMENTE: A PINTURA, NOVA JANELA E PORTÃO. ESSE E O RESULTADO DO 

PROJETO TIKUNA INDIGENA. E EXCELENTE A OBRA E A CONSTRUCAO DO 

TRABAJHO DA IMW. SÃO 4 COMUNIDADES: UMARIACU I E II, CUSHILLO COCHA E 

PORTO CORDERINHO. 

         

 

              

 

 

 



 

II- IMW INDÍGENA NA ALDEIA UMARIAÇU I QUE ESTÁ EM CONSTRUÇÃO. 

                   

                                                      

 

 

 

 
 

III- IMW INDÍGENA NA ALDEIA EM CUSHILLO COCHA. 

                          

  IV -   IMW INDÍGENA NA ALDEIA EM PORTO CORDEIRINHO FOTO ANTERIOR.  

                                              

 

                                          


