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Região Missionária da Amazônia
A Sede Regional da Região Missionária da Amazônia – REMA está localizada na cidade
de Porto Velho, capital do Estado de Rondônia. A REMA é formada pelos Estados de
Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. A Região Amazônica abrange
43% do território Nacional, com uma população de mais ou menos 14.482.225
habitantes, e a Igreja Metodista tem aproximadamente 3.000 membros. A Sede Nacional
com as demais Regiões Eclesiásticas ajudam a manter e atender as igrejas locais,
missões, congregações e pontos missionários.
Justificativa
“Pois, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa
obrigação; e ai de mim, se não anunciar o evangelho!” (I Coríntios 9.16)
“O Metodismo caracteriza-se por sua paixão evangelística, procurando proclamar as
boas novas de salvação a todas as pessoas, de tal sorte que o amor e a misericórdia de
Deus, revelados em Jesus Cristo, sejam proclamados e aceitos por todos os homens e
mulheres (I Cor. 1.22-24). No poder do Espírito Santo, através do testemunho e do
serviço prestados pela Igreja ao mundo em nome de Deus, da maneira mais abrangente
e persuasiva possíveis, os metodistas procuram anunciar a Cristo como Senhor e
Salvador (I Co 9.16; Fp 1.12-14; At 7.55-58).” (Plano Para a Vida e Missão da Igreja)
É dever de cada metodista: “esforçar-se para iniciar trabalho metodista onde o mesmo
não exista” (Cânones 2012, Art. 10. VI).
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Objetivos
Específicos

1. Anunciar as boas novas de salvação às comunidades indígenas que compõem a
nação Macuxi;
2. Contribuir com a formação cristã através do Discipulado;
3. Fortalecer a Comunidade Local em sua Ação Missionária;
4. Divulgar as atividades e a presença Metodista na comunidade com grupo de
Discipulado;
5. Impactar outras comunidades Indígenas com o evangelho de Cristo Jesus.
Missão Metodista na Comunidade Maruwai - Roraima
A Igreja Metodista desde seu estabelecimento na Comunidade Maruwai reconhece a
relevância do trabalho do Senhor através do Missionário Cize Simplicio Manduca, junto à
comunidade local. A Comunidade Maruwai tem correspondido ao longo dos anos à
pregação do Evangelho da Salvação, vivendo profunda experiência cristã.

Pastor Cize e sua esposa Onilia

2

Morîpe Ai’Sa’Kon – Sejam bem vindos

Chegada do Bispo Carlos Alberto à Comunidade Indígena Maruwai
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Reunião do Culto em Maruwai

Tuxaua (Cacique) - Manuel
Assembleia Geral na Casa de Cultura
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Máquina Overlok Semi-Industrial

Máquina Elgin Simples

Produto Clube das Mães
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Ministério de Louvor

Culto de Ações de Graças – Dia do Índio (19/04/2012)
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Realidade de onde se desenvolve o Projeto
Desde 1991 a Igreja Metodista trabalha ao lado dos macuxis. Hoje, 95% dos índios da
Comunidade Maruwai são metodistas. O missionário indígena Cize Manduca é quem
lidera a comunidade. Ele é o primeiro pastor indígena da Igreja Metodista brasileira.
A Missão Maruwai busca investir em transporte, trabalho, educação, saúde, e cursos
(como de costura) para atender as necessidades da Comunidade.
O queimar no coração dos macuxis é levar Jesus Cristo até seus vizinhos indígenas,
apresentando-O como a verdadeira fonte de vida e salvação; revelando ser uma
Comunidade Indígena com coração missionário e disposta para o discipulado cristão.
Já realizado: Um poço artesiano de 132 metros de profundidade e a construção de uma
caixa d’água com 10 mil litros de capacidade que, através de um gerador, leva água
encanada para todas as casas da Comunidade.
“Água é vida, portanto o poço significa verdadeiramente a vida dos nossos irmãos
macuxis, pois eles dependem do poço para matar a sede, para preparar os alimentos,
enfim, para fazer todo o trabalho diário. A caixa d’água tem a excelente finalidade de
armazenar água para ser distribuída via tubulação”, explica o atual supervisor do
trabalho, Rev. Dimanei Lisboa.
Desafios
Embora a Igreja Metodista tenha um missionário da etnia macuxi dentro da Comunidade,
um dos maiores desafios é o acesso dos metodistas que dão apoio à missão. A
Comunidade fica 150 quilômetros da capital Boa Vista, com estrada de cascalho e sem
conservação. A Igreja Metodista em Roraima não tem veículo apropriado para as visitas.
Próximos Projetos a serem realizados:
Projetos

1. Construção do Malocão
O malocão é a casa de Cultura da Comunidade Indígena, onde se realizam as
assembleias da comunidade e todas as manisfetações culturais.
2. Compra de um Caminhão Ford 4000
Se faz necessário para transportar as pessoas que precisam: ir à cidade, fazer visitas
às comunidades vizinhas para ações evangelísticas, transporte em geral.
3. Construção da Casa de Apoio
A Casa de Apoio na cidade de Boa Vista se faz necessário para hospedar membros da
Comunidade que vão à cidade para tratamento de saúde, receber aposentadorias e
outras.
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Resumo do Orçamento do Projeto
Item
Construção do Malocão
Compra do Caminhão Ford 4000
Construção da Casa de Apoio
Total do Projeto

Valor
R$ 40.000,00
R$ 70.000,00
R$ 40.000,00
R$

150.000,00

OBSERVAÇÕES:
1- A participação nesse Projeto pode ser total ou parcial;
2- As contribuições podem ser específicas para um ou mais projetos;
3- As contribuições podem ser únicas ou mensais, fica a critério de cada parceiro/a.

Dentro da Comunidade Maruwai, a Igreja Metodista tem cumprido os desafios da
Missão, com resposta positiva ao Evangelho, necessitando porém, de apoio logístico
para ampliar sua Ação Missionária.

Ev. Karla Tavares da Silva
Secretária de Projetos e Parcerias Missionárias

Carlos Alberto Tavares Alves
Bispo presidente da REMA
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