
Graças a Deus conseguimos cumprir com uma jor-
nada  de 32 dias, começamos em agosto e termina-
mos em setembro, assim, percorremos comunida-
des nos rios Arari, Apocuitaua, Urariá e Paracuni. 
Resolvemos interromper a série “Tetelestai, de 
Adão a Cristo, da queda a redenção”, iniciada no 
começo do ano. Pois concluímos que deveríamos 
tratar da superioridade do que Cristo conquistou na 
cruz, e com sua ressureição, em detrimento de qualquer ocorrência negativa na 
história humana, inclusive crises pandêmicas como a que vivemos. E vimos o 
quanto foi compensador ver que o evangelho é poder de Deus para trazer esperan-
ça em momentos quando as notícias ruins tentam destruir tanto quanto a doença. 

Infelizmente, constatamos que muitos ainda estão longe de entender isso na práti-
ca, pois entre um povo onde o sincretismo ainda é 
uma realidade pra alguns, os espíritos malignos se 
mobilizam levando-os a crer em soluções engano-
sas, além de promover terror para os que ainda 
resistem em crer na suficiência de Cristo e das Es-
crituras. Sentimos que o inimigo tem usado muito 
as drogas e os que são guiados por ele com o fim 
de trazer confusão e medo por aqui. 

O rapaz comigo na primeira imagem, é chamado 
Gira, um de seus irmãos cometeu o assassinato de 

três pessoas a anos atrás, e agora ele também foi acusado de matar alguém em 
outra comunidade. Como nós o evangelizamos antes des-
sas tragédias, e ele havia declarado crer em Cristo, após 
começar uma conversa visando fortalece-lo, ele começou a 
chorar e dizer que precisava muito de ajuda, até então eu 
não sabia de que estava sendo acusado, só depois fui infor-
mado. Isso infelizmente acontece muito por aqui, seja pelo 
uso de drogas, ou envolvimento com espíritos. 

Na segunda imagem Silvia em atividade com crianças e 
adolescentes na comunidade São Pedro, uma das comuni-
dades onde éramos impedidos de atuar. Oremos pelas cri-
anças ribeirinhas, pois cremos que através delas muita coi-
sa pode mudar entre esse povo! 

Aqui ao lado, aproveitando de um momento na lateral de 
um campo de futebol para deixar uma mensagem a muitos 
que ali se encontravam para algumas partidas. 

Nosso desejo e oração é para que Deus renove nossos es-
forços para que seu Reino avance nos corações dos povos 
ribeirinhos de nossa região, e continuamos a contar com os irmãos pra isso! 

Raidno e Silvia 
Missionários entre os Ribeirinhos no Amazonas 
Departamento de Evangelismo e Expansão 

Motivos de orações: 

Gratidão a Deus pelo cui-
dado na jornada, voltamos 
com saúde; 

Pelo parto da Rayene, 
marcado para novembro, 
e pelo casamento do Jr. 
com Jéssica, também se-
minarista no IMPV; 

Orem pra que todos que 
têm ouvido a Palavra nas 
comunidades não ouçam 
as mentiras do maligno, 
especialmente nesse tem-
po que estaremos impedi-
dos de navegar; 

Gratidão pelo retiro de 
obreiros promovido pela 
Missão em setembro, foi 
muito enriquecedor pra 
todos nós; 

Orem por uma possível 
jornada marcada pra acon-
tecer dia 25 desse mês, o 
Pr. Alex que coordena o 
estágio no IMPV nos pediu 
pra levar a turma no Se-
meador, mas com o nível 
dos rios não sabemos se 
será possível. 

Contato: 

(92) 99198 1991 

raidnoesilvia@hotmail.com 

searapv.org 

“Ele paralisa o trabalho de 

cada homem, a fim de que 

todos os que criou conhe-

çam a sua obra” 

Jó 37.7 

 


