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“Ao Rei eterno, ao Deus único e invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. Amém!” 
(I Timóteo 1:17) 

 
 
A Missão Novas Tribos do Brasil (MNTB), sendo porta-voz dos seus mais de 430 membros, deseja expressar 
por palavras o seu profundo agradecimento pelo apoio recebido de irmãos em Cristo espalhados por este 
imenso Brasil e também do exterior, nestes dias que vivenciamos a luta para encontrar o irmão Vladimir 
Menezes Cunha, que havia se perdido na selva amazônica. 
 
A Igreja se manifestou de várias formas. Escreviam relatando a preocupação que sentiam e como estavam 
orando e chorando para que Vladmir fosse encontrado. Vimos um só coração, uma só emoção e o desejo 
sincero de ver um final feliz: o resgate do missionário que estava perdido. 
 
É preciso destacar a ação do Pr. Fabiomar, da Primeira Igreja Evangélica Batista de Lábrea, a cidade 
logisticamente mais próxima do acontecido. A nosso pedido ele fez o BO, comprou o mantimento e 
combustível para as duas equipes de bombeiros, como se fosse uma base avançada de resgate. O nosso muito 
obrigado por sua dedicação e disposição para o serviço.   
 
Agradecemos a prontidão das agências missionárias e seus missionários. Perguntavam, oravam, participavam, 
sofriam juntos. Foi confortador sentir o apoio de vocês. Asas de Socorro foi digna do nome e nos socorreu. 
Do céu veio a Missão do Céu, uma verdadeira ajuda divina. A JOCUM tinha um missionário mateiro que se 
ajuntou a equipe de buscas e se embrenhou na selva. Eu sei, tenho certeza, muitos missionários queriam se 
juntar à equipe de buscas, queriam estar lá também. Sim, o “TAMOJUNTO” era o sentimento comum! 
 
Uma palavra de agradecimento especial aos bombeiros militares, sendo 10 homens de Manaus e 4 de Porto 
Velho. Conversamos com os comandantes e eles, acordados entre si, entraram determinados nas buscas. 
Técnicos, capazes, organizados, disciplinados, dedicados e amigos, fizeram um trabalho exemplar.  
 
Não temos palavras suficientes para agradecer ao povo DENI. Sentiam que haviam perdido o “parente” que 
tanto amavam e foram atrás dele e na aldeia ficaram só as mulheres, chorando e esperando por boas notícias. 
A etnia vizinha Banawa enviou seus homens e os ribeirinhos se juntaram ao grupo, de forma que uma força 
tarefa multiétnica se formou para encontrar e resgatar o missionário.  
 
O que dizer dos missionários Elton e Dionnathan, colegas de ministério do Vladmir? Estavam em Rio Branco-
AC, mas quando foram acionados pela Missão sobre o desaparecimento, viajaram imediatamente para a 
aldeia e, incansavelmente, ainda que com dores, participaram das buscas o tempo todo. Enquanto 
Dionnathan estava na selva, Elton fazia parte da equipe de buscas pelo rio e coube a ele o privilégio de estar 
na voadeira quando, milagrosamente, ouviram o pedido de socorro do Vladmir, seu colega de ministério de 
longa data. Não, não são colegas apenas, são mais do que irmãos, são membros da equipe que querem 
alcançar os Deni com a doce mensagem do Evangelho. No grupo de missionários havia mais um da MNTB, o 
Pr. Almir Verdelho, membro do Conselho Geral e diretor do Setor Oeste. Entrou na selva, participou das 
buscas, cuidou da logística e, como como um bom pastor, foi vai atrás da ovelha perdida. 
 
O irmão Vladmir foi recebido em Manaus por uma ambulância do Corpo de Bombeiros e a sua condição física, 
embora muito magro e com espinhos nos pés, impressionou a médica, o enfermeiro e os demais bombeiros 
acostumados com resgates. Falaram que é um milagre o seu condicionamento físico para quem esteve dias 
perdido na selva. Ele foi liberado e está na nossa sede regional se recuperando e fazendo exames médicos, 
sendo cuidado por todos de nossa equipe, inclusive a Dra. Simone, médica e missionária da MNTB. Em breve 
seguirá viagem para a Bahia para estar com a sua família e igreja. 
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Essa linda história precisa ser contada e, dentro do tempo certo, enviaremos um relatório com o seu 
testemunho. Com isto atenderemos os que entraram em contato pedindo este relatório oficial, diretamente 
do Vladmir. Estamos certos de que esta história do agir de DEUS e o Seu cuidado edificará e abençoará muitas 
vidas. 
 
Pois, todos juntos, voltamos a nossa mente para o Trono da Graça de DEUS e só temos uma palavra: Muito 
obrigado, Senhor Deus. Só Tu és digno de toda a honra e louvor, pois sabemos que foi a TUA mão poderosa 
que operou tão grande salvação.  

 
A Ele, só a ELE, seja toda honra e toda Glória. 

 
 

Vitória-ES, 05 de abril de 2019 
 

 
Edward Gomes da Luz 

Presidente da MNTB 
 
 


