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HOMENAGEM 

Rod Lewis: um homem 

e duas guerras 

O missionário pioneiro conta a 

saga da expedição de quatro 
meses que abriu o caminho para o 

Evangelho chegar ao povo 
Yanomami 

 

 

   O sargento Rodney Lewis teve que percorrer duas vezes as 
areias da praia de Omaha, onde 10 homens de seu pelotão 

caíram mortos. Ele era parte da divisão de engenheiros, da 
linha de frente, que explodiu as defesas antitanque. 

 
   Rod não sabia que alguns anos mais tarde ele seria 
alcançado por Deus e recrutado para uma luta ainda mais 
importante. Rod e sua esposa Tommy chegaram em 1958 ao 

Brasil com a missão de levar o Evangelho para o povo 
Yanomami. [+] texto e vídeo | [+]vídeo em Alta Definição 
MINI CONPLEI 
Conferência reúne 600 indígenas de 15 etnias em Roraima 

  

      A comunidade Wai-Wai que vive à margem do rio 

Jatapuzinho em Roraima foi o cenário de um milagre que se 

repete na vida desse povo há cerca de seis décadas. 

Enquanto em muitas localidades, grupos sofrem com 

emboscadas e guerras entre etnias ou famílias, Jatapuzinho 

reuniu entre os dias 7 e 12 de julho 600 pessoas  de 15 

etnias diferentes para momentos de amizade comunhão, 

ensino e celebração tendo ao centro o fato de um dia terem 

sido alcançados pela mão de Deus. [+] texto e vídeo 

 
MICALI 
Yanomami participam da multiplicação 
Por Sérgio e Márcia Nascimento 

  
    Era uma quinta-feira (dia oficial do contato entre os 

missionários de campo). Estávamos ansiosos para ouvir as 

notícias das outras aldeias através do contato feito pelo rádio. 

Cada missionário fez um breve relato dos últimos 

acontecimentos. As notícias que ouvimos da aldeia Palimi-Ú 

penetraram suavemente quando a missionária Isabel disse: - 

Ontem, 5 homens saíram daqui de Palimi-Ú e foram visitar 

uma outra aldeia para animar os novos convertidos daquele 

lugar. Eles querem colocar em prática o que aprenderam no 

último MICALI (Ministério de Capacitação de Líderes). [+] texto 

 
MÍDIA 

 

 
[HD] Assista ao vídeo que fizemos em homenagem a este casal, com 

a narração da expedição aos Yanomami, por Rod e dois 
companheiros de viagem [+] ASSISTIR 

 
 

 
[HD] Rod conta como foi a invasão da França no dia D. O sargento 
Rodney Lewis teve que percorrer duas vezes as areias da praia de 

Omaha, “Eu invadi a Normandia duas vezes”. [+] ASSISTIR 

 

 
Cerca de 600 indígenas de 15 etnias se reuniram às margens do rio 

Jatapuzinho em Roraima para celebrar a salvação e a comunhão  em 
Cristo! [+] ASSISTIR 

 

 

Rod Lewis e outros pioneiros contas os primeiros anos de ministério 
no documentário MEVA 50 Anos [+] ASSISTIR 
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