
Pat, Randy, Heather, Ben, Kevin, Mary, Ken, Heath 

Fazendo uma viagem de barco à Igreja. 

 

Abril, 2015 

 

     No começo de março, Ken e Mary Palmer, de uma 

das nossas igrejas parceiras dos EUA, vieram com sua 

equipe de seis... todos animados para servir ao Senhor. 

     Chegando em Benjamin Constant depois de 

um almoço delicioso em Columbia, uma visita 

à Polícia Federal para carimbar os passaportes 

e uma viajem de 30 minutos de barco, a equipe 

se alojou em Cabanas, um hotel local.  

 

     No segundo dia, fomos abençoados com um dia ensolarado e tempo para fazer compras, carregar o 

barco, visitar o hangar e fazer uma parada na nossa casa para deixar a equipe contatar família e amigos. 
 

     A equipe de Pr. Edgardo saiu para a vila de Santa Teresa 

três dias antes para limpar o local onde seria construída a 

segunda igreja no Peru, instalar as colunas e fazer as 

tesouras. Este templo mede 8 por 16 metros e a parte de traz 

será a casa do Pr. Henrique, sua esposa e seis filhos!  

     No 3º dia, nós fizemos uma viagem linda, 

dez horas rio acima no barco da missão, 

ÁGUA VIVA, para Santa Teresa, 

chegando ao anoitecer. 

     Na manhã seguinte, 

fomos conhecer a vila, 

visitar o lugar da 

construção da igreja e 

procurar um lugar 

para trabalhar com as 

crianças e mulheres. Não tinha um Centro Social nesta vila então 

acabamos pedindo permissão para realizar as programações nos 

bares locais. 

Gozando de um café da manhã tranquilo naquele 1o dia! 

SANTA TERESA 



Um tempo especial de intercessão 

com Kevin, Heath e Heather 

Pat se divertindo com as crianças! 

Enquanto os homens construíam a igreja, ministramos às crianças 

ensinando higiene bucal, dando tratamentos de flúor e cantando e 

contando histórias Bíblicas. Um 

casal da equipe, Pat e Randy, 

preparou histórias criativas e 

divertidas para envolver a turma! 

Durante a história da Ovelha 

Perdida, a equipe Americana 

colocou tiaras cheias de bolinhas de 

algodão nas cabeças das crianças 

                                                     para representar o “rebanho”.  Cada  

vez que a palavra “ovelha” foi mencionada todas gritaram “BEEEE”!  
 

    No dia seguinte, dramatizamos 

a história de Noé. Várias crianças 

usando máscaras de animais 

entraram na “arca” em pares 

enquanto faziam o barulho 

daquele animal. Outras crianças  

                                    chacoalharam a lona azul onde 

sentavam imitando o 

barulho de chuva forte, 

levantaram nuvens com 

raios ou bateram 

marmitas para fazer os 

“trovões” enquanto os adultos 

borrifaram a todos com água.  
 

     Quando as chuvas “cessaram”, uma criança levantou o sol e outras 

seguraram telas coloridos representando o arco-íris. Depois da 

programação, cada criança ganhou um saquinho de doces e pequenos 

brinquedos e todos receberam bolachinhas no formato de animais. Que 

tempo maravilhoso tivemos aprendendo juntos as verdades de Deus.  

                                                      Todos os dias levamos as crianças ao campo para brincar de bola, pula-  

                                                      corda, etc. Louvamos a Deus por dias nublados com pouca chuva. 
 

     Domingo à tarde tivemos um tempo tremendo com as mulheres da vila contando a história da Pérola 

de Grande valor, compartilhando juntas e confeccionando pulseiras. No final, Mary testemunhou do 

amor de Deus e entregou uma bolsa, que ela mesmo costurou, a cada mãe contendo escovas de dentes, 

uma tesoura, linhas, agulhas, panfletos, etc.  Entregamos óculos de leitura aos idosos também. A 

princípio eles estavam desconfiados, mas quando ficaram sabendo que os óculos eram de graça vieram 

em massa com muita alegria e gratidão. 

                       Nosso tempo em 

Santa Teresa terminou 

com um culto abençoado 

louvando a Deus com 

cânticos, consagrando 

Pastor Henrique para 

a obra e dedicando o 

templo ao Senhor. A equipe apresentou uma Bíblia de Estudo em 

Espanhol ao pastor e outra para sua esposa.  

 

Ben guiando os animais até a Arca! 

É isso aí Heath! 

Ken e Randy concentrados no trabalho! 



Pr. Henrique representando “Jesus” e seus “discípulos” no barco! 

      

     Durante o culto, fizemos a dramatização de 

mais um história Bíblica, “Jesus Acalma a 

Tempestade” com a ajuda de todos presentes, 

entregamos Bíblias eletrônicas a cada família e 

distribuímos bichinhos peludos às crianças. 
   

     Quantas bênçãos recebemos nesta viajem! 

Foi difícil alcançar este povo? Em alguns 

sentidos SIM. Não tinha nenhuma igreja nesta 

vila e várias pessoas pertencem a seito dos 

“Israelitas”, vivendo pela Lei como nos tempos 

de Jesus. Louvamos a Deus pelas portas que Ele 

abriu durante nosso tempo aí; pela participação 

do povo em todas as atividades, o seu amor, a sua amizade e o espírito de gratidão. 
 

     Ainda tivemos que batalhar as manchas e coceiras dos insetos chamados “PIUM”, apesar que não foi 

tão ruim como na última viajem. Alguns de nós tivemos noites sem dormir (tenta dormir numa rede pela 

primeira vez ou dormir ao lado de alguém que ronca!) O nosso gerador de luz, que estava fixado no 

telhado do barco com cordas, se soltou e caiu no fundo do rio quando a telha da igreja esfregou nas 

cordas devido a vibração do motor do barco (nunca foi achado). Teve dias QUENTES (mais ainda para 

esta equipe que acabou de sair de um inverno rigoroso) e um dia choveu criando muita lama.  

 

    Então, por que nós vamos? Por 

que Deus nos mandou! Se não 

formos, perdemos as bênçãos de 

obedecer e servir ao Senhor e 

perdemos o privilégio maravilhoso 

de alcançar os perdidos para Cristo!  

 

  

 

      Queremos agradecer a equipe da Igreja Riverside por doar seu tempo, 

talentos e recursos para nos ajudar a plantar igrejas em Peru. Vossas 

Orações e Doações tem a mesma importância aos ministérios no 

Amazonas! Louvamos a Deus todos os dias que Ele escolheu VOCÊ para ser 

parceiro conosco e nos ajudar alcançar o Amazonas para Cristo!  
 

Que Deus vos abençoe, 

Wilson e Lori 
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