
Saudações do Amazonas,                               Novembro, 2015 
 

     Wilson e eu queremos vos agradecer pelas orações pela segurança nas nossas viagens. Deus nos guardou 

e tivemos uma ótima viagem de volta para a casa. Então… como é estarmos de volta em Benjamin Constant?  
 

     Vocês lembram da enchente quase recorde que mencionei há três meses? Pois é, agora é incrivelmente 

QUENTE e SECO. A cidade toda está coberta de uma 

nuvem de poeira das estradas estragadas e cheias de 

buracos preenchidas de barro. (A foto ao lado) Aqui é o 

hangar que estamos utilizando até que a rampa do hangar 

da sede está pronta. O rio onde pousamos e decolamos 

está quase seco... 

  

     Desde a nossa volta, conseguimos matar três ratos grandes na área da nossa 

cozinha/depósito. Pato para o almoço? Aqui em Benjamin, pode almoçar junto com 

os patos que passeiam entre as mesas no restaurante local. Você gosta de castanha 

de cajú? Se por acaso não sabe, a foto ao lado é de uma fruta de cajú (deliciosa 

para fazer suco, tortas, etc.). A castanha cresce primeiro e se encontra na parte de 

baixo da fruta. Ela tem uma casca dura em volta dela que é extremamente tóxica 

e que precisa ser torrada no fogo alto numa temperatura exata para poder retirar 

a castanha.  Há uma castanha por fruta e talvez por isto é tão caro! 

                                         cajú e castanha 
 

     Tem sido maravilhoso receber os calorosos “bem-vindos” de 

todos desde que voltamos. Além de ter que limpar a casa por dentro 

e por fora depois de ficar parada tanto tempo, estamos aproveitando 

o tempo para dar continuação dos ministérios aqui. Wilson continua 

ensinando e pregando na nossa igreja local com todo ânimo. Já que 

é tão seco e o rio está baixíssimo, ele também está dando 

continuidade com a construção da rampa do hangar do avião.  

 
 

 

 

 

         Uma semana após nossa volta, 

eu ajudei coordenar um grande evento 

para DIA DAS CRIANÇAS. Crianças 

de sete congregações e também de 

um ponto de pregação participaram do 

nosso “Circo da Alegria”! Tivemos 

um tempo tremendo louvando a Deus 

e assistindo uma apresentação “Na 

Busca da Felicidade” onde as 

crianças aprenderam que a felicidade 

verdadeira se encontra somente em 

JESUS!       



 

       Depois da programação, as crianças passaram 

em filas entre sete “barracas/tendas” participando 

de jogos diferentes, tais como; boliche, acerte o 

alvo, pescaria, etc. A criatividade dos professores 

em confeccionar e enfeitar suas barracas foi incrível. 

Cada uma preparou lindas porta doces enfeitadas 

com rostos de palhaços de EVA cheias de doces.   
 

 

 

 

 

   

            Cerca de 200 crianças 

ouviram a mensagem da salvação 

em Jesus através da peça que foi 

apresentada e tiveram um tempo 

tremendo participando de todas as 

gincanas. Os professores serviram 

pipoca, bolo e bebidas trazendo um 

delicioso fim a este dia especial!  

 
 

 
 

     Dois dias mais tarde, tivemos um culto de celebração em honra às professoras e seus 

auxiliares do departamento infantil de oito congregações em Benjamin Constant. Foi maravilhoso 

reconhecer seu trabalho e dedicação, entregar certificados de gratidão no nome da igreja e orar por elas. 

Foi uma honra especial para mim dar uma pequena mensagem a elas e entregar quites de material didático 

novo a cada uma.  Preparei estes quites com todo amor e carinho para que elas possam ter o material 

necessário e de boa qualidade ao seu alcance para ensinar a Palavra de Deus às crianças. Este material será 

compartilhado entre as professoras, fazendo um “rodízio” a cada quarto meses para dar três anos de ensino. 

Orem que Deus me dê sabedoria para continuar lhes dando orientação, treinamento e encorajamento. 

     Wilson e eu louvamos a Deus pelo privilégio de participar do primeiro culto numa 

igreja de uma comunidade chamada Grajarí, há 12 kl de Benjamin. Em cartas 

anteriores, pedimos as suas orações e enviamos notícias da construção desta igreja. 

Faz dois anos que trabalhamos para estabelecer esta igreja junto com os irmãos da 

nossa igreja local. Os novos líderes, Amarildo e Elina fizeram muitas visitas e 

alguns estudos Bíblicos nas casas do povo em Grajarí. As crianças aí nem sabem o 

que é uma igreja e pedem para Elina como ela é. Nossa igreja local doou Bíblias, 

hinários e um púlpito. Também estamos lhes entregando nossas revistas da escola 

Bíblica dominical a cada quarto meses. A comunidade comprou cinquenta cadeiras 

plásticas. Elina tabalhou comigo 1 ½ meses recortando figuras de flanelógrafo para 



o trabalho infantil e eu continuo traduzindo os planos de aula 

de cada lição.  

     Que alegria ver as pessoas chegando à 

igreja pela primeira vez! Outros membros 

da nossa igreja estavam presentes 

compartilhando e dando testemunhos. 

Wilson teve o privilégio de pregar.  

Louvamos a Deus pelas três pessoas que 

entregaram suas vidas a Jesus. Orem junto  

Plantando igrejas nas vilas do Amazonas... Grajarí, AM    conosco que Deus usará Amarildo e Elina  

                                                                                           para alcançar esta comunidade para Cristo.  
 

     A nossa congregação local, chamada Filadélfia, tem sofrido muitas mudanças de liderança junto com 

outras dificuldades nos últimos anos. Wilson e eu acabamos de aceitar a liderança da igreja Filadélfia. Wilson 

já estava pregando aos domingos e tomando conta da Escola Bíblica Dominical dos adultos. Eu faço parte 

da direção do departamento infantil e trabalho com as crianças durante a pregação nos domingos à noite. 

Seremos envolvidos em formar e discipular líderes para a continuação dos vários ministérios e ensiná-los 

sobre a função Bíblica da igreja. Estamos animados a solidificar esta igreja com o poder de Deus e encorajar 

os irmãos em suas caminhadas com Cristo e em alcançar nossa comunidade com o evangelho. 
                                                                  

     Nosso tempo em Benjamin Constant também tem 

seus momentos loucos e divertidos.  No final da 

semana passada, alguns pastores e líderes de jovens 

acompanharam a juventude das sete congregações 

para um Dia de Praia. Fomos num barco grande e 

fundo chamado “balieira”. Pois é, esta “baleia” 

consegui “engolir” cerca de noventa de nós! O rio está 

começando subir novamente e não vai demorar muito 

para cobrir a praia toda. Nos divertimos nadando, 

jogando futebol, conversando e tendo doce comunhão. 
 

     Como somos abençoados por Deus a fazer parceria 

com vocês nos ministérios aqui. Queremos agradecê-

los pelo seu amor, pelas suas orações e pelo seu apoio. 
 

A Deus seja a Gloria por tudo que Ele tem feito!                Wilson e Lori 
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