
Saudações do Amazonas!                                 Janeiro 2016 
 

     É um Ano Novo, um tempo para novos começos e novos alvos… um tempo para confiar em Deus para realizar 

grandes coisas! É tempo também para nos refletirmos em tudo que Deus tem feito, dando louvor e graças a Ele. O 

Ano de 2015 terminou com Sua bondade e Suas bênçãos… 

 

 

     Na classe de Escola Dominical 

dos adultos, estamos utilizando 

material de Educação Cristã 

Continuada. Os alunos recebem 

um certificado depois de cada 

ano de participação e depois de 

três anos, recebem um diploma 

de um ano de seminário. As lições de Teologia Bíblica incluem assuntos tais como 

A Igreja, o Espírito Santo, Missões, etc. No final do ano, foi entregue o primeiro 

certificado! Depois de um culto abençoado, tivemos um delicioso café da manhã. 

Agora é tempo para começar o segundo ano de treinamento… aí vamos nós!  
 

 

 

     Cerca de 150 pessoas 

participaram de um retiro 

chamado “Encontro com 

Deus” no início de dezembro. 

O retiro terminou com 

batismo e um culto de 

celebração na Igreja Central na 

sua volta. Foi tremendo! 

  

     Wilson deu uma palestra sobre o valor da família. Algumas pessoas 

que foram entregaram suas vidas a Cristo. Outras igrejas no Amazonas 

também realizaram batismos no mesmo fim de semana. Mais de 8000 

pessoas foram batizadas; 47 de Benjamin Constant e 9 da nossa igreja. 

     
     Nos alegramos muito ao hospedar Kevin e seu filho André de uma igreja 

Americana por 10 dias. Eles vieram trabalhar no barco que foi doado e veio de 

Manaus para Benjamin. Infelizmente só podiam trabalhar dois dias no barco, pois 

devido problemas mecânicas e outras dificuldades, o barco atrasou. Mesmo assim, 

eles fizeram um corre mão no Segundo piso da igreja para podermos utilizar a nova 

sala para as crianças , cavaram uma valeta fora da igreja para não entrar água, 

concertaram mil e umas coisas aqui em casa e abençoaram muitas pessoas aqui 

com seu ministério de oração e aconselhamento. O piloto/mecânico que trouxe o 

barco, Daniel Lima, ficou uma semana e também trabalhou muito fazendo a 

manutenção no motor do barco. Somos gratos a Deus pela vida destes homens!  

Honrando Deus através do Batismo 



 
 

     No meio de dezembro, tivemos um culto de 

celebração e cerimônia de casamento de nove 

casais da nossa igreja. Alguns estavam se casando 

pela primeira vez e outros já estavam casados, mas 

nunca tiveram o privilégio de celebrar seu 

matrimônio na igreja com o corpo de Cristo. Alguns 

que nunca casaram, mas estão vivendo juntos, 

resolveram legalizar sua união e casar para honrar a 

Deus e poder servir na igreja  
 

 

Entrando numa aliança com Deus e com o cônjuge...Honrando a Deus no Casamento! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Uma música especial dos jovens.                            Fizemos também uma cerimônia 

especial para todos os outros 

casais da igreja trocando nossos 

anéis e renovando os votos do 

nosso casamento. Este casal 

finalmente conseguiu comprar 

alianças de verdade depois de 

cinco anos de casados. O amor e 

a alegria deles foi sem limites! 

  

     Cada casal recebeu um certificado de casamento ou de 

renovação dos votos para assinar como lembrança do 

nosso compromisso a Deus e ao nosso cônjuge. Não pode 

realizer um casamento sem bolo! Este bolo foi 

confeccionado com carinho e amor por um membro da 

igreja. Havia cerca de 300 pessoas presentes. Cada um 

recebeu um pedaço de bolo… ou dois, os nove casais 

levaram uma parte do bolo para suas casas e ainda sobrou!     

 

  Queremos vos agradecer pelo vosso amor e apoio 

em oração pelo povo aqui. É tremendo ver o agir de 

Deus na vida destas pessoas através da salvação em 

Cristo, dos cultos, do batismo, dos casamentos, da 

renovação de votos, etc. A Ele seja toda a honra e glória. 

Obrigado por deixar Deus vos usar em nossas vidas e as 

vidas de muitos outros no Amazonas. Nossas vitórias são 

vossas também!  
 

É tempo para celebrar… 



 

 

     Terminamos o ano de 2015 celebrando Jesus. Tivemos 

duas programações Natalinas nos dias 20 e 21 de dezembro; 

uma na nossa congregação e outra no auditório com a 

participação das outras congregações na cidade. Nossa 

igreja fez apresentações em ambos os lugares. Um pouco 

antes de Natal, eu concluí a programação infantil: “As 5 

Semanas de Natal” – O Caminho a Jesus. Para a honra a 

glória de Deus, 5 crianças encontraram o caminho a Jesus 

e oraram para recebê-lo como Salvador e Senhor. As 

crianças celebraram o aniversário de Jesus e ganharam 

presentes enviadas pela juventude da nossa igreja de 

Manaus; a Tenda da Família. Para algumas destas crianças 

será o único presente que irão receber. Quanta alegria! 

 

No começo da nossa 

programação de Natal, 

mais cinco casais (que 

não puderam participar 

na semana passada) 

renovaram seus voos de 

casamento e  

trocaram suas alianças. 

                                                                  

      A juventude celebrando os nomes de Jesus! 

            Wilson dirigiu a música especial dos homens.     Todos participaram! Aqui é o coral das mulheres.   
    

 

     Que noite maravilhosa! O culto terminou com uma 

excelente peça sobre o verdadeiro sentido de Natal 

chamada “O Caminho a Jesus” onde a história do 

nascimento de Jesus foi dramatizada de uma maneira 

criativa e impactante. Logo em seguida, toda a 

congregação cantou Noite Feliz, para a honra e glória 

do Senhor Jesus, e depois compartilhamos um jantar 

simples juntos com um delicioso bolo. Somos gratos a 

Deus pela vida que temos em Jesus e pela família 

maravilhosa que nos deu... incluindo VOCÊ! 
 

 

Celebrando Jesus 



     No dia 22, fomos para Tabatinga para receber minha nova carteira de identidade depois do 

recadastramento obrigatório. Partimos para o sul do Brazil, pernoitando em Bogotá e chegando em Itajaí 

no dia 24, para celebrar Jesus em família.   
 

Que Deus vos abençoe,  

Wilson e Lori 
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Sustento Mensal: (Para quem não recebe boletos bancários para nosso sustento e gostaria de contribuir.) Pode ser enviado para Bradesco: Ag. 0240-
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sua colaboração! Caso tiver dúvidas entre em contato com (62) 4014-0323. Para mais informações acesse: www.asasdesocorro.org.br. 

 
 


