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         Jesus é a razão cuja qual estamos morando no meio da selva Amazônica na 

região do Vale do Javarí! Através dEle, temos tanto a agradecer… nossa salvação, 

uma vida abundante, amor incondicional, propósito, paz e muito mais. Nosso 

desejo é levar o evangelho aos não alcançados para que Cristo faça uma diferencia 

em suas vidas também. Somos imensamente gratos a Deus também pelos nossos 

filhos e neto, os amigos e os familiares… incluindo vocês!  
 

Jader e Sarah estão confiando em Deus para vir a Benjamin 

Constant como missionários no futuro próximo. Jader é o sobrinho do 

Wilson. Que alegria ter eles aqui conosco mais uma vez por duas semanas 

e conhecer Pedrinho pela primeira vez! Temos estendido um convite para 

eles virem e fazerem parceria conosco. Eles também receberam um 

convite de outro casal missionário muito querido para administrar uma 

pequena escola para crianças indígenas (Ticuna) numa vila aqui próxima. 

Terão muitas oportunidades a darem aulas de discipulado e seminário 

para este povo e estão orando, pedindo a direção de Deus.  

 

 
 
     
 

        No meio de outubro, mais uma 

vez, tivemos um evento especial para 

Dia das Crianças. O foco este ano 

foi evangelístico. Apresentamos as 

Boas Novas de Jesus a cerca de 200 

crianças usando fantoches para 

contar a mensagem do Livro Sem 

Palavras. Que privilégio mostrar o 

Verdadeiro Amor de Deus a estas 

crianças!  

                                               

 

 

 

 

 

 

Uma das sete congregações 

presentes fez um ótimo trabalho de 

ensinar a todos nós o corinho JESUS AMA 

AS CRIANCINHAS! Foi tremendo ver as 

crianças participando, respondendo 

perguntas durante a lição e abrindo seus 

corações ao evangelho. Louvamos a Deus 

que várias crianças entregaram suas vidas 

a Jesus. Os professores irão continuar 

consolidando e discipulando essas 

crianças. 



  

 

 

 

 
 

Para lembrar do amor de 

Deus de maneira todo especial, 

cada criança recebeu um enfeite 

de parede do Livro Sem Palavras, 

um pirulito e uma pulseira 

“poderosa”... 

 

Encorajamos elas a usarem 

sua pulseira para falar do Amor de 

Deus através da salvação em Jesus 

aos seus amigos e familiares.! 
 

Sara teve a oportunidade maravilhosa de ensinar a lição de 

Jesus alimentando os 5000 a crianças, todas animadas e atentas, num 

Clube Bíblico de bairro.  Ela foi uma bênção com sua preparação, 

criatividade e dedicação à obra do Senhor! Nós dois tivemos um tempo 

muito divertido criando visuais para o versículo (quebra-cabeça) e uma 

música e também recortando e preparando o trabalho manual.  Foi a 

Sarah quem fez o lindo cesto cheio de peixes e pães. (Foto ao lado) 
             

Estes são Abraão e Luciane. São dirigentes de uma Igreja 

ribeirinha chamada Prosperidade. Luciane faz um ótimo trabalho com as 

crianças. Tive o privilégio de entregar um quite de Escola Dominical para 

eles com visuais que foram doados e planos de aula que tenho feito. Este 

quite tem 5 pacotes de currículo de 4 meses cada que dará quase 2 anos 

de ensino. Já que estão responsáveis para três igrejas ribeirinhas, ela 

pode dar um pacote a cada congregação e depois de cada 4 meses, as 

congregações podem trocar quites. Luciane não espera a hora de 

começar! Abraão ficou tão animado receber Bíblias para as famílias da 

igreja também!  
 

 

 

 

Os barcos da missão estão navegando os rios 

do Vale do Javarí! O exército usou os dois barcos 

para levar soldados para dar segurança e manter 

ordem durante as eleições. Foi tudo tranquilo.  
 

 Esta semana, Pr. Edgardo e Joe (um dos 

nossos parceiros) levaram uma equipe de homens no 

rio Curuça para uma viagem de 50 dias para cavar 



poços em seis aldeias Indígenas (Mayoruna e Canamarí). Cada poço tem gerador, bomba elétrica e  

uma caixa de água grande para poder atender a vila inteira. 
 

O rio Curuça é uma região que foi completamente fechada para o evangelho nos últimos anos. 

Louvamos a Deus por abrir esta porta para que podemos ajudar estas pessoas com uma necessidade 

física básica (água pura) e também ter a oportunidade a sermos testemunhos de um Deus vivo e 

poderoso! É a segunda viagem em dois meses. Em cada vila, a equipe mostrará o filme JESUS na língua 

indígena e evangelizar. Orem 

conosco para a segurança da 

equipe e pela direção de 

Deus no trabalho e nos 

ministérios. 
 

 

 Resolvendo detalhes 

e carregando suprimentos, 

diesel, geradores e outros 

equipamentos da viagem. 
 

 

 

Uma semana após o evento de 

crianças, fizemos outra programação 

evangelística para celebrar o Dia das 

Crianças no Clube Bíblico de bairro. Cerca de 

70 crianças vieram para ouvir a história, O 

PICOLÉ ROUBADO, da APEC. Estávamos 

literalmente derretendo do calor, mas a 

celebração foi tremenda com as músicas, a 

lição, o versículo, as gincanas, merenda e 

lembranças.  
 

Este clube se reúne todos os sábados 

à tarde para 2 horas. Estou acompanhando as 

professoras e as apoiando com alguns 

materiais, planos de aula, etc. Elas estão 

usando um quite de flanelógrafo que foi                               Tacila, começando o clube  

doado.                                                                               com um momento de oração. 
 

Que bênção tremenda saber que todos estes ministérios estão sendo apoiado e direcionado pela 

mão de Deus através das vossas orações e doações!  Em breve estaremos aí, no sul do Brasil ligando e 

marcando uma visita, pois vos amamos muito. Queremos vos agradecer pessoalmente pelo vosso amor, 

carinho e apoio nos ministérios. Que Deus supra as vossas necessidades e dê forças e alegria a cada dia! 
 

Com todo nosso amor e carinho, 

Wilson e Lori 
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