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“O SENHOR te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, 
para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda obra das tuas mãos...” 

Deuteronômio 28:12 
 

Tem sido extremamente seco ultimamente com uma nuvem de poeira pairando sobre a cidade. Hoje 

choveu forte e foi um refrigério da alma e do corpo. Assim, podemos respirar livremente e abrir as janelas e 

portas sem ter um redemoinho de poeira passando por dentro da casa! Enquanto esperamos as chuvas, 

recebemos bênçãos de chuvas do nosso Pai Celestial a cada dia. Louvamos a Deus pelas bênçãos de chuva que 

ele derrama sobre nós! 
 

Meu computador quebrou alguns dias após nosso retorno ao Brasil. Em novembro, Josué terá uma 

oportunidade de dar uma olhada. Fiquei sem computador para um mês até que o Ben conseguiu arrumar um 

computador velho depois de muito trabalho. Fiquei triste não poder enviar muitas fotos esta vez como sempre, 

mas oramos que encontram tempo para ler esta carta do mesmo jeito 😊 para ver como Deus tem respondido 

vossas orações sobre nossa netinha Chloe, o pedido de oração especial para Julie, sobre uma conferência 

maravilhosa em que Wilson participou e outros ministérios. VOCE e uma parte integral de tudo isso… 

  

 
 

Chegamos de volta em Benjamin Constant no começo de setembro “voando” (literalmente e 

fisicamente). Parecia que a nossa neta iria chegar antes de nós devido as muitas contrações que a Jessica estava 

tendo, mas só depois de mais três semanas, ela finalmente chegou! Chloe Renee Spicer nasceu sábado, dia 16 

de setembro às 23:15. Jessica queria muito ter um parto normal, mas foi 

necessário fazer uma Cesária de emergência, pois o batimento do 

coração da pequena Chloe ficou baixa. Jessica estava planejando uma 

cirurgia uns meses depois do nascimento da Chloe para retirar uma 

massa ou cisto que descobriram. Com esta mudança de plano, os 

médicos conseguiram retirar a “massa”, que foi o ovário esquerdo dela.    

 

Ben permaneceu com Jessica a 

primeira noite enquanto nós cuidamos 

do Lucas. Eu fiquei a segunda noite até 

que ela saiu do hospital, pois ela estava 

na enfermaria com muitas outras 

mulheres.... entãoooooo nenhum de nós conseguimos dormir. O hospital foi 

simples. No início, Chloe deitou ao lado da Jessica porque não havia uma 

caminha para ela. Faltou alguns materiais durante o procedimento, mas Deus 

é fiel!  Louvamos a Deus que elas saíram do hospital em ótimo estado, e por 

surpresa nossa, sem nenhuma conta a pagar! Wilson e eu não estávamos 

presentes quando Lucas nasceu. Foi uma alegria tremenda estar ao lado antes, 

durantes e depois do nascimento da Chloe, ajudando cuidar do Lucas, fazendo 

refeições e estando em “FAMILIA” durante este tempo tão especial na vida 

deles!  
 

                                                                                          Logo depois que Jéssica saiu do hospital, 

ficamos sabendo que a Julie estava internada com dores de cabeça, tontura e pressão de sangue e batimento do 

coração altíssimo. Brandon estava ao seu lado o tempo inteiro. Até agora, depois de fazer vários exames, tudo 

deu negativo. Descobriram que Julie estava com um ouvido completamente tampado há anos e estava 

infeccionado. O médico mandou usar um monitor de coração por alguns dias. Ela nunca sentiu tão ruim na 

vida e foi assustador. No momento, está ela em casa e está de licença por uma semana. Orem junto conosco 

que os médicos descobrem o que causou este mal-estar.  

http://bibliaportugues.com/deuteronomy/28-12.htm


 

Durante nossa divulgação nos EUA, Ben e Jéssica tomaram conta da administração da base da missão 

preparando os barcos para enviar equipes missionárias a realizar viagens de evangelização. Também 

conseguiram terminar a maioria dos detalhes da construção do apartamento no hangar e se mudar para lá.  

Doug e Lydia, os membros mais novos da nossa equipe, fizeram o mesmo com a casinha deles. Agora, estas 

duas famílias missionárias podem se concentrar na aprendizagem da língua portuguesa e se encaixar cada vez 

mais na obra! 
 

                                                                                  Dos dias 5-10 de setembro, Wilson participou 

numa conferência missionária para missionários e pastores/líderes de povos não alcançados na América Latina. 

Noventa participantes foram presentes, representando mais de 10 nações incluindo; México, Venezuela, Brasil, 

Peru, Colômbia, Chile, Equador, Costa Rica, Argentina e Guatemala. Vários líderes indígenas também 

participaram. Houve palestras ensinando novos métodos de evangelização e discipulado (como Orality) e todos 

tiveram oportunidades a compartilhar estratégias, orar em grupos, estudar a Palavra de Deus e dar testemunhos. 

Wilson teve a oportunidade de dar a mensagem uma das noites.  
 

No último dia da conferência, buscamos 70 participantes com os dois barcos da missão para um dia de 

passeio. Levamos eles para conhecer Islândia, Peru e orar com Pr. Edgardo na sua igreja. Depois, fomos para 

Benjamin Constant para um delicioso almoço em Cabanas (um “resort” rústico local).  Por último, o grupo 

visitou o hangar onde o líder pediu para Jéssica e eu compartilhar sobre os ministérios da missão na região.  

Antes de partir, o grupo orou sobre todos nós. Foi uma experiência poderosa. Queria muito incluir a foto deste 

grupo, mas não queremos colocar em risco os missionários que atuam em áreas fechadas para o evangelho e 

onde o país está expulsando os cristãos.  
 

                                               A semana passada, Wilson e eu preparamos o barco e fizemos compras 

de comida, material de limpeza, etc. para mais uma viagem missionária com um grupo de Texas. Terça feira, 

Wilson foi à Buen Suceso com um grupo de homens para fazer o piso da igreja que construímos em março 

deste ano. Pr. Edison e Mariela estão fazendo um ótimo trabalho coordenando três igrejas naquela área de 

Peru.  
 

 Somos extremamente abençoados que Deus escolheu vocês como nossos parceiros ministeriais! 😊 

Nos louvamos a Ele por cada oração, cada doação para nós e os ministérios, pela amizade e comunhão que 

compartilhamos e mais de tudo, pelo privilégio de servimos a Deus juntos. É tremendo ver como Deus supre 

as necessidades aqui através de vocês!  

Com todo o nosso amor e carinho, 

Wilson e Lori 
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