
Saudações do Amazonas, nas tríplice fronteiras de Brasil, Peru e Columbia!                        julho, 2018 

Deus mostra o seu amor por nós através da morte e ressureição de seu Filho, Jesus Cristo. Ele também 

nos abençoe abundantemente através de você, nossos parceiros no ministério! Louvamos a Deus todos os dias 

pelo vosso amor e pela vossa fidelidade nas orações e ofertas!!  

Este é Noemi. Ele está toda animada ao receber um quite que montei, faz pouco 

tempo, que contém dois anos de recursos de Ensino Bíblico Infantil e materiais 

didáticos, Ela tem uma paixão para ensinar as coisas de Deus às crianças e participou 

no curso que administro, O Professor Dinâmico, o ano passado. Noemi mora em 

Islândia, Peru e ensina crianças na igreja dela há dois anos. Como é BOM ver estes 

professores permanecerem fieis ao seu chamado!  
 

      Tem sido uma bênção tremendo 
distribuir as revistas e visuais da 
Escola Bíblica Infantil que foram 
doados pela livraria CPAD no 
centro de Manaus. A igreja nas 
fotos abaixo leva o ensino da 
Palavra de Deus a sério. Como 
ficaram agradecidos ao receber 

estes recursos, que estão usando para ensinar e 
discipular todas as idades… 

 

 
    

 
 
 
 
 

 

 

Deus está dando oportunidades para cada um de nós ensinar, discipular e pregar Sua Palavra aqui. As 

revistas novas da EBD da nossa igreja local ainda não chegaram este mês. Deus me deu (Lori) a oportunidade 

na minha classe a compartilhar uma lição sobre o propósito da igreja. Foi tão bom ter a participação de todos. 

Aprendemos que a Igreja tem que ser centralizada em Deus primeiro, mas também centralizada em trabalhar 

em “Comunidade” com outros irmãos para que podemos cumprir o propósito de Deus a proclamar as Boas 

Novas de Jesus! (Col. 1:28a) Deus quer que nós O glorificamos com nossas vidas e que servimos juntos com 

outros cristãos para evangelizar o mundo Que bênção tremendo servir a Deus junto com vocês!  
 

Leva tempo, recursos, meios de transporte e planejamento 

para organizar viagens às vilas ribeirinhas no Amazonas. Os lugares 

são distantes e as únicas “estradas” que temos são os rios e igarapés. 

Recentemente, Wilson planejou uma viagem com uma equipe 

maravilhosa de homens dedicados ao serviço do Senhor. Eles 

visitaram algumas das igrejas que plantamos no Brasil e Peru. Dois 

irmãos, funcionários foram junto com Wellington, um missionário 

de Benjamin Constant e outro da JOCUM, que está sentado ao lado 

Louvando a 

Deus por todos 

os recursos… 

…e as ferramentas 

ministeriais que Ele 

tem providenciado! 



do Wilson. Este homem perdeu sua esposa quando entraram na missão e estavam em fase de treinamento. Ele 

permaneceu na missão e nunca se casou, mas se dedicou a servir a Deus e criar sua filha. 
 

 A equipe foi com barco voadeira, uma viagem de 3 1/2 horas, ao em vez das 13 horas que normalmente 

leva com o barco maior da missão. Na voadeira, o banco de alumínio é duro e tem somente uma lona para 

protegê-los do vento e das chuvas, mas finalmente chegaram! 😊 Eles tiveram um fim de semana tremendo 

tendo comunhão com o corpo de Cristo nas vilas ribeirinhas de Buen Sucesso, Santa Teresa, Japón (Peru) e 

São João (Brasil). O último lugar é um ponto de pregação. Não esperamos a hora de construir uma igreja lá e 

contar com a parceria do pastor em Ataláia do Norte. 
 

Wilson voltou transbordando com a bondade e as bênçãos de Deus. Em cada vila, ele deu a mensagem 

de salvação usando químicas. Um copo representa o homem e outro copo representa Deus. Ele derramou água 

num 3º copo que virou amarelo, representando Deus no céu. Quando colocou água no copo representando o 

homem, virou escuro representando pecado... e em diante. A parte predileta minha é quando ensina sobre o 

perdão de Deus através da morte e ressureição de Jesus, você derrama líquido vermelho, representando o 

sangue de Cristo, dentro do copo com água escura (pecado do homem), a água escura se torna transparente 

para mostrar como Deus nos perdoa e nos purifica de todo pecado! Deus usou esta mensagem de uma maneira 

poderosa para fazer uma diferencia na vida das pessoas nas vilas. O agir de Deus em Japón foi grande e muitas 

pessoas choraram e foram comovidos pelos Espírito Santo. Estas pessoas estão aprendendo a confiar em Jesus 

e seguir os caminhos de Deus.  
 

 

Aqui, Wellington está compartilhando 

seu testemunho em Buen Suceso. 

 

Aí, a equipe foi de barco à Santa 

Teresa, subiu o trilho até a vila e 

realizou um culto na igreja lá. 

 

Deus agiu poderosamente em Japón.  

(última foto) Muitas pessoas foram 

tocadas pelo Espírito de Deus e havia 

várias com lágrimas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os pastores destas comunidades estão fazendo um ótimo 

trabalho e permanecem fiéis ao serviço do Senhor. Nestes lugares 

existe pouco dinheiro, pois funcionam num Sistema de troca de 

mercadoria e peixes para conseguir aquilo que necessita. Louvamos 

a Deus que Ele está ajudando suprir as necessidades destes obreiros 

com recursos financeiros enviados mensalmente de igrejas da 

Inglaterra. Não é muito, mas é o suficiente para mantê-los no campo 

missionário e permitir que eles continuassem com a obra! 

  



Todas as três igrejas são 

próximoas umas a outras. Pr. Edison 

(à direita), é o Pr. Coordenador desta 

área e é responsável para fazer visitas 

às igrejas, pregar e acompanhar a 

obra. Ele recebeu uma bênção todo 

especial recentemente. Ofertas 

enviadas de igrejas da Inglaterra fez 

possível a compra da canoa abaixo. 

Através de parceiros no ministério, 

como vocês, ele tem este meio de 

transporte para fazer a obra que Deus 

lhe chamou! 

 

Voltando de viagem, a equipe visitou a vila de São João. Logo que a equipe 

chegou aí, o rapaz, que havia entregado sua vida a Jesus na última visita, veio 

correndo, cheio de alegria e gratidão por ajudar ele a encontrar Jesus. 
 

A família da casa onde conduzimos os cultos sempre nos recebe com tanto 

amor e carinho. Esta vez, a esposa fez dois peixes grandes e deliciosos! As vezes 

não comemos nada, outras vezes levamos uns biscoitos, pois o tempo é pouco e a 

maioria das vezes, vamos de barco voadeira (pequeno). Não há problema ficar sem 

comer, pois Deus sempre alimenta nosso espírito e derrama tantas bênçãos. Nosso 

tempo com eles é precioso e é ótimo ver até as crianças virem e participarem dos 

cultos com tanto entusiasmo e alegria. A fome maior é de ouvir a Palavra de Deus! 

 

André, um missionário parceiro, ensina e prega a Palavra regularmente em 

Grajarí e Ataláia do Norte (alternando semanas). Um fim de semana, ele voltou para a casa literalmente 

transbordando com gratidão e louvando ao Senhor ao ver a luz ascender no coração dos Índios durante uns 

estudos Bíblicos sobre o livro de Ester. Eles estavam realmente entendendo os princípios Bíblicos, fazendo 

perguntas profundas e animados naquilo que Deus estava lhes ensinando.  
 

Abraço da Morte! Wilson tirou esta foto durante a última 

viagem. É uma figueira Apui. É um fenômeno na natureza entre uma 

árvore que serve de hospedeiro e o outro de hospede. Este fenômeno 

acontece quando animais pequenos, tais como pássaros, morcegos ou 

macacos, defecam sobre as folhas e galhos de uma árvore hospedeiro, 

lançando sementes que se germinam na casca dos galhos ou tronco das 

árvores. As raízes crescem e se lançam em direção ao solo onde se 

fixam e começam a brotar galhos. À medida que crescem, os galhos 

ficam grossos e fortes e se fixam sobre o caule da árvore 

hospedeira, abraçando-a e estrangulando-a com suas raízes até 

matá-la, ocupando depois o espaço deixado pela árvore morta.   
 

É irónico que este agente da morte fornece um lugar e fonte de 

alimento para muitas criaturas na selva Amazônica. O seu tronco oco é 

um “lar” para muitos animais e seus figos os alimentam. É considerada 

uma chave da sobrevivência deles, pois durante algumas épocas do ano, 

é a única árvore que produz frutos! 

  Há anos, Satanás tem dominado esta região. Ele agarra 

as pessoas, interlaçando suas “raízes” ao redor de suas vidas com 

mentiras, falsas religiões, tradições, vícios, costumes e crenças, 

literalmente sufocando e estrangulando-as até a morte e levando-as a 

uma eternidade separada de Deus. O processo é lento e sutil, de maneira 

que a pessoa nem vê ou sente o que está acontecendo.  



Deus nos oferece vitória sobre a morte, uma vida abundante e frutífera, através da morte e ressureição 

de Seu Filho, JESUS. Por isso estamos aqui! É a razão porque Deus escolheu irmãos e irmãs na fé, parceiros 

no ministério, como vocês, para plantar sementes, junto conosco, do amor de Deus e vida abundante em Cristo, 

para que todos têm a oportunidade a entregar sua vida a Jesus e seguir os caminhos de Deus. Que Deus 

continue nos usando para plantar sementes de vida e produzir fruto para que o mundo saiba que Jesus Cristo 

é o Senhor!  

Deus é BOM... SEMPRE! 

 

Grandes abraços, Wilson e Lori 
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