
Um novo ano começou!                   fevereiro 2021 
 

No meio da pandemia e caos político ao redor do mundo, Wilson e eu nos sentimos tão 
abençoados ao receber um presente de Deus de celebrar as férias natalinas nos EUA! A vida neste ano 
tem sido duro para todos, mas ao refletir nosso tempo neste último mês, nós temos muito a agradecer. 
São as coisas pequenas que nos deixam sentir maravilhadas: 

 

- A oportunidade de termos tempo de qualidade e 
quantidade com nossos filhos e netos, poder celebrar os 
aniversários de Leighann, Josué e Brandon em pessoa e 
conhecer o membro mais novo da família; Tomas Elliot 
Spicer, pela primeira vez. 
 

- Sentir o frio e ver a neve depois de tantos anos. A 
tempestade de gelo e neve que caiu na cidade da nossa filha 
Julie foi incrivelmente LINDA, uma obra maravilhosa de 

Deus. No final do nosso tempo Deus enviou aquela neve que há tempo sonhamos 
de ver; um céu CHEIO de flocos enormes e fofinhos caindo graciosamente... 
silenciosamente. Uma das coisas que mais gostamos do carro que usamos foi a 

função de apertar um botão para aquecer a parte debaixo do assento.       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bem-vindo a um mundo Branco! 

-  Compartilhando momentos preciosos 
em família; enfeitando a árvore e bolachas 
natalinas, celebrando Jesus em adoração, 
louvor e oração num culto especial, amando, 
rindo e compartilhando a vida em Cristo 
JUNTOS!  
 
 



- Deliciando certos tipos de alimentos que não temos em Benjamin Constant: certos cereais, queijos, 
iogurtes e saladas, pratos de carnes diferentes e alguns tipos de doces. 
 

-  Somos gratos a Deus pela nossa boa saúde durante a viagem. Mesmo que fomos expostos a 
COVID e as temperaturas baixíssimas do inverno, não tivemos nenhum sinal do vírus e nem de gripe.   
 
      -     Recebendo um ótimo tempo de descanso e mais de tudo reconhecendo que como filhos de Deus, 
podemos nos regozijar na VIDA que Ele nos dá. Não precisamos temer a morte a caos ao nosso redor.  
 

Queríamos realizar uma viagem para visitar alguns mantenedores. no estado de Wisconsin, onde 
eu nasci, pessoas idosas que tem problemas sérias de saúde como câncer e Alzheimer, mas tivemos que 
entrar em quarentena depois de sermos expostos a COVID e não foi possível.  Mesmo assim, Deus nos 
deu um tempo maravilhoso com cada filho e neto durantes este mês nos EUA. Nosso tempo de divulgação 
missionário, compartilhando com mantenedores e igrejas parceiras aí será em agosto-setembro. 
Estamos orando que, até lá, as igrejas estarão abertas e será possível fazer as visitas em vários estados. 

 

Louvamos a Deus que as igrejas plantadas nas três fronteiras continuam firmes e fortes. Elas estão 
crescendo e se desenvolvendo mesmo no meio da pandemia e nossa breve ausência. A Igreja em Cavalo 
Cocha furou três novos poços na comunidade, através da liderança de Pr. Edgardo e Corina. Uma equipe 
da igreja foi ministrar na vila ribeirinha de San Juan do Camucheiro também. 

As fotos abaixo mostram o culto final do ano na vila ribeirinha de São João… 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pr. Borges é o novo Pr. Coordenador desta 

igrejinha, realizando cultos duas vezes ao mês, 
assim como nós fizemos por mais de um ano, com 
a ajuda de uma equipe de irmãos de sua igreja 
principal de Atalaia. Como é tremendo ver esses 
irmãos e irmãs em Cristo dando as boas-vindas ao 
novo ano em louvor e adoração ao Senhor.  

 

 Chegamos no Brasil depois de ter que 
agendar novos voos de última hora devido aos 
cancelamentos, fazer testes de COVID novamente, 
preencher dois formulários de saúde para 
Colômbia e conseguir um taxi na Colombia para nos levar até o porto, pois em Tabatinga proibiram a 
circulação de qual quer carro, permitindo somente alguns motos devido a COVID! Mandaram parar todos 
os barcos de passageiros também. Fomos obrigados a pedir ao nosso funcionário que nos buscasse no 

barco pequeno da missão. Somos gratos ao Senhor que chegamos em casa sã e salvos! 😊 
 

Benjamin atualmente tem apenas 4 casos de COVID, mas o vírus está se espalhando em Manaus 
de forma alarmante. Vários pastores, líderes de igrejas e membros que conhecemos pessoalmente 
morreram recentemente. Quanto sofrimento, tristeza e dor! Nossos corações e orações estão com suas 
famílias. Que Deus traz consolo a cada um. No momento há um “toque de recolher”, o que significa que 
ninguém pode sair de sua casa depois das 19h00 (seguindo as ordens do estado da Amazônia). Ainda 
ensinamos a escola dominical logo que chegamos, no domingo de manhã, e há cultos às 5:00 da tarde. 

 

Logo mais, eu gostaria abrir a biblioteca de recursos que montei em casa para que as igrejas locais 
possam pegar emprestado currículo da escola dominical e outros materiais de apoio. Isso depende muito 
se os ministérios infantis estão funcionando ou não. Wilson está preparando seminários para administrar 
módulos de treinamento de seminário para pastores e líderes em Cavalo Cocha e outro numa área 
indígena entre líderes Ticuna. Ele também estará trabalhando no estatuto da missão que estabelecemos 
no Peru. Nós louvamos a Deus pelas vossas orações e parceira por todos estes ministérios! 
 

Que Deus vos abençoe. Grandes abraços, 
 

Wilson e Lori 
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SUSTENTO MENSAL:  
Você ainda pode utilizar boletos bancários para o envio de nosso sustento mensal, mas se, por acaso, o boleto não chegar ou você 
preferir, você pode ir ao Banco Bradesco OU Banco do Brazil usando as informações abaixo para o envio das ofertas: 
 

O sustendo deverá ser enviado para: (Observe a informação abaixo sobre a identificação da sua oferta.) 
 
Dados da Conta: Associação de Missionários              OU... Associação de Missionários 

CNPJ 06.201.134/0001-57   CNPJ 06.201.134/0001-57 

http://www.wilsonandlori.com/


Banco Bradesco    Banco do Brasil 
Agência: 0240-2     Agência: 324-7 
Conta Corrente: 93.826-2    Conta Corrente: 438989-1 

 


