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  Saudações! Wilson e eu chegamos aos Estados Unidos no início 
de agosto para passar dois meses para fazer nossa divulgação 
missionária. Que bênção tremenda tem sido visitar amigos, família, 
parceiros de ministério e igrejas mantenedores. 

 
Depois de dois dias com nosso filho, 

Josué, e nossa nora, Leighann, no Texas, 
visitamos amigos queridos em Alabama e 
depois visitamos outro casal em Carolina do 
Norte. O filho deles, Dan, nos abençoou com 
exames de vista e novos óculos e me 
informou (Lori) que precisarei voltar no 
ano que vem para fazer cirugia de 

cataratas. Logo em seguida, viajamos ao Washington, DC. Tivemos uma 
visita maravilhosa e uma reunião de negócios com parceiros de ministério 
lá. Em seguida, viajamos para o estado de Ohio para passar uma noite 
maravilhosa com meu irmão mais velho e dois de seus filhos e suas famílias. Não os vemos há vários anos, 
então foi um presente especial! 

 

 Nossa próxima parada foi no 
apartamento de nossa filha, 
Julie, em IL onde ficamos por 
duas semanas. Durante este 
tempo tivemos o privilégio de 
visitar e compartilhar em 
duas igrejas parceiras, dois 
estudos bíblicos e ainda visitar 
vários outros parceiros de 

ministério. Também fizemos uma curta viagem a St. Louis para 
rever parceiros de ministério lá.  Ficamos tristes ao esquecer de 
tirar fotos de todas as nossas visitas, mas o nosso tempo com cada um foi maravilhoso! 

 

 Wilson e eu curtimos as lindas paisagens que vimos durante 
as longas horas na estrada e também as caminhadas na natureza 
ao longo do caminho. Foi emocionante chegar tão perto de um 
casal de veados. 

 

 Estamos animado porque Deus continua a agir em nossa 
ausência. Márcia, a jovem mãe que estou discipulado para dar 
aula para adolescentes na igreja, acabou de terminar a última 
das treze lições sobre: IGREJA, A CASA DE DEUS. 

 
 
 
 
 
 

 
Ela preparou uma linda apresentação para o culto da 

noite. Três dos alunos receberam certificados de conclusão e 
os dois rapazes na foto receberam sua primeira Bíblia por 
comparecimento perfeito e por memorizar todos os treze 
versículos. 

Julie e Brandon 

Karen e John 

Marilyn e Dr. Vance 

Dr. Dan  

Marcia 

Ralph e Lori 



 

       Um de nossos coordenadores de pastores, Pr. Edgardo, junto com 
líderes de sua igreja, foram à selva recentemente para cortar madeira e 
serrar tábuas para duas novas igrejas em Paulo Seco e Cavalo Cocha, 
no Peru. Eles também cortaram tábuas para construir um dormitório 
para o centro de conferências nos arredores de Cavalo Cocha, Wilson 
administra o treinamento de lideres será realizado. Esses homens 
estavam muito entusiasmados em usar a nova motosserra fornecida pela 
Igreja New Life. Esta ferramenta ajuda tremendamente a reduzir os 
custos de construção para esses projetos de ministério. 

 

 

 

 Estamos confiando em Deus para plantar e 
construir mais igrejas em toda a Amazônia e louvamos 
a Deus por suas orações e parceria em alcançar os não 
alcançados! 
 
 Wilson e eu estamos em Wisconsin atualmente 
ministrando em igrejas e visitando parceiros de 
ministério e família. Queremos vos agradecer 
imensamente por orar por nossa segurança em viagens, 
pela nossa saúde e pelas muitas visitas. Vos amamos 
muito e os mantemos sempre em nossos corações e 
orações! 

Deus vos abençoe,  
 

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

 

 

 

 

 

 

 


