Amada Equipe e Família de Manaus,
Olá! Estaremos nos EUA entre maio-agosto fazendo divulgação missionária nas igrejas e
levantando fundos para o projeto de abrir a nova base de voo em Benjamin Constant. Colocamos
nossa confiança em Deus orando que Ele guie nossos passos e envie os recursos necessários para
construir uma rampa para o avião, um hangar, encontrar uma casa e nos direcionar sobre os
outros aspetos deste projeto.
Wilson e Lori
No dia das mães teremos o grande privilégio de celebrar a formatura de enfermagem da Jéssica.
Somos gratos a Deus para cada filho e por tudo que realizaram. Mais de tudo, louvamos a Deus pelo
seu amor e compromisso ao Senhor e pelas vossas orações a favor de nossos filhos! No dia 24 de junho
estaremos todos reunidos para celebrar o casamento de Jéssica e Benjamin. Será uma honra tê-los juntos
conosco em coração e oração neste dia especial na vida da Jéssica e do futuro genro. Eles permaneçerão
em Branson, MO para Ben poder terminar sua faculdade de Educação Física e Matemática e estão
contemplando um futuro em missões.

Os dois se tornam um!
As famílias de
Benjamin Michael Spicer
E
Jessica Ellen Kannenberg
Gostariam de convidá-los para orar pelas
Bênçãos de Deus no seu casamento.
no domingo, dia 24 de junho de 2012
Ás 19:00 em Witchita, Kansas, EUA

Logo que chegarmos aos EUA teremos um tempo especial com Josué e Leighann. Vamos
conhecer o apartamento deles e seu lugar de emprego pela primeira vez. Josué e Leighann
continuam trabalhando no hotel Hilton em Orlando. FL. Josué é gerente da área da recepção e
Leighann é responsável para coordenar todos os detalhes dos grupos
que se hospedam no hotel. Eles têm um pequeno cachorro fofinho
chamado BeBe.
Brandon e Julie moram em Peoria, IL e trabalham num hospital.
Julie trabalha no Neuro UTI como enfermeira. Brandon é técnico
num outro departamento. Brandon estará terminando seu último semestre de Bioquímico na faculdade a partir de julho. Somos gratos a Deus pelas oportunidades Ele tem nos concedido com os
filhos! Mais uma vez queremos vos agradecer pelas vossas orações a favor de todos nós!

