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Hino 1 
 
 

Boas vindas/Abertura 
 
 

Oração de abertura 
 
 

Oradores designados 
 
 

Hino 2 
 
 

Oração de encerramento 
  



 

...Tendo servido à sua própria geração 
pelo desígnio de Deus … 

At 13:36 
 
 
 

Combati o bom combate, 
terminei a corrida, 

guardei a fé. 
Desde agora, me está reservada 

a coroa da justiça… 
2Tm 4:7-8 

 
 
 

Tu, porém, tens seguido de perto  
o meu ensino, procedimento, propósito, fé,  

longanimidade, amor, perseverança, 
2Tm 3:10 

 
 
 

Ninguém despreze a tua juventude;  
pelo contrário, torna-te padrão dos crentes,  

na palavra, no procedimento, no amor,  
na fé, na pureza. 

1Tm 4:12 
 
 
 

E Ele mesmo concedeu alguns como apóstolos,  
alguns como profetas,  

alguns como evangelistas  
e alguns como pastores e mestres, 

tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos  
para a obra do ministério,  

para a edificação  
do Corpo de Cristo, 

Ef 4:11-12 
  



 

Hino 1 (no 1212) 
 

1. Deus revelou o plano Seu, 
  A quem, que por Seu amor, 
Deixou o mundo para ser 
  Só virgem do Senhor. 
Pra ser a Sua noiva, é 
  Preciso conhecer 
O Noivo, Dele desfrutar, 
  E como Ele ser. 
 
 

2. Quais virgens puras e fiéis, 
  Que amam com fervor, 
No Noivo têm o seu prazer – 
  Nos faz assim, Senhor. 
Nos faz pessoas sábias, 
  Pra sempre Te ganhar, 
Pagar o preço até o fim, 
  A festa desfrutar. 
 
 

3. As virgens crescem, são normais, 
  Também maduras são; 
E bebem, comem do Senhor, 
  Eterna provisão. 
Crescer em vida eternal 
  É necessário, sim; 
Não só ensinamentos, dons, 
  Mas vida ter enfim. 
 
 

4. Senhor, és a semente em nós, 
  Sim, cresce até o fim; 
Expande do interior, 
  Ganhando-nos assim. 
Vem nosso ser fortalecer, 
  No coração morar; 
Preenche-nos Contigo, pois, 
  Até nos saturar. 

  



Hino 2 (no 839) 
 

1. O oleiro es, Senhor, 
E edificador capaz; 
Me moldaste vaso Teu, 
E me edificando estás. 
Eu de barro feito fui, 
Vaso para Te conter; 
Pedra viva hoje sou; 
Templo em mim irás obter. 
 

2. Mesmo sendo barro só, 
Tua vida em nós, Senhor, 
Mui preciosa nos fará, 
Pedras de real valor. 
Pela Tua obra em nós 
Tua noiva vamos ser, 
Num só corpo, unida a Ti, 
Para Te satisfazer. 
 

3. O que quer Teu coração 
Não é pedra – singular – 
Mas a edificação, 
Para Tua glória e lar. 
Todo-inclusivo és, 
A Igreja queres ter, 
Onde possas expressar 
As riquezas do Teu ser. 
 

4. Não o individual 
Homem espiritual 
Teu desejo cumprirá, 
Mas a vida corporal. 
Membros separados não 
Te expressarão, jamais; 
Mas o Corpo em união 
Tua plenitude traz. 
 

5. Edifica-me, Senhor, 
Para o plano Teu cumprir, 
Não independente, mas 
Com os santos Teus aqui. 
Na experiência e dons 
Não me hei de orgulhar; 
Mas à igreja tudo dou 
Para Te glorificar.  



 

   Nosso amado irmão Benson B. Phillips, Jr., nasceu numa família cristã, 
temente a Deus, em Big Spring, no Texas (a aproximadamente 160Km de 
Abilene), no dia 29 de novembro de 1941. Desde que era uma criança, seus 
pais o levavam habitualmente a reuniões cristãs para ouvir a Palavra de Deus. 
Após anos ouvindo o evangelho, aos 12 anos de idade, ele foi fortemente 
convencido pelo Senhor de que não era salvo, e buscou a ajuda do seu pastor, 
que o ajudou a receber o Senhor, com muitas lágrimas. Como um jovem 
crente regenerado, no ginásio e no colegial ele conduziu muitos amigos ao 
Senhor e recebeu um encargo pela pregação do evangelho que durou toda sua 
vida. 

   Depois do colegial, ele foi estudar na Faculdade Batista Wayland, em 
Plainview, no Texas, e foi eleito presidente de muitas organizações estudantis. 
Numa dessas organizações, ele pregou o evangelho com muitos outros nas 
cidades vizinhas e também às pessoas de língua espanhola que trabalhavam 
naquela área. Além do evangelho, ele laborou em três outras direções 
sucessivamente: as verdades básicas da Bíblia, os dons pentecostais e as 
práticas de vida do Ministério dos Navegadores. Naqueles anos em Wayland, 
ele se aproximou do irmão James Barber, com quem leu diversos livros de 
Watchman Nee, mediante o qual o ministério de Witness Lee, um cooperador 
de Watchman Nee, foi apresentado a muitos na faculdade. 

  Após formar-se, em 1963, Benson mudou-se para Dallas, em janeiro de 1964 
e entrou para o seminário em Forth Worth. Na primavera daquele ano, ele 
teve a oportunidade de ouvir o irmão Lee em Dallas. Embora tenha ouvido 
apenas duas mensagens do irmão Lee, ele foi tocado pela vida e verdade 
ministradas, e decidiu entrar plenamente na verdade a respeito da igreja 
apresentada pelos irmãos Watchman Nee e Witness Lee, para ver se ela era 
correta. Após um estudo intensivo de cinquenta e cinco pontos a respeito da 
igreja no Novo Testamento, ele foi plenamente persuadido e tomou uma 
decisão firme de tomar o caminho apresentado pelo ministério desses dois 
irmãos. Em junho daquele ano, ele foi para Los Angeles a fim de ver a 
expressão prática de uma igreja local e participar de uma conferência e 
treinamento de sete semanas e meia dados pelo irmão Lee. Sua futura esposa, 
Bárbara, o seguiu, e eles entraram na mesma revelação e visão da igreja. 
Todos os santos que estavam em Plainview também estavam naquela 
conferência e treinamento.  

  Os santos em Plainview já se reuniam ali sobre a base da unidade da igreja, 
e Benson mudou-se para lá e reuniu-se com eles durante algum tempo. Mas 
seu coração era por mais igrejas locais no Texas e, em comunhão com a igreja 
em Plainview, ele mudou-se para Waco, no Texas, em novembro de 1964, onde 
Bárbara estudava numa faculdade. Em janeiro de 1965, os dois com outros 
três começaram a reunir-se como a igreja em Waco. Benson e Bárbara 
casaram-se ali, em 23 de janeiro de 1965. 

  Benson e Bárbara desfrutaram a vida da igreja em Waco até 1969, quando 
houve o sentimento nas igrejas no Texas de consolidarem-se numa cidade. 
Então, uns setenta santos mudaram-se para Houston e o Senhor começou a 
acrescentar constantemente à igreja ali. Em 1973, o irmão Lee pediu que 
Benson considerasse mudar-se para Dallas a fim de fortalecer a igreja naquela 
cidade, e Benson não hesitou em tomar o encargo. Nos anos seguintes, ele 



mudou-se diversas vezes com Bárbara e seus três filhos, Benson III, Amy e 
Susanna, às vezes por um período menor que um ano, a fim de fortalecer as 
igrejas locais em Dallas (três vezes: 1976, 1978, 1980); Oklahoma City, OK 
(1976); Boston, MA (1978); Houston, TX (1977); e Irving, TX (1981). 

  Em 1975, Benson entrou numa nova fase do seu serviço na restauração do 
Senhor: sua coordenação direta com o irmão Lee no Living Stream Ministry. 
Seu primeiro comissionamento foi mudar-se para Anaheim, CA, e 
supervisionar a aquisição de todos os materiais para a construção de um local 
de reuniões para os treinamentos ministeriais intensificados. Nesse serviço, 
ele aprendeu muito com o irmão Lee a coordenar-se na obra do Senhor, e o 
irmão Lee começou a confiar-lhe diversos assuntos do Living Stream. Após 
aquele projeto, ele voltou ao seu serviço entre as igrejas na área do Texas em 
1976. Então, em 1979, o irmão Lee abriu um escritório do Living Stream 
Ministry em Houston, e o Benson viajava constantemente para lá a fim de 
coordenar-se com os irmãos do escritório. Em 1980, as necessidades daquele 
escritório começaram a exceder os recursos em Houston, e o irmão Lee 
concordou que Benson e os irmãos construíssem outro local de reuniões com 
área para o escritório em Irving, no Texas (na região metropolitana de 
Dallas/Fort Worth). Dessa vez, a coordenação se deu à distância, mas foi 
detalhada. Em 1982, o irmão Lee começou a dar um treinamento semestral 
por ano no novo local de reuniões do ministério em Irving e a morar naquele 
local durante alguns meses do ano. Em julho de 1988, o irmão Lee pediu ao 
Benson que se unisse aos diretores e administradores do Living Stream a fim 
de supervisionar o escritório do ministério com ele; e, em 1996, o irmão Lee 
pediu-lhe que servisse como Presidente do Living Stream após ele. Benson 
continuou nesse serviço no LSM até o momento da sua partida em 2022. 

  Em fevereiro de 1988, o irmão Lee começou seu treinamento cristão de 
tempo-integral para adultos jovens nos Estados Unidos, em Irving, sob a 
supervisão do irmão Benson. Quando o irmão Lee voltou de Taiwan para os 
Estados Unidos, em 1989, ele decidiu começar outro treinamento de tempo-
integral em Anaheim. Mas Benson, não querendo que houvesse dois 
treinamentos nos Estados Unidos, para que ninguém perdesse a 
oportunidade de ser treinado diretamente pelo irmão Lee, teve o sentimento 
de fechar o treinamento de tempo-integral em Irving e enviar todos os 
treinandos para Anaheim. 

  O irmão Benson é, provavelmente, mais reconhecido pelo seu serviço no 
mundo de língua russa, após o colapso da União Soviética em 18 de agosto 
de 1991. Naquele mês, e em meio a reviravoltas políticas, ele e alguns outros 
irmãos visitaram Moscou por ocasião de uma feira de livros, que foi cancelada 
no último minuto pelos organizadores. Em comunhão com o irmão Lee, 
Benson e os irmãos foram então para as ruas e metrôs de Moscou e 
distribuíram todos os livros que tinham levado. Ao mesmo tempo, reuniram 
mais de vinte e cinco mil pedidos de mais livros e trouxeram esses nomes e 
endereços para Anaheim. O irmão Lee viu a necessidade de uma obra 
imediata na Rússia e pediu ao irmão Benson que se mudasse o quanto antes 
para Moscou para a pregação do evangelho, a tradução do ministério e a 
edificação de novas igrejas na Rússia. O pedido foi repentino e totalmente 
inesperado, mas Benson concordou sem relutar e, em novembro de 1991, 
mudou-se para Moscou com uns quarenta servidores em tempo-integral. 



Durante cinco semanas foram realizadas reuniões de pregação do evangelho 
em Moscou e cinco mil pessoas receberam o Senhor e duas mil foram 
batizadas. Então, no começo de 1992, durante cinco semanas, foram 
realizadas reuniões de evangelização em São Petersburgo, na Rússia, onde 
dezenove mil pessoas receberam o Senhor e cinco mil foram batizadas. Esse 
foi o começo de uma forte vida da igreja naquelas duas cidades, que, por fim, 
se espalhou para a maioria das regiões da antiga União Soviética. Além disso, 
em novembro de 1991, Benson começou uma vasta obra de publicações em 
Moscou, que produziu centenas de títulos em russo e a Versão Restauração 
do Novo Testamento em russo. Enquanto viveu na Rússia, de 1991 a 1996, 
Benson aperfeiçoou centenas de servidores no evangelho, na obra de 
publicações e na obra de edificar as igrejas locais. 

  Em 1996, ele teve comunhão novamente com o irmão Lee sobre aonde 
deveria servir em seguida, e ofereceu-se para estar em Anaheim na maior 
parte do tempo. Depois que o irmão Lee foi ter com o Senhor, em junho de 
1997, Benson serviu com o LSM no ministério da Palavra e na obra de 
publicações, como um dos presbíteros da igreja em Anaheim e entre os 
cooperadores de toda a terra. Ele viajou muito para cuidar das igrejas, dos 
irmãos na liderança e de muitos irmãos e irmãs nas igrejas, até 2018, quando 
sua saúde começou a limitá-lo. Em junho de 2022, ele mudou-se para 
Arlington, Texas, onde passou os últimos dias de sua longa e frutífera vida 
cristã e da igreja. Ele foi ter com o Senhor Jesus, a quem ele amou e serviu, 
na noite de 15 de agosto de 2022, tendo ao seu lado sua querida esposa e 
cooperadora Bárbara. 

  Nosso amado irmão Benson deixará muitas saudades e será amado e 
lembrado por toda a sua família e por todos nós como um “padrão dos crentes, 
na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza” (1Tm 4:12). Graças 
a Deus pelo Seu dom a nós! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A família gostaria de expressar sua profunda gratidão a todos  
os santos pela participação e pelas orações nesta ocasião. 

 
Para registro de visita, o link é: 

www.memorial-meeting.org 
Para cartas e recordações, escreva para: 

bensonphillips@lsm.org 


