
ANÚNCIO DAS REUNIÕES EM MEMÓRIA DO  

IRMÃO BENSON PHILLIPS 

Um exemplo para os crentes em palavra, conduta, amor, fé e pureza 

Nosso amado irmão Benson Phillips, tendo servido à sua geração por deliberação de Deus 

e tendo terminado seu percurso e ministério que recebeu do Senhor Jesus, foi ter com o 

nosso amado Senhor na segunda-feira, 15 de agosto de 2022, na cidade de Fort Worth, 

Texas, EUA. As quase oito décadas de sua vida cristã e vida da igreja são um forte 

testemunho do que o Senhor pode fazer nos Seus dons e através deles para o Seu Corpo 

glorioso. Ele foi, de fato, uma junta de rico suprimento para muitos santos, muitas igrejas 

e, até mesmo, muito países nesta terra. Certamente, sentiremos a falta do nosso irmão, do 

seu serviço, guiar, aperfeiçoamento e cobertura na obra da restauração do Senhor. Mas 

somos grandemente consolados com o fato de que veremos o irmão Benson na ressurreição 

da vida com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! 

A fim de dar toda a glória ao Senhor por Sua operação no irmão Benson, gostaríamos de 

ter duas reuniões em sua memória, cheias de louvores quanto ao que o Senhor fez através 

da vida e serviço do nosso irmão. Esperamos no Senhor que essas ocasiões deem a muitos 

de nós a oportunidade de falar para edificar, encorajar e consolar sua família e todos os 

santos nas igrejas por toda a restauração do Senhor. 

Tempo especial para a família e os santos no Texas e arredores,  

aberto ao compartilhar e testemunhos: 

Domingo, 11 de setembro de 2022, 14h30 (horário do Texas) 

Local de reuniões da igreja em Irving e LSM  

3600 Esters Road, Irving, Texas 75062 

Um link para a transmissão ao vivo dessa reunião será fornecido  

em www.memorial-meeting.org. 

 

Tempo para todos os santos e igrejas, 

com testemunhos particulares de apreço por toda a terra: 

Domingo, 9 de outubro de 2022, 14h30 (horário da Califórnia)  

(após a conclusão do ITERO de outubro de 2022) 

Campus do LSM – Centro de Conferências do Ministério,  

Anaheim, Califórnia, EUA 

Essa reunião será transmitida ao vivo em www.memorial-meeting.org 

e continuará disponível ali para visualizações posteriores. 

Um sepultamento privado ocorrerá na segunda-feira, 10 de outubro de 2022, às 11h, no  

Grace Terrace, Rose Hills Memorial Park, Whittier, Califórnia. 

E-mails de consideração à família podem ser enviados para: bensonphillips@lsm.org. 

Atualizações relativas a esses eventos serão postadas em www.memorial-meeting.org. 


