
Bob e BJ para a equipe

Caros Amigos e Parceiros de Oração:
  
  Oh, como nós desejamos que você estivesse aqui! As bênçãos simplesmente continuar
caindo, e é difícil contê-las!
  
  Hoje teve dois pontos altos e alguns baixos. Don estava no ensino Critical Incident
Management / Stress e todos nós sentimos que era para nós! 
Então ele entrou em Crítica evento Debriefing e sentamos e escutado mais. 
Os alunos mal podia manter-se a tomar notas e cada um queria aprender mais. 
É  uma verdadeira bênção quando você está ensinando que os alunos  realmente atento e
fazendo perguntas que mostram que estão aprendendo,  para que possam utilizar o material
mais tarde. 
Era  uma época em que alguns trazido coisas que têm acontecido e expressa o  pensamento
"Eu gostaria de ter conhecido isso antes!" 
Grandes bênçãos derramadas sobre todos nós através desta classe.
  
  Enquanto  Don estava ensinando, o resto dos homens foi para uma visita de  cortesia com o
Chefe da Força Aérea Educação Susyems, um general de três  estrelas. Ele é uma pessoa 
não-religiosa, não acredita em nada, mas ele estava feliz que eles  tinham vindo, escutou
educadamente, falou-lhes em Inglês e em seu  próprio caminho, os acolhia para a nação. 
Uma  cópia do livro de John Schumacher, "um soldado de Deus se lembra" foi  deixado com
ele e estamos confiando no Senhor para prod-la a ler e falar  com ele por isso. 
Isto é uma bênção que estamos confiando no Senhor para trazer no futuro.
  
  Na refeição do meio-dia tivemos de despedir-se de uma Força Aérea LTC que lecionou na
Base Aérea Lackland, no Texas. Seu Inglês é muito bom e esta manhã ele foi intérprete de
Don, enquanto Bob foi sobre a visita. Tem  sido uma alegria
compartilhar com ele durante a semana e ele está muito  triste que ele não pode permanecer
conosco na próxima semana, mas a FA  diz: "Vá", e ele deve seguir ordens. 
Nós também disse adeus a Dom como ele retorna amanhã ao Estados! 
Nossa perda é o ganho de Elaine e agradece-lhe para deixá-lo descer para esta semana para
compartilhar conosco. 
Os homens estavam muito triste ao saber que ele está saindo e que queriam uma foto de
grupo com ele dentro! 
Então esse é o quadro fechado hoje. 
Don tem sido uma grande bênção para todos nós e agradecemos ao Senhor por tê-lo vir para
baixo com a gente. 
Estamos ansiosos para outras vezes que ele será capaz de juntar uma equipe AICE e partilhar
o Senhor com os outros.
  
  Bob teve pela manhã com a visita, para esta tarde estava em ambos os períodos. A primeira
foi a apresentação do "capelão do Pacto e do Código de Conduta". 
Antes do final do período, todos os alunos estavam prontos para escrever um código
semelhante por aqui, no Chile. 
Bob  conversou com o Capelão da Polícia Nacional (que tomou o curso  introdutório 3 anos
atrás) e ele disse a Bob que ele havia escrito uma  para a Polícia e foi usá-lo! 
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Obrigado Senhor por mais um bênção!
  
  Durante o último período, Bob fez um informarem sobre as aulas durante a semana. Cada 
classe tinha um significado bom e aplicação para os alunos, e todos  estão ansiosos para
retornar na segunda-feira para continuar com o  curso. 
Agradecemos ao Senhor por Sua liderança e que foi realizado esta semana. 
Agradecemos a todos vocês que têm sido e continuarão a estar conosco em oração. 
gotas Misericórdia caíram em torno de nós, mas assim que tem muitos chuveiros de bênçãos! 
Oh que todos pudessem estar aqui para compartilhar conosco!
    
  Bob e BJ para a equipe
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    Dear Friends and Prayer Partners:    Oh how we wish that you were here!   The blessings just keep pouring down and it is hard tocontain them!     Today had both high points and some low ones.   Don was on teaching Critical Incident/StressManagement and all of us felt it was for us!   Then he went into Critical Event Debriefing and wesat and listened more.  The students could hardly keep up taking notes and each one wanted tolearn more.  It is a real blessing when you are teaching to have the students really attentive andasking questions that show they are learning so that they can use the material later.  It was atime when some brought up things that have happened and they expressed the thought " I wishI had known this earlier!"  Great blessings poured down on all of us through this class.    While Don was teaching, the rest of the men went to a courtesy visit with the Head of the AirForce Education Susyems, a three star general.  He is a non-religious person, does not believein anything, but he was glad they had come, listened politely, spoke to them in English and inhis own way, welcomed them to the nation.  A copy of John Schumacher's book "A Soldier ofGod Remembers" was left with him and we are trusting the Lord to prod him to read it andspeak to him through it.  This is a blessing we are trusting the Lord to bring in the future.    At the noon meal we had to bid farewell to an Air Force LTC who has taught at Lackland AFBin Texas.   His English is quite good and this morning he was Don's interpreter while Bob wenton the visit.  It has been a joy to share with him during the week and he is very sorry that hecannot remain with us next week, but the AF says "Go" and he must follow orders.   We alsosaid farewell to Don as he returns to the States tomorrow!  Our loss is Elaine's gain and wethank her for letting him come down for this week to share with us.  The men were very sorry tohear that he is leaving and they wanted a group picture with him in it!  So that is the enclosedpicture today.  Don has been a great blessing to all of us and we thank the Lord for having himcome down with us.  We look forward to other times that he will be able to join an IAEC teamand share the Lord with others.    Bob had the morning with the visit, so this afternoon he was on for both periods.  The first waspresenting the "Chaplain's Covenant and Code of Conduct".  Before the end of the period, all ofthe students were ready to write a similar code for here in Chile.   Bob talked with the NationalChaplain for the Police (who took the introductory course 3 years ago) and he told Bob that hehad written one for the Police and was using it!  Thank you Lord for another blessing!    During the last period, Bob did a debrief on the classes for the week.  Every class had goodmeaning and application to the students,  and all are eager to return on Monday to continue withthe course.   We thank the Lord for His leading and what has been accomplished this week. We thank all of you who have been and will continue to stand with us in prayer.   Mercy dropshave fallen all around us, but so have many showers of blessings!  Oh that you all could be hereto share with us!    Bob and BJ for the team    
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