
Feliz Natal!                                                   Dezembro, 2011 

Wilson e eu entendemos melhor o que Josué e Calebe sentiram quando 

espiaram a Terra Prometida para reportar aos Israelitas.  Fomos para a 

cidade chamada Benjamin Constante para “espiar a terra” e pesquisar a possibilidade de 

implantarmos uma base de vôo para Asas de Socorro no oeste do Amazonas. 

Queremos reportar a vocês nossos parceiros o que encontramos e descobrimos... 

     Benjamin Constante é 

localizado na divisa de Columbia, 

Peru e Brasil onde desemboca o 

Rio Javarí no Rio Amazonas.  

Têm 20, 000 habitantes.  Seria 

um local estratégico para 

alcançar 148 vilas indígenas de 

10 etnias diferentes e vilas 

ribeirinhas com o evangelho.  

 

     Deus abriu muitas portas 

para reunirmos com missioná-

rios, a liderança de igrejas e a 

igreja indígena entre os índios 

Ticuna, Marubo, Matís e 

Maioruna. Descobrimos que há 

muita necessidade de apoiar 

missões nesta área sendo a 

maioria dos lugares que 

precisam ser alcançadas são 

distantes e isoladas. Como qual 

quer obra pioneira, encontramos possíveis barreiras e desafios:  
- O Rio Javarí é largo e barrento com muita correnteza na época das chuvas. Será mais 

difícil encontrar um lugar adequado para construir uma rampa para um hidroavião e da 

mesma forma a terra é acidentada dificultando a busca para um terreno para a construção 

de uma pista.  Parte da cidade fica debaixo da água durante as enchentes. 

- Há muita necessidade, mas os recursos são poucos.  Seria mais barato voar em linha reta 

do que andar de barco com um motor de poupa de 25hp por causa das curvas dos rios. 

Procuraríamos encontrar maneiras de ajudar a subsidiar os vôos de pastores e missionários. 
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- Tem poucas moradias na cidade para alugar ou comprar. Mesmo sendo uma cidade bem 

pequena, tem uma faculdade federal e todas as casas já tem moradores.  A maioria das casas 

é de madeira e feitas em cima de paus devido às enchentes e o terreno acidentado.  

- As áreas extensas indígenas são fechadas para o evangelho e trabalharíamos em parceria 

com missões e órgãos governamentais com ação social entrando com projetos de saúde.  Já 

tem vários missionários morando em Benjamin Constante e outra cidade próxima chamada 

Atalaia do Norte que trabalham com as indígenas que visitas às cidades.  

     Os desafios são grandes, mas Deus é o Deus dos impossíveis.  Ele não quer nosso 

sacrifício, mas sim nossa obediência e fidelidade.  Fizemos três pedidos diante de Deus para 

fazermos esta mudança para o Vale do Javarí: 

- Enviar pelos menos duas famílias junto conosco para ajudar montar a base e voar.    

   Este projeto é maior do que nossa capacidade de realizá-la sozinhos. 

- Nos dar um avião...Deus já respondeu! Foi autorizado levar o avião da igreja de Manaus. 

- Para Deus mostrar uma localidade para basear o avião e construir o hangar. 

     Se Deus responder SIM, vamos confiar nele para moradias para as famílias e recursos 

para iniciar a base e os vôos.  Nosso maior desejo é obedecer ao chamado do Senhor.  Não 

iríamos considerar de maneira nenhuma esta ida a uma nova fronteira sem a direção de 

Deus e sem vocês!  Contamos com vossas orações e parceria em tudo que fazemos no campo 

missionário. Se Deus nos chamar, estamos prontos e vamos levá-los juntos conosco. 

    Louvamos a Deus por vocês.  Queremos vos agradecer pela vossa fidelidade em participar 

conosco neste ministério todo este ano de 2011. Temos a grande esperança de agradecer a 

cada um pessoalmente durante nosso tempo de divulgação missionário no sul do Brasil! 

Tem sido maravilhoso ministrar nas igrejas, visitar vocês nossos parceiros e familiares.  

Nosso número de contato: (92) 8123-9924   lori.kannenberg@hotmail.com                      

     O amor maior vem de Deus quando enviou seu único filho para nos perdoar e nos salvar! 

É essa mensagem que queremos levar aos confins da Terra. 

Desejamos a todos um Feliz Natal e Abençoado Ano Novo. 
 

Wilson e Lori Kannenberg 
 

Sustento Mensal: (Para quem não recebe boletos bancários para nosso sustento e 

gostaria de contribuir.) Pode ser enviado para Bradesco: Ag. 0240-Conta corrente: 

93.826–2 e avise que a oferta é para Wilson e Lori Kannenberg  a 
doacoes.missionarios@asasdesocorro.org.br. Para cadastrar-se é o mesmo contato. A 

missão precisa ter seu nome e endereço, para receber doações e enviar boletos. Obrigado 

pela sua colaboração. Caso tiver dúvidas entre em contato com (62)4014-0323. Para mais 

informações sobre Asas de Socorro, acesse o site www.asasdesocorro.org.br  
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