
 

 

 

                              

                               Março, 2012 

 

MISSÕES EM MANAUS 
     A primeira equipe missionária deste ano (9) dos 

EUA chegou a Manaus cansada, mas de bom humor depois 

de 25 horas de viagem. Depois de uma boa noite de sono 

fomos ao centro para comprar Bíblias, redes, e outros 

materiais para a viagem de barco na próxima semana. 

  

PINTANDO COM PROPÓSITO! 
     Sábado cruza-

mos a nova ponte 

sobre o Rio Negro 

pela primeira vez 

para uma cidade 

chamada Cacau 

Pereira no municí-

pio de Iranduba.  

É uma area com 

alta índice de 

prostituição infantil. 

     Rodeado por casinhas simples de madeira tocando 

música de carnaval, 

colocamos nossa 

própria música de 

louvor e adoração 

e pintamos uma 

igreja numa favela.    

 

 

  

  Pr. Aderaldo plantou e ministrou em três igrejas em 

Moçambique antes de retornar ao Brasil para cuidar desta 

igrejinha.  Ele estava tão desanimado antes da nossa 

chegada que estava considerando uma transferência. Deus 

respondeu sua oração enviando nossa equipe, um 

pouquinho de tinta e muito amor! Como foi precioso falar 

do amor de Deus com um grupo de crianças nesta favela.    

AVENTURAS NO AMAZONAS: 

     Nossa semana começou bem cedo da manhã na segunda 

feira com uma viagem ao hangar de Asas de Socorro para 

carregar o barco da missão e partir para uma vila chamada 

São Paulo (19 horas de viagem).  No caminho preparamos 

saquinhos com lembranças e doces para as crianças, 

jovens e famílias da vila com doações da igreja da equipe. 

    

 

      Durante nosso 

tempo na vila de São 

Paulo Deus nos deu o 

privilégio de falar 

de Jesus enquanto 

instalamos filtros 

de água nas casas,  

 

 

 



De ministrar às crianças, jovens e mulheres, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ensinar higiene bucal e passar flúor nas crianças, 

cortar cabelo, realizar um bazar para as famílias...  

E construir uma… 

 

NOVA IGREJA EM SÃO PAULO! Antes… 

 

 

Depois… (Os pastores e líderes terminarão as paredes) 

Dedicando a igreja com Pastor Jacó e distribuindo 

Bíblias a cada família. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalhando na chuva, sendo picados por mosquitos, 

deitando nas redes às 7:00 cada noite devido o monte de 

mosquitos, tentando dormir (ou NÃO dormir)... Vale TUDO 

quando podemos levar o evangelho às pessoas não 

alcançadas!  Queremos vos agradecer por nos abençoar e 

por abençoar todos naquela vila com vossas orações e pelo 

vosso apoio! Continue orando que Deus usará Pr. Jacó para 

mostrar o amor de Deus e ensinar a mensagem da salvação 

em Cristo aquele povo.  A próxima equipe chegará no dia 3 

de março e vamos ministrar numa vila indígena no dias 5-

10.  Louvamos a Deus que podemos contar com vosso 

apoio e as vossas orações pelos grupos e viagens que 

Wilson e eu coordenamos! 
 

Grandes Abraços, Wilson e Lori 
 

Wilson e Lori Kannenberg                      Asas de Socorro                                                                                             
C.P. 2012                                                       Caixa Postal 184                                                                                                                                
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Fone:  Wilson 011-55-92-3342-9924      Anniv.: 08/10/55 
             Lori 011-55-92-3342-9924                          03/25/58 
 

E-mail:    wilson_kannenberg@hotmail.com 
                            asasmission@cs.com                                                                                                         
                     lori.kannenberg@hotmail.com                                                         
 



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. 

 

IMPORTANTE: 

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, endereço completo, número de telefone e CPF ou CNPJ 

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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