
Bem vindo ao Amazonas!            Abril, 2012 
 

Enquanto nós damos os bem vindos às equipes missionárias elas aprendem ligeiro que é uma... 

SELVA LÁ FORA!  

 

     O Céu é imenso.  Rios e 

igarapés fluem através da 

selva que é artisticamente 

colorido com todas as 

tonalidades de verde até se 

perder de vista.  O cheiro 

de chuva e mato é sempre 

presente enquanto a umi-

dade cobre seu corpo.  Este 

“mundo de selva” é cheio de vistas e sons de uma multidão de criaturas vivas... jacarés, iguanas, botos cinzentos e 

cor de rosa, formigas do fogo, aranhas, mosquitos e outros insetos e toda variedade de pássaros e peixes,... 

 

 

 

 

  

   

 

 

 
    (8 jacaré numa viagem… parabéns rapazes!) (2 Iguanas estavam na árvore onde amarramos o barco de noite.) (Alguém quer piranha?) 

 

     “Aquietei-vos e sabei que eu sou Deus.” Sl. 46:10  Pode VÊ-Lo? CHEIRÁ-Lo? SENTÍ-O? OUVÍ-O? TOCÁ-Lo? e Sim... 

até SABOREÁ-O? “Provai e vede que o Senhor é BOM!” Sl. 34:8  Nós saboreamos jacaré e foi delicioso.  Como as 

pessoas não sabem que há um Deus vivo e amoroso quando vêem Sua criação, Sua criatividade e Suas criaturas?! 

“E há somente um Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos.” Ef. 4:6 
 

     O barco está carregado. Nossos guias, Pr. Saraiva e o dirigente da igreja 

chegou e é hora de partir.  Quer viajar conosco? Há oito membros da equipe 

de IL, EUA; duas cozinheiras, um capitão, mecânico e três missionários de 

Asas de Socorro incluindo Wilson e eu. Bem vindo abordo!  Depois de 12 

horas de viajem contemplando a natureza de Deus através das maravilhas 

de Sua criação chegamos à noite na pequena vila indígena (35 famílias) 

chamada 

Jauarí 

entre o povo Mura.  As casas estão espalhadas ao 

redor dum lago que seca completamente e isola a 

vila durante cinco meses cada ano.  Há uma 

escolinha de um quarto que vai até a 5ª série. As 

crianças não sabem qual série estão cursando e a 

maioria está aprendendo a ler.  Encontramos com 

o líder da vila, a agente de saúde da área e a 

equipe da construção para planejarmos a agenda 

para o próximo dia...  
 



     As pessoas ribeirinhas têm muito a nos ensinar. Suas casas são 

simples, feitas de madeira ou palha.  Vamos entrar! Vocês verão uma 

mesa, bancos, fogão e louças nas prateleiras. Panelas esfregadas até 

brilhar se dependuram na parede.  Há redes roladas guardando a noite 

chegar e algumas roupas.  As pessoas são contentes com a vida simples 

que levam e com a bela criação de Deus ao seu redor que supre suas 

necessidades básicas.  É tremendo saber que Deus cuida deste povo e 

sua saúde e que agora eles possuem uma fonte de água limpa e pura 

através dos filtros que instalamos! Visitamos as casas compartilhando 

o amor de Deus através de ações, testemunhos e orações.   
 

     Houve muita oposição e desafios.  A equipe enfrentou atrasos de vôos por causa dos tornados, dormiram no 

aeroporto (ou NÃO) e chegaram separados.  O cabo do leme do barco quebrou e nosso mecânico concertou e um 

membro da equipe ficou muito doente. Ao chegar à vila descobrimos que a igreja era menor que planejado e as 

telhas estavam compridas demais. Entre uma variedade de ferramentas específicas que esta equipe trouxe havia 

uma tesoura especial que corta alumínio. Só Deus para saber antecipada o que precisaríamos!  Deus agiu 

poderosamente no meio de TUDO, até os roncos (dormimos lado a lado em redes no barco ). Deus nos deu 

segurança nas viagens e na construção da igreja, ouviu nossas súplicas curando completamente o rapaz doente e 

renovou nossas forças dia a dia.  Tivemos tempos incríveis ministrando às crianças, mulheres e os jovens.  Instalamos 

15 filtros (deixando mais quatro para o pastor da vila instalar) e terminamos a construção da igreja. 

     Enquanto o líder da vila trabalhou na construção da igreja e interagiu com a equipe, Deus trabalhou na vida dele.  

Wilson e Daniel tiveram o privilégio de ajudar Antônio Fernando, o “Tuchaua” ou chefe da vila, entregar sua vida a 

Jesus! Sua esposa e uma agente de saúde (Sebastiana) reconciliaram suas vidas a Cristo e duas crianças disseram 

suas “sim” a Jesus. Tivemos um culto maravilhoso de louvor e dedicação antes de partir.  Como é tremendo saber 

que agora esta pequena comunidade tem um lugar para conhecer e cultuar a Deus depois de dois anos reunindo  

debaixo de uma árvore e logo depois debaixo de um telhadinho de palha que desabou duas vezes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilson e eu queremos VOS AGRADECER por “viajar” conosco  

E por fazer uma grande diferença nesta vila através de vossas orações e doações! 

Grandes Abraços, Wilson e Lori 

(Quer ver mais fotos das viagens? Utilize este site: http://www.wilsonandlori.com/pictures2012m.htm) 

http://www.wilsonandlori.com/pictures2012m.htm


 
 
 
Wilson e Lori Kannenberg                                                                                                        Asas De Socorro 
C.P. 2012                                                                                                                                    Caixa Postal 175 
Manaus, AM 69072-970                                                                                                              75001-970 Anápolis, GO 
                                                                                                                         
www.wilsonandlori.com                                                                                                          
 
Telefone:                                                          Endereços Eletrônicos                                                            Anniver: 
Wilson 011-55-92-3342-9924   asasmission@cs.com ou wilson_kannenberg@hotmail.com                            08/10/55 
Lori 011-55-92-3342-9924                            lori.kannenberg@hotmail.com                                                       03/25/58 
 
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, 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. 

 

 

OBS.        EU PEGUEI MEU  

         PRIMEIRO PEIXE! 

(Consegue vê-lo? É uma piranha com barriga bem laranjada.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


