
“Cantem ao SENHOR, todas as terras! Proclamem a sua salvação dia após dia! Anunciem a sua 

glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos!” 

              I Crônicas 16:23, 24 

                Maio, 2012 

   A 3a equipe missionária da Igreja Comunidade de Riverside de 

Peoria, IL chegou final de março. Que alegria trabalhar juntos e ver 

o agir de Deus entre os Índios Sataré numa vila chamada Vila Nova 

no lago de Maraú.  Levou 30 horas de barco até a vila onde o 

“Tuchaua”(chefe) estava nos esperando para nos dar os bem vindos. 
 

Línguas misteriosas!       
     Fomos informados que há 

mais de 1200 índios nesta 

aldeia de 100+ famílias.  Foi 

maravilhoso e divertido 

trabalhar com mais de 120 

crianças durante dias. Sua 

escola vai até a oitava série. Fornecemos merendas escolares e 

tratamentos de flúor. Ensinamos higiene bucal, lições Bíblicas e fizemos 

trabalhos manuais, gincanas e outras atividades. Foi uma surpresa 

completa ao descobrir que a maioria das crianças não falava Português, 

mas sim a língua indígena chamada Sataré Maué. Que desafio! 

Simplificamos as histórias e ensinamos cânticos Bíblicos bem fáceis. Nos 

poucos dias que estávamos na vila trabalhamos em cinco línguas 

diferentes; Inglês (equipe Americana), Português (equipe Brasileira), Espanhol (Pr. Rubens, o pastor líder da área que é de Peru), 

Sataré Maué (língua indígena) e línguas estranhas (a língua do Céu)! A maneira incrível em que Deus nos capacitou para 

comunicar um com o outro foi um mistério para todos nós.  Você pode adicionar a língua dos surdos e mudos também, pois a 

equipe que trabalhou na construção da igreja “conversou” muito com as mãos também .  

                               

                                      Pr. Lailson, Randy-membro da equipe, Ken-líder 

da                                         da equipe, Pr. Rubens e Patrick-Raio da Esperança. 

                                   O chefe da vila ou “Tuchaua” João e sua esposa. 

                                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

Bênçaos abundantes… 
     Uma missionária de Asas, Lenir, evangelizou e trabalhou com mais de 70 jovens e a equipe Americana trouxe roupas e 

chinelas novas e usadas que foram doadas para mais de 70 famílias.  Durante o “bazar” uma foto foi tirada de cada família e 

dada a elas numa moldura no culto final.  Para alguns, isto foi a primeira foto de família que receberam!  
 

     Deus abençoou o pastor da vila e sua esposa abundantemente através da equipe.  

Foi tremendo trabalhar com Pr. Lailson Dos Santos Menezes e Queliana, um casal 

jovem e dedicado à obra do Senhor que têm uma linda filinha. Eles se mudaram 

para a vila há pouco tempo e moram num barquinho a beiro do rio.  Quando 

chegamos, eles estavam sem comida. A mentalidade indígena muitas vezes diz: “O 

que é seu é meu.” Por causa disso às vezes eles deixam de plantar hortas individuais 

e estão acostumados a compartilhar o que outros têm. Assim, se o pastor alimenta 

os trabalhadores da vila que ajudam na construção, suas famílias esperam receber 

comida também.  Deus agiu através desta equipe para suprir as necessidades deste 

querido casal através de recursos financeiros para comida e para pagar algumas 

     Pr. Lailson, Queliana e sua filinha.        contas atrasadas.  O grupo está confiando em Deus para levantar recursos para 

                                                        poder cortar madeira para a construção de uma casinha para eles, também. 



Conhecendo Deus e fazendo Deus conhecido! 

     A igreja que ajudamos construir foi a maior até hoje (8m por 

15m). É a única igreja na vila e será usada também para fazer 

eventos espirituais junto com outras comunidades na área.  A 

semana terminou com um culto maravilhoso de celebração e 

dedicação. Um casal da equipe foi comovido por Deus a dar seu 

violão para alguém na vila. Oramos a semana toda para Deus 

mostrar quem devia 

receber este presente.  

No começo do culto 

um menino de 12 anos, 

Mateus, pediu se podia 

emprestar o violão.  O 

violão foi tão grande 

quanto o menino, mas 

aquele garoto tocou e 

cantou como os anjos louvando e adorando a Deus.  Logo depois suas irmãs 

recitaram versículos Bíblicos.  Deus agiu através destes atos simples de obediência e 

devoção. Ele falou claramente a todos que Mateus deveria receber esta dádiva. 

Dissemos a Mateus que Deus chama algumas pessoas a obedecer e fazer coisas 

específicas e escolha outras pessoas a receber bênçãos especiais.  Deus chamou Mark 

e Teresa a entregar seu violão e escolheu Mateus para recebê-lo para ser um 

testemunho em cântico e louvor do amor de Deus em sua vila.                                Mateus e suas irmãs louvando a Deus! 

 

(Veja mais fotos desta viagem utilizando este link: http://www.wilsonandlori.com/pictures2012m.htm) 

 

BRASIL…ALCANÇANDO O AMAZONAS PARA CRISTO! 
 

Wilson e eu queremos vos agradecer do fundo do coração pela vossa parceria com os 

ministérios de Asas de Socorro e conosco aqui no Amazonas!  Louvamos a Deus pela 

vossa participação, as orações e doações.  Que Deus continue usando a cada um de nós 

para anunciar a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos! 
 

        Que Deus vos abençoe, Lori e Wilson 

 

 

obs. 

Louvamos a Deus por mais uma bênção... 

Wilson conseguiu sua licença de capitão. 

PARABÉNS! 
 
 
 
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. 

 


