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                                                          Basta pensar,  

                                   você não está aqui por acaso, 

                                        mas por escolha de Deus. 

                        Sua mão te formou e fez-lhe a pessoa que é.  

                                 Ele compara-lo a ninguém mais. 

                                          Você é singular, único. 

                 Você falta nada que a Sua graça não pode lhe dar. 

                                 Ele permitiu que você esteja aqui 

                                      neste momento da história 

                           para cumprir o Seu propósito especial                   “Ele tem nos dado as Suas  

                                               para esta geração.                              preciosas e grandíssimas promessas              

                                           Você é servo de Deus,                                   para que por elas vos torneis 

                                    no lugar que Deus te colocar,                     participantes da natureza divina…” 

                                      no tempo perfeito de Deus.                                               II Pedro 1:4  
                                                     
                                                           ROY LESSIN 

Saudações do Amazonas,  
 

     Esta mensagem nos ajuda lembrar que Deus tem um propósito e um lugar para cada um de Seus filhos.  

Ele só quer nosso amor e a nossa obediência… a entrega total à Sua perfeita vontade. 

Wilson e eu estamos aprendendo a colocar nossas vidas nas mãos de Deus a cada dia.  

Neste último mes, Wilson tem feito examens  de piloto, voos de cheque, 

documentos do avião e divulgação nas igrejas locais sobre o projeto em 

preparação para nossa mudança a Benjamin Constant. Fizemos examens 

médicos e organizamos, empacotamos e enviamos nossos pertences (por balsa).   

O próximo passo?.. levar o avião (Cessna 206) para Benjamin Constant onde 

iremos estabelecer uma nova base de vôo e novos ministérios. Somos gratos a Deus por todos que 

contribuiram para fazer esta mudança possível através das vossas orações e ofertas. 
  

     Não é fácil.  Como dizer adeus à igreja, à equipe missionária e aos amigos em Manaus depois de 19 

anos?  Como fazer um novo começo com uma equipe de duas famílias?  Como sair e deixar as vilas 

ribeirinhas e aldéias indígenas que servimos em parceiria com tantas igrejas?  Como avaliar 19 anos de 

pertences acumulados e resolver o que é necessária a levar? Como fazer as adaptações depois de morar 

num capital de mais de dois milhões de pessoas para uma vila de 14,000?  A nossa confiança está em 

Deus. Sabemos que Ele tem um propósito todo especial para cumprirmos.  Somos abençoados ao saber 

que vocês irão conosco, as igrejas irão consoco e acima de tudo... Deus já foi adiante e preparou o 

caminho!  Não precisamos dizer “tchau”!  (Que alívio) Estamos animados?  SIM  Estamos apreensivos?  

Com certeza, pois somos humanos.  Somos loucos?  As coisas de Deus parecem loucura ao homen natural. 
 

     Continue orando que Deus guie nossos passos e mostre Seus caminhos e nos use para ser  

Seus servos nesta geração.  Nosso maior desejo é alcançar os não alcançados com o evangêlho  

de Jesus e discipular outros cristãos a continuar estes ministérios para a próxima geração. 
 

Desejamos as ricas bênçãos em vossas vidas, 

Wilson e Lori Kannenberg 

 

     Louvando a Deus por você! 

 



Informação de Contato: 
                          
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. 
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