
      

Amados Irmãos,           Abril, 2013 
      

      No início de março, tive o privilégio de dar uma oficina básica dos elementos de um plano de aula e a 

preparação de uma lição Bíblica para pessoas interessadas em receber treinamento para o Ensino 

Bíblico Infantil.  Foram 28 pessoas animadas e empolgadas para aprender a trabalhar com crianças!  

Possivelmente em junho darei um curso com treinamento completo e depois                      iniciar oficinas 

periodicamente para reciclagens e aprendizagem mais específica. Dou graças                                       

a Deus por cada oportunidade de servir e utilizar os dons que Ele me deu!                                                                        
 

   Este mês nós traba- 

lhamos do lado do Pr. 

Frank e sua esposa 

fazendo visitas em 

várias congregações 

para pregar nos cultos 

de noite e demonstrar 

como ensinar as lições 

Bíblicas das revistas aos jovens e adultos de manhã.  As igrejas não têm  

materiais, revistas ou visuais para qualquer idade. Estamos orando e confiando 

em Deus para suprir esta necessidade. (O novo pastor fez cópias da revista dele). 

 

     A foto à esquerda mostra a celebração de 

aniversário de 18 anos de uma das igrejinhas.  Como 

é bom ver os grupos de oração participando, as 

bandeiras e as coreografias dos jovens. Que alegria 

ouvir o louvor e as mensagens e mais de tudo sentir 

a presença de Deus entre nós! São pessoas simples, 

dedicando suas vidas ao Senhor. 

 

     Achamos que vimos tudo, mas aqui nas 

igrejas de Benjamin Constant, descobrimos 

outra utilidade para o celular... Sentamos 

atrás do púlpito esperando o começo da Escola Bíblica Dominical. O pastor jovem ligou a 

caixa de som, deitou o microfone na prateleira do púlpito e encostou seu celular que estava 

tocando música de louvor no microfone.  Funciona igual um sistema de som sofisticado! 
 

     Em março tivemos um evento muito especial para 

celebrar o Dia Internacional da Mulher.  O tema foi “Pérolas 

Preciosas”.  Falamos do valor que elas têm para Deus e que 

a pérola mais preciosa é Jesus.  Houve uma dramatização 

incrível e engraçada seguida por uma apresentação 

tremenda de coreografia usando a música contemporânea 

“Nada Além do Sangue... de Jesus!” O Vice Prefeito foi pedido 

a dizer algumas palavras em honra às mulheres.  Quando ele 

subiu ao púlpito ele surpreendeu todos nós compartilhando o  

 

 



quanto ele precisava de Jesus... ele e sua 

família. Bem ali, na frente de todos, ele 

entregou sua vida a Cristo e declarou Jesus 

como Senhor e Salvador de sua vida!  Oramos  

com ele, sua esposa e filho caçulo.  Nunca se 

 sabe quando e onde Deus estenderá Sua mão 

(Vice Prefeito e Esposa)   para resgatar alguém!  Que noite abençoada.  

A confraternização no final foi preciosa e todas mulheres saíram com 

lindas pulseiras de pérolas para sempre lembrar do nosso valor em Jesus. 
 

     Enquanto eu preparava a celebração das mulheres, Wilson estava voando à área indígena mais longe 

no Vale do Javarí (1 ½ hora de vôo) com um prefeito, a secretária da educação e um índio Matís.  Eles 

visitaram 3 vilas.  Depois de tantos anos orando, Wilson estava animada a finalmente chegar nesta área, 

mas aprendeu logo que oferecer ajuda com poços, filtros de água, clínicas, etc. nem sempre abre portas. 
 

     Lobo foi a vila mais difícil.  Enquanto o chefe, 

Misuma, ficava em pé falando ao grupo, seus 

guerreiros (+10) ficava ao seu lado em pé todos 

pintados com suas espadas prontos para lhe 

defender caso necessário.  (Wilson ficou com 

medo tirar foto, mas outro tirou uma.) Jovens 

adultos de outras organizações e uma jornalista 

já estavam ali e encheram os corações e as 

cabeças dos índios com conversas dos estragos 

missionários e outros fazem.  Wilson e o prefeito 

foram ameaçados verbalmente pelo chefe.  

Misuma falou duramente ao Wilson que ele não 

queria nenhum papo ou a presença de 

missionários ou pastores. A jornalista declarou com 

raiva que a única razão que queremos furar poços,                       Índios Guerreiros Maioruna 

 etc. é para evangelizar.  Isto é só uma parte da verdade.  Queremos alcançar a pessoa inteira incluindo 

sua saúde e a educação.  Wilson a enfrentou com gentileza, mas firmeza e disse que trabalha com os 

índios há 30 anos e pretende continuar trazendo ajuda.  Ele afirmou que ele não precisa se defender, pois 

ele é um exemplo e testemunho vivo de alguém que trouxe socorro aos índios no decorrer dos anos.  Ele a 

convidou a falar com qual quer um nas vilas do Amazonas sobre nosso trabalho.  

 

  Wilson estava feliz que eu não estava junto.  Os índios estavam agitados, agressiva na sua fala e eles não 

valorizam as mulheres.  A atmosfera foi pesada e opressiva e isto se refletia nos rostos e comportamentos 

deles. Wilson tinha almoçado numa vila e logo depois em Lobo, Misuma ofereceu outro almoço.  A 

barriga do Wilson já estava estourando, mas ele comeu de novo para o chefe não ficar com mais raiva 

ainda.  O que eles comeram?... anta, veado, macaco, mutum, porco do mato e outras carnes da selva... 

tudo defumado na fumaça deles.  Mais tarde alguns índios da aldeia vieram falar com Wilson dizendo o 

quanto eles queriam poços, etc. para diminuir as mortes por hepatite e outras doenças, mas que o chefe 

não deixava. Orem que Deus mude o coração de Misuma para que possamos entrar e trazer socorro. 

Orem também pelos jovens adultos que representam várias organizações aqui e têm seu idealismo de 

proteger os índios os mantendo isolados, mas na realidade fazem nada para suprir suas necessidades. 
 

É tremendo saber que podemos contar com vossas orações e parceria  

para alcançar estas pessoas e trazer a ajuda que tanto necessitam! 



Grandes Abraços, 

Wilson e Lori 

 

 

 

 

 
Asas De Socorro, Caixa Postal 175, 75001-970 Anápolis, GO                                                                      www.wilsonandlori.com  
Endereço de Casa: CP 41, Benjamin Constant, AM 69630                                                                                                         
 
Telefone:                                                                        Endereços Eletrônicos                                                                     Aniver: 
Wilson 97-9171-2100                           asasmission@cs.com ou wilson_kannenberg@hotmail.com                                       08/10/55 
Lori      97-9171-1516                                                 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. 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 

completo e número de telefone para receber doações e enviar boletos. Obrigado pela sua colaboração! Caso tiver dúvidas entre em 

contato com (62) 4014-0323. Para mais informações acesse: www.asasdesocorro.org.br. 

 


