
Saudações de Benjamin Constant no Vale do Javarí,                      Junho 2013 
 

     No mês passado, o chefe de uma vila disse para Wilson: 

“Não gosto de crente, missionário ou pastor!” e mandou 

Wilson ficar calado em sua vila.  Este mês, outro chefe 

faleceu e a família pediu um voo para ir ao funeral.  O voo de 

uma hora e meia durou quase 2 horas enquanto Wilson 

tentava pousar.  O rio era estreito, cheio de curvas e coberto 

com galhos de árvores.  A segurança sempre vem em 

primeiro lugar então ele 

acabou pousando numa 

outra vila ½ hora distante.  

Enquanto a família 

esperava para um barco 

que poderia levá-la mais 

dois dias e meio até a vila do chefe morto, eles pediram para 

Wilson fazer um culto.  Ele teve a oportunidade maravilhosa 

de falar de Jesus á vila toda!  Os propósitos de Deus se cumprem.            Vila São Sebastião no Rio Curuçá 

Ele abrirá portas de um jeito ou de outro! 

     Antes que Wilson partiu, os Índios prepararam duas tartarugas 

grandes (tracajás) e as serviram dentro de sua “maloca” (casa). Eu 

admito que eu 

fiquei aliviada  

em ser poupada 

desta refeição.  

Depois de assar as 

tartarugas 

inteiras sobre o 

fogo, pegaram um 

pau para quebrar 

e abrir a casca delas. Aí meteram suas mãos lá dentro entre 

as tripas para arrancar pedaços de carne e ovos para 

depois passar no sal e comer.  Veja vocês... 

               Comendo tracajá com os índios em sua maloca 

     Nosso pedido para furar poços nas aldeias indígenas 

acabou de ser autorizado em Brasília.  O próximo passo é de 

receber aprovação do mesmo na FUNAI de Tabatinga.  Deus 

está providenciando alguns recursos para os canos e 

materiais com doações de parceiros.  Logo poderemos 

marcar datas e começar a visitar as vilas já programadas 

para suprir sua necessidade de ter água potável e combater 

doenças que matam como hepatite, tuberculose, etc. 

Louvamos a Deus pela Sua sabedoria e direção! 
  

    Enquanto Wilson voava, eu ministrava nas igrejas aqui 

em Benjamin.  Dei três palestras aos jovens sobre o namoro-

Nada melhor que pousar em frente de sua casa!    Princípios Bíblicos de namoro, Como eu posso saber se estou 

amando? O que é amor verdadeiro? Quais são as qualidades que devo cultivar em minha vida para preparar a 

namorar? Quais qualidades nós devemos procurar num parceiro? Como tem jovens quebrados, abusados e já 

fazendo escolhas erradas. Nosso tempo junto foi precioso e abençoado....   

 



     Estou estudando materiais que conseguimos para a 

escola dominical das crianças e planejando um seminário 

de orientação de como utilizá-los.  Foi bom participar 

também no planejamento do culto especial das mulheres 

para Dia das Mães. Ainda estou tentando me acostumar a 

compartilhar e pregar onde for.  Aqui eles olham direto 

para você do púlpito no meio do culto e falam à 

congregação que você vai subir e compartilhar aquilo que 

está em seu coração. Deus está nos falando bem claro que 

temos que estar preparados a todo tempo para ouvir Sua 

voz e deixar Ele nos usar! 
 

   A vida aqui é cheia de oportunidades de “brilhar”para 

                    Divertindo com a juventude!                     Cristo!… ensino, pregações, trabalhos indígenas, discipulado, 

hospedagem, etc. Ao mesmo tempo a vida é mais calma e gostosa. As pessoas são amigáveis e amorosas. Elas têm 

sede da Palavra e querem servir a Deus onde puder. Esta cidade é pequena e o clima é mais agradável que Manaus. 

O trânsito é louco de uma forma diferente com motos subindo e descendo as ruas de todo lado. Nós sentimos 

abençoados em estar em Benjamin Constant, servindo, ministrando e conhecendo e amando as pessoas. Estamos 

enfrentando desafios e aprendendo coisas novas todos os dias...  
 

1) Se você vê algo que precisa ou quer… COMPRE. (Provavelmente nunca o verá de novo). 

2) As motocicletas têm direito. 

3) Quando vai à igreja, (talvez ou provavelmente) será requisitado a fazer ou falar algo. 

4) As visitas chegarão normalmente às 05h00min e ficarão até a hora do culto. É bom comer um almoço 

reforçado ou ser preparado para compartilhar suas refeições. 

5) A maioria das pessoas aqui são abertas e honestas (surpresa).  Eles devolverão seu celular, vão te informar se 

você deixou cair dinheiro e te procurar no supermercado para dizer que você deixou seu troco de R$14,00 

quando comprou umas marmitas a semana passada.  

6) Se planejar andar até o centro para aproveitar uma física... Não faça!  A partir do momento que saia de sua 

casa alguém muito querido da igreja ou cidade vai pisar no freio e oferecer carona. 

7) O mundo é pequeno... Diverte-se a receber saudações de muitos e cumprimentar a todos que conhecem (e não 

conhecem). Aproveite e tentar adivinhar de onde os conhecem!  

8) “Pechinchar” quase não existe aqui. Planeja-se a pagar o preço TOTAL. 

9) Queijo, presunto, carne e frango são todos caros.  Se quiser pedir retalhos, se prepare para pagar o preço total. 

(Mesmo se for cheio do mofo e ressecado).  

10) Carne é cortada e processada no sábado. Segunda Feira é o melhor dia para comprar carne. 

11) Abre os ovos um por um numa tigela separada se não quiser derramar uma surpresa desagradável na sua 

receita. 

12) A maioria das lojas Peruanas serão fechadas aos sábados devido à seita religiosa deles.  Eles se vestem com 

véus e túnicas e o “Jesus” deles mora em Lima. 

13) As pessoas na igreja são amorosas e carinhosas. Fariam qual quer coisa para te ajudar.  

14) Aqui, temos pó Royal com ação dupla, banha vegetal (finalmente) e leite evaporado, mas não temos açúcar 

mascavo ou um posto de gasolina.  

15) Os insetos não são normais, são enormes!! Tente não se assustar... Se puder. 

16) A cidade bombeia a água à nossa casa das 06h00min às 09h00min.  Economize água na época da seca!  

17) Seja pronta a buscar água na prefeitura cada três ou quatro dias.  Eles têm poço. 

18) Cada família queima o lixo no seu quintal.  Não instale um alarme de fumaça.  

19) Os anúncios são feitos de um carro que tem alto falante.  Preste atenção se quiser saber o que está acontecendo 

na cidade. 

20)  Mantenha seus ouvidos abertos para ouvir as pessoas batendo palma na frente de sua casa a qual quer hora.  

Seja flexível e criativo!  

Eis a vida em Benjamin Constant, 



Somos tão alegres que vocês compartilhem esta vida conosco através das vossas orações e parceria! 

  

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. 

 

 

 

 


