
 

Saudações de Benjamin,                                                                                                                   Julho, 2013 
 

    Quando olho para trás nestes últimos dois meses, pergunto a mim mesmo: - Como tenho gastado o meu 

tempo? Tá bom. Vou confessar… Estou totalmente envolvido e empolgado preparando materiais para a 

Escola Dominical e um curso de treinamento de professores para 10 igrejas (6 aqui na cidade e 4 no 

interior) e estou louvando a Deus a cada momento!  Deus tem me dado uma paixão há anos para trabalhar 

com crianças. Eu louvo a Ele pelas muitas oportunidades Ele tem me dado para ensinar e repassar aquilo 

que tenho aprendido.  O curso que desenvolvi, O PROFESSOR DINÁMICO, de 8 semanas…já começou!  
 

     As igrejas aqui não têm materiais, currículo 

ou treinamento. Estamos começando do início.  

É maravilhoso ver os 29 professores de cinco 

igrejas diferentes aprendendo trabalhar com 

crianças e ensiná-las os caminhos de Deus!  

Cada sexta-feira das 7:00 às 8:30 ensino 

assuntos tais como evangelização de crianças, 

características das vários idades, como preparar 

um plano de aula e lição Bíblica, etc..  Nas 

oficinas tem participação de todos e trabalhos 

em grupos. O curso termina com um exame 

escrito e outra colocando tudo na prática onde 

os participantes preparam um plano de aula 

sozinho.  Tem sido um desafio precioso para 

mim.  Agradeço as vossas orações pela orientação e sabedoria de Deus.  
 

     Deus é tremendo! Ele também tem nos abençoado com ofertas especiais para este desafio.  Recursos 

financeiros são muito limitados nesta região.  Com estas ofertas eu podia comprar um quite de currículo 

para cada igreja.  Cada um é diferente e inclui o Manual do Professor, um exemplar da Revisto do Aluno, 

Visuais das Lições, um CD de Músicas e um Anexo com ideias para versículos, gincanas e outras atividades.  

Também podia montar um quite de materiais incluindo papel, cola, giz de cera, lápis de cor, tinta, etc..  No 

decorrer do curso estou confeccionando outros visuais de cada quite e plastificando a maioria dos visuais 

para ter mais durabilidade. Assim quando as igrejas terminam as 14 lições do quite, elas vão trocar seu 

quite com outra igreja até que todas as 10 igrejas aproveitam o ensinamento de cada quite! É bastante 

trabalho, mas VALE A PENA! Os professores receberão certificados no final do curso num culto onde as 

igrejas se reúnem todas juntas e aí cada igreja receberá seu quite com o currículo e os materiais.  
 

     Wilson também tem se envolvido em muitas atividades e projetos e está amando cada momento.  Ele 

levou cinco pastores de avião para uma vila ribeirinha distante e mais isolada para um retiro chamado  

“Encontro com Deus.” 140 pessoas participaram e ele teve o privilégio e ser um dos palestrantes. 

 

       

     PASTORES AND LÍDERES                                 O grupo dos homens do retiro. 

 

 

 



 

 

     Wilson ainda está envolvido na expansão de ministérios e missões e continue tendo reuniões com os 

líderes indígenas, pastores e missionários para juntar nossas forças e trabalharmos em união nos projetos. 

Somos oficialmente encarregados de “Missões” em nossa igreja. Para nosso primeiro desafio, encorajamos 

as Igrejas de Benjamin ir para Islândia, Peru, uma viagem de 20 minutos de barco para participar dum 

culto com Pr. Edgar e encorajar os irmãos aí. Foi uma mistura de Português e Espanhol, mas o louvor e  

comunhão foi abençoado. Pr. Edgardo é nosso parceiro no projeto de furar poços nas vilas indígenas e 

ribeirinhas. Wilson já está vendo três lugares aqui em Benjamin para construir novas igrejas e alguns 

lugares no interior. Ele participou todos os sábados deste mês num “mutirão”. Pessoas das igrejas aqui se 

juntaram para ajudar um pastor a refazer o telhado de uma igrejinha e aumentar o tamanho dela.  Os jovens 

cantaram e venderam espetinhos para ajudar cobrir os custos da reforma. 

 
 

     Wilson e eu acabamos de voltar de Iquitos, Peru com Pr. Edgardo. Deus proveu os recursos pelo governo 

e doações para comprar canos e materiais para furar 50 poços nas aldeias indígenas e vilas ribeirinhas nesta 

região. Deus também nos abençoou com um vôo num hidro avião militar (1 ½ hr.) para Iquitos ao em vez 

de ir de barco (12 hrs)   Queremos vos agradecer imensamente pelas vossas orações por segurança. Tivemos 

um tempo ótimo em Iquitos e conseguimos encontrar tudo que precisávamos. 

 

    

 

     Wilson continua voando e fazendo manutenção e revisões  

no avião. O índio ao lado poderia ter morrido quando o 

apêndice dele quase estourou.  Wilson o levou para a cidade 

onde tem hospital e algumas semanas depois ficamos 

sabendo que ele já estava recuperando.  Hoje, agora mesmo, 

Wilson está fazendo um voo para buscar uma menina que foi 

picada por uma cobra. Tantas necessidades!  Louvamos a 

Deus que vocês fazem parte vital de suprir estas necessidades 

através do vosso apoio em oração e doações. Com Deus, não 

há um trabalho difícil de mais, não há problema grande 

demais. Deus nos da coragem a enfrentar desafios novos, 

abraçar mudanças e fé suficiente para confiar nEle no meio 

de tudo.  Só precisamos aprender a trabalhar com Deus ao em vez de somente trabalhar para Deus.  

 

Que Deus salve o Amazonas!   

Wilson e Lori Kannenberg 
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Sustento Mensal: (Para quem não recebe boletos bancários para nosso sustento e gostaria de contribuir.) Pode ser enviado para 
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contato com (62) 4014-0323. Para mais informações acesse: www.asasdesocorro.org.br. 
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