
Saudações de Benjamin Constant!         Agosto, 2013 

     No começo do mês, Wilson fez vôos de emergência para 

buscar dois meninos indígenas que foram picadas de cobras. Seus  

pais pediram socorro depois de 19 dias buscando ajuda do pajé e 

tentando curas locais.  O pé do menino a direita estava preto 

igual carvão. O osso de 

sua perna estava 

totalmente exposto e o 

cheiro da gangrena 

estava insuportável.  

Estes meninos foram levados ao hospital e tiveram suas pernas 

amputadas imediatamente.  Logo ficamos sabendo que os dois 

estavam se recuperando bem e foram enviados ao sul do país para 

receber próteses e fisioterapia.  Louvamos a Deus que nos escolheu 

para fazer uma pequena parte em salvar a vida destes meninos.   
 

 

     Nós recebemos a visita 

de um casal que são 

amigos e parceiros a mais 

de 30 anos. Um dia 

enquanto Monica e eu 

estávamos organizando 

material escolar para 

encher sacolas para as 10 

igrejas que irão começar a 

Escola Dominical logo mais, Wilson e Miguel fizeram um vôo 

de emergência para outra vila indígena chamada Flores para 

buscar uma moça grávida de 13 anos.  A agente de saúde havia enviado uma mensagem pelo rádio dizendo 

que o bebê desta moça parou de mexer. O chefe da aldeia estava os esperando, cheio de alegria e todo bonito 

com seu cocar e sua flecha. Wilson trouxe a moça junto com seu marido de 16 anos para receber ajuda 

médica.  Alegramo-nos muito ao saber que ela e o bebê passam bem.  
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Wilson com Chefe de Flores.                            Preparando para levar a moça indígena ao hospital. 



 

  Moramos em Benjamin apenas seis meses.  Mesmo assim, às vezes “novo sangue” vê coisas que nós nem 

notamos.  Clique no link seguinte para ver a nossa pequena cidade e nossa vida aqui da perspectiva de 

nossas visitas.  Aproveite o tour !  … (LINK) 
 

     É difícil conseguir Bíblias aqui. Com uma oferta especial da 

igreja de Miguel e Monica compramos 100 Bíblias. Até a EBF 

da igreja nos ajudou e três meninos levantaram R$32,00 

vendendo limonada na rua! Um deles celebrou seu aniversário 

pedindo que cada criança trouxesse algum material escolar 

para doar às igrejas aqui. O preço das Bíblias foi incomparável 

(R$6,20) e são de capa dura, laminada com foto do Rio 

Amazonas na capa. Tem muitos crentes novos e outros que 

conhecem a Deus há anos, mas nunca tiveram uma Bíblia.  

Levamos Miguel e Monica para distribuir as Bíblias em cada 

congregação.  10 pastores receberam 10 Bíblias cada para a 

Distribuindo Bíblias para Pr. Alexandre          honra e glória de Deus.  
 

     Visitamos Islândia, Peru, uma viagem de 30 minutos de barquinho de Benjamin.  Esta cidade é 

completamente suspensa e por sete meses ao ano a água do rio flui debaixo dela.  Há muita carência na área 

de saúde, não há água potável e todo ano crianças caem das calçadas suspensas. Foi aí que reunimos com Pr. 

Edgardo (parceiro no projeto de furar poços) antes de sua viagem para furar mais 20 poços em comunidades 

ribeirinhas.  Mais tarde naquela semana visitamos duas aldeias indígenas (um por barco e o outro por avião) 

para ensinar higiene bucal e construir relacionamentos.  No vôo, tentamos localizar o barco de Pr. Edgardo 

sem sucesso, mas visitamos uma aldeia onde ele acabou de furar oito poços!  

Islândia, Peru, cidade suspensa           Barco carregado de canos         Wilson verificando um novo poço  

 

Distribuindo escovas para passar flúor e ensinando higiene bucal às crianças em duas aldeias: 

LouroSoldre e Lago 
 



     Os professores do curso de treinamento estão indo muito bem.  Como é bom vê-los se desenvolvendo,  

animados e aprendendo como ensinar as crianças sobre Deus. Cada congregação confeccionou uma caixa de 

sapato para guardar alguns materiais do departamento infantil.  Não são lindos?!... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Trabalhando em grupos…  ollha a concentração!                           Que caixas mais lindas.           

 

      

    Louvamos a Deus por cada um de vocês que 

fazem todo este ministério possível através do 

vosso apoio.  Vocês nos ajudam a dar o amor 

de Deus às comunidades ribeirinhas onde 

muitas ainda não são alcançadas, a levar a 

mensagem de Deus onde não há nenhuma voz 

e oferecer a vida eternal onde não há 

esperança.  

     Amamos-vos muito e desejamos uma visita 

de cada um aqui em Benjamin, mas Deus em 

sua misericórdia vos permite a estar aqui 

presente e fazer uma grande diferença  pelas 

vossas orações e parceria!  

 

   Monica, Miguel, chefe Indígena, Wilson e Lori 

     (Nesta aldeia um Índio pintou nossos rostos 

                  com o suco de uma semente.) 

God Bless, 

Wilson and Lori 
 
Wilson and Lori Kannenberg                                                                                                               Monthly Support Gifts: 
C.P. 41                                                                                                                                                    may be sent in our name to: 
Benjamin Constant, AM 69630                                                                                                             Mission Aviation Fellowship 
Brazil, S.A.                                                                                                                                                                          P.O. Box 47 
www.wilsonandlori.com                                                                                                                                           Nampa, ID 83653 
  
Phone:                                                                                          E-mail                                                                                 Birthday 
Wilson 011-55-97-9171-2100             asasmission@cs.com or wilson_kannenberg@hotmail.com                                08/10/55 
Lori      011-55-97-9171-1516                                     lori.kannenberg@hotmail.com                                                          03/25/58 
 

For more information to learn how you can support Lori and Wilson Kannenberg or if you need any information call: 
1-800-359-7623 (donor department at MAF) 

 

 

 

 

 


	web link: http://www.wilsonandlori.com/portuguese/index.htm


