
                        

 

Setembro, 2013 
 

    Agosto foi um mês de vitórias! O curso de treinamento de professores do Ensino Bíblico Infantil 

terminou para a honra e glória de Deus.  17 professores receberam certificados de conclusão e sete 

igrejas receberam quites de currículo, visuais e materiais escolares para a Escola Bíblica Dominical que 

começou no dia 25 de agosto.  Estou acompanhando os professores cada semana para ver se precisam 

de orientação ou apoio.  Estou também terminando de preparar mais cinco quites para as congregações 

no interior do Vali do Javarí.   

 

 

 

“Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar 

 que maneja bem a Palavra da Verdade.”   2 Timóteo 2:15 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Louvo a Deus pelo meu marido e por todo o apoio que ele me deu na busca 

dos materiais, me ajudando plastificar os visuais (pois serão usadas em todas 

as igrejas – sistema rodízio), esperando para comer até depois das aulas e me 

apoiando nas tarefas de casa e da cozinha de vez em quando!  Todos estes ano 

Wilson NUNCA me debochou quando gastava horas cortando, colorindo, 

colando, escrevendo planos de aula, etc. Ele reconhece e sempre tem 

valorizado os dons que Deus me deu, um deles sendo o dom de ensino... 

especialmente o ensino de crianças e professores. 
 

“Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus 

nos deu... se é ENSINAR, haja dedicação ao ensino!” Romanos 12:6-7b 
 



     Wilson continua voando, trabalhando nas construções de igrejas (mutirões), pregando e fazendo a 

estrutura do hangar. Colocaram postes no terreno do hangar para fazer a cerca, fizeram uma base de 

concreto para o contêiner (que foi doado para o escritório e oficina) e logo mais precisam fazer o trilho 

para retirar o avião da água e fazer a manutenção em terra. 
 

     O outro dia, Wilson 

posou numa aldeia 

indígena para buscar esta 

mulher. Ela estava grávida 

de gêmeos.  Seu marido 

ficou bêbedo e a chutou 

na barriga.  Ela foi ao hospital e eles conseguiram 

salvar a vida de um dos bebês.  Um mês depois, 

seu marido a chutou novamente no mesmo 

lugar.  Ela não conseguiu alimentar seu filho e 

ambos estão em estado gravíssimo. Orem que 

Deus continue abrindo o caminho para 

podermos socorrer as pessoas com o amor de 

Deus na área física e também na área espiritual.   

 

     Tivemos a honra de receber a liderança de Asas de Socorro no meio de agosto para discutir maneiras 

deles fazerem parceria nos ministérios e projetos aqui em Benjamin e nas redondezas. Também somos 

honrados com a vossa parceria em oração e doações!  Todos os dias nós chegamos diante do Trono em 

gratidão a Deus pelas vossas vidas, pela comunhão entre nós, pelo vosso o amor e carinho e pela bênção 

de servir a Deus juntos! 
 

                                                                                                                Deus vos abençoe, 

                                                                                                                    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. 

 


