
Deixo-vos a paz, a minha 

paz vos dou... 
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             Dezembro, 2013 
      

      Amados Irmãos, de criação a Cristo 

Deus tem nos mostrado Seu maravilhoso 

plano de Redenção e Salvação.  Quando o 

pecado entrou no mundo e na vida de toda 

a humanidade (Rm 3:23), começaram os 

     conflitos e as brigas, as tribulações e 

guerras. O mundo clama para paz. Somente Deus nos oferece a verdadeira paz através 

da morte e ressurreição de Seu próprio Filho.  Quando Jesus nasceu, “os anjos cantavam 

hinos de louvor a Deus dizendo: - Glória a Deus nas maiores alturas! E paz na terra entre 

os homens a quem ele quer bem!” Anos mais tarde Jesus disse que “não veio para trazer 

paz na terra, mas a espada” (Mateus 10:34). A espada é um símbolo da Palavra de Deus 

saindo de sua boca. A Palavra de Deus corta como uma espada e traz divisão. Jesus não 

veio para trazer paz político às nações, mas para oferecer paz interno para cada 

individuo que crê nEle como Senhor e Salvador! A escolha é nossa; Crer em Jesus e será 

salvo ou rejeitar o Filho de Deus e viver separado do amor e da paz de Deus para toda 

eternidade.  Neste Natal vamos cantar louvores a Deus pela paz verdadeira que Ele nos 

deu através da chegada de um bebê, Seu precioso Filho, que nasceu, viveu sem pecado e 

mais tarde morreu na cruz pagando o preço dos nossos pecados.  Ele é o único que pode 

nos dar perdão, salvação e paz interior. Seu nome é JESUS! 
 

  No início de novembro tivemos a visita de Bianca, uma moça de Uruguai, que está 

procurando a vontade de Deus para a vida dela.  Foi uma semana abençoada visitando 

igrejas, concertando o avião e se envolvendo nos ministérios aqui.  Ela foi uma grande 

ajuda e também foi participante no curso de treinamento de professores.   
 

     Este mês eu (Lori) estou dando aula de treinamento cada final de semana e 

desenvolvendo outras oficinas de proficiência aos professores. Estou também trabalhando 

em outros projetos para a divulgação no sul do Brasil o ano que vem e montando mais 

quites de currículo e materiais para as igrejinhas no interior desta região.  As oficinas específicas que estou 

desenvolvendo e que estão quase prontas são: 

- Louvor e Adoração Infantil (base Bíblica, o que é, tipos de louvor, métodos de ensino, conhecendo 

  músicas e confeccionando visuais. A oficina inclui material, apostila, letras de músicas e CD) 

- Guardando a Palavra de Deus (ensinando versículos: base Bíblica e métodos; visuais, gestos e gincanas) 

- Ensinando uma Lição Bíblica com Excelência (como desenvolver uma lição e fazer e ensinar um alvo) 

- Missões no Coração de Deus e as Crianças (como desenvolver e ensinar missões no departamento  

  infantil. Um plano de aula e lição para crianças sobre missões está incluída e apresentada.). 

- Falando com Deus em Oração (ensinando as crianças a ter comunhão e comunicar com Deus) 
 

     Pessoas tem carinhosamente comentado que nós conseguimos espremer mais do que 24 horas num dia. 

Agora estamos liderando com mais uma hora no nosso “dia”!  Temos o mesmo fus horário de Peru e 

Columbia agora. Acordamos às 06h00min todos os dias, só que agora são 05h00min!  Esperamos 3 horas 



para ir à igreja às 08h00min! As lojas abrem quando o sol já está alto e escurece às 06h00min ao em vez das 

07h00min.  Já tentaram fazer isto antes e muitos não gostaram, mas desta vez é definitiva.  
 

     Em janeiro a primeira equipe dos EUA vem para trabalhar em parceria conosco construindo igrejas, 

fazendo visitas às pessoas em vilas ribeirinhas e indígenas, etc. Por enquanto cinco equipes estão 

programadas a vir e entre as equipes gostaria ensinar as oficinas às igrejas locais... uma de cada vez claro!  

As igrejas reconhecem que qual quer trabalho exige proficiência e dedicação.  Muitos empregos oferecem 

cursos e treinamento.  Por que não a igreja? As igrejas aqui estão pedindo ajuda para aprender a desenvolver 

os dons de cada membro e ensinar com excelência! 

 

       Isto é Wilson num dia de trabalho,  com os camburões para 

abastecer o avião, um enxadão para trabalhar no hangar e uma bolsa 

cheia de ferramentas, capa de chuva e outras bugigangas.  O carro está 

na oficina e já que estamos “no fim do mundo” nem sabemos se ou 

quando poderão encontrar as peças.  Agora, estamos andando de moto 

e a pé, no sol e na chuva como a maioria das pessoas aqui. Obs. Este 

moto é um dos “projetos” do Wilson também, pois custou R$500,00 e 

sempre tem algo para limpar, ajustar ou concertar.  
 

     Como é o nosso dia a dia em Benjamin Constant? 

- Acordar cedo, fazer exercícios e devocional na parte fresquinho do 

  dia e tomar um gostoso café da manhã juntos na parte de trás da casa. 

- Fazer compras no centro onde muitas vezes temos a companhia de 

   um cachorro ou gato ao nosso lado. (dentro do supermercado) 

- Parar na rua para cumprimentar as pessoas, aconselhar e orar. 

 - Fazer as tarefas de casa, projetos de ministério, voos e viagens. 

    - Participar dos cultos durante a semana, pregar, palestrar e servir. 

 - Dormir na paz e alegria do Senhor louvando a Deus por Suas 

    bênçãos incluindo vocês! 
      

     Celebraremos este Natal na igreja aqui em Benjamin Constant com os irmãos.  Temos saudades dos 

filhos, da família e de todos vocês, mas como é bom sempre sentir a vossa presença em oração, apoio e 

parceria! O amor de Deus é maravilhoso... vem através de vocês.   

 

Feliz Natal e um Ano Novo Abençoado! 
 

Wilson e Lori 
 
Asas De Socorro, Caixa Postal 175, 75001-970 Anápolis, GO                                                                      
Endereço de Casa: CP 41, Benjamin Constant, AM 69630      
 
www.wilsonandlori.com                                                                                                    
 
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 


