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     É um NOVO ano! Estamos tão animados ver Deus realizar suas 

promessas, seus propósitos e seus planos através de cada um de 

nós. Que sejamos Suas testemunhas a todos os povos da terra em 2014!!  
 

A obra do hangar continua. A fundação está sendo feita, o contêiner (escritório/oficina) 

está instalada e a terra está sendo nivelada e preparada para fazer a rampa... 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        

 

                       

Louvamos a Deus pelo uso gratuito destas máquinas.  

O único custo nosso foi de pagar a gasolina e o trabalhador! 

       

       Recentemente Wilson foi de barco a uma vila 

ribeirinha chamada Guanabara 1 com 55 pessoas 

das congregações aqui de Benjamin Constant a 

celebração do aniversário da igreja. Vinte seis anos 

atrás os primeiros cristãos chegaram para levar o 

evangelho e o amor de Deus a este lugar.   Foi uma 

honra para Wilson levar uma mensagem sobre o 

versículo: “Pois, que adianta ao homem ganhar o 

mundo inteiro e perder sua alma?” 

 

     Em dezembro terminei de administrar o curso de treinamento de Professores, O 

Professor Dinâmico mais uma vez. Depois de dar a última oficina, apresentei um 

certificado muito merecido a cada um dos 29 professores presentes representando oito 

denominações diferentes. 



     Que privilégio ser um 

instrumento nas mãos de 

Deus para impactar a vida 

dos professores enquanto 

eles procuram aperfeiçoar 

seu dom de evangelizar e 

discipular crianças. 

 

Nosso Alvo: II Timóteo 2:15 

“Procura apresentar-te a Deus 

aprovado, como obreiro…” 

     Foi uma honra receber o pastor 

de cada igreja e sua esposa ou um 

líder para participar na cerimonia e 

parabenizar seus professores. 

Havia um total de 45 pessoas 

presentes!  Aqui tem umas das                                            

igrejas celebrando sua vitória. 

 

PARABÉNS A TODOS! 

Depois da cerimonia celebramos com comida e comunhão num delicioso café da manhã.                                                          

 

     Deus é um Deus de celebrações! No dia 23 

de dezembro 52 casais das igrejas 

evangélicas se uniram diante de Deus num 

casamento coletivo promovido pela nossa 

igreja. A maioria destes casais não possuem 

os recursos para fazer os documentos 

necessários e pagar a certidão de casamento 

e não temos um juiz de tempo integral. Tudo 

isto foi possível através da bênção de Deus e a 

intervenção da prefeita. Foi um tempo 

precioso de renovação, vitórias e regozijo. Um 

dos casais já estava junto 46 anos tendo filhos 

e netos presentes. Também celebramos nesta 

mesma época o batismo de 20 pessoas. 

 
 



     No meio de dezembro recebemos um convite do 

exército de Tabatinga para participar de uma 

cerimônia em honra às pessoas que eles chamam 

de “Amigos do Exército”. Wilson recebeu uma placa 

e certificado junto com mais 18 

pessoas em reconhecimento ao seu 

apoio no decorrer do ano. Wilson 

fez vários voos de emergência, 

poços e ofereceu ajuda. Não 

estamos aqui para receber qual quer reconhecimento. Queremos ser 

obedientes ao chamado de Deus e oferecer vida e esperança aos perdidos através da 

morte e ressurreição de Jesus Cristo.  Porém, Louvamos a Deus que Ele nos usa para 

fazer a diferencia na vida das pessoas que servimos.  É uma honra servir o Rei dos Reis!  
 

 

 

     Terminamos o ano com comida, confraternização e 

comunhão. Tivemos dois gostosos jantares (junta 

panela) aqui em casa com os pastores e líderes das 

congregações (45 pessoas) e os amigos que nos 

receberam quando mudamos para Benjamin (20 

pessoas). Prato principal?... cada pessoa assou 

salsicha na churrasqueira! 
 

 

 

 

      Wilson e eu queremos vos agradecer pelo vosso amor e apoio e pelas vossas orações 

e parceria.  Vocês estão em nossas orações e corações neste novo ano com todas suas 

esperanças, incertezas, sonhos e alvos. Que Deus direcione vossos passos e realize Seus 

propósitos para vossas vidas!  
 

 As mais ricas bênçãos de Deus,  

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 


