
     Saudações da ensolarada, quente, multicolorida verde selva da Amazônia onde há 

tantas oportunidades a brilhar por Jesus ! 

                                                       Fevereiro, 2014 

      No final de janeiro demos os bem-vindos à primeira equipe 

missionária em Benjamin Constant. Já que o barco da missão não está 

pronto ainda, Pr. Edgard e sua esposa Corina ofereceram seu barquinho 

com todo amor e carinho para transportar a equipe e os materiais de ida 

e de volta à aldeia indígena todos os dias... Uma viagem de uma hora.  
 

     Pr. Elando e sua esposa nos informou de uma vila 

em sua área de coordenação onde têm um ponto de 

pregação e um líder indígena já treinado. São João 

   Ryan, Lindsey, Bob, Pam e Marty (líderes da          de Veneza é uma aldeia indígena Ticuna que tem 

Equipe), Lewin, Chad, Brad e Debbie, Pam e nós    aproximadamente cinquenta famílias. Fomos entre 

os primeiros Cristãos a entrar neste lugar devido a uma seita que proíbe a entrada de qual quer 

outro grupo.  Várias surpresas nos esperaram. Primeiro, foi o cacique que nos convidou e ele nos 

recebeu de braços abertos e nos acompanhou o tempo inteiro. Ao chegar, descobrimos que a vila estava vazia, pois a 

maioria das pessoas estava trabalhando na roça cultivando mandioca, banana e milho. 

 

     A maior surpresa de todas foi ouvir que na noite anterior um 

dos líderes da seita mandou arrancar os pilares da igreja e 

encher todos os buracos. Bem cedo de manhã o cacique chamou 

todos querendo saber quem fez aquilo. Um homem confessou 

afinal e foi avisado pelo cacique que seria expulso da aldeia se 

tentasse qual quer outra coisa. Os homens tiveram que começar 

a construção de novo!  Satanás não gosta o que estamos 

fazendo, mas nós já sabemos quem ganha... Deus! 

 

     As equipes Brasileira/Peruana/Ticuna/Americana trabalha-

ram como um lado ao lado, atravessando barreiras de cultura e 

comunicação. O cacique e sua esposa sempre presentes, 

sorridentes e gozando do amor de Deus os rodeando pelo testemunho e das vidas da equipe. Enquanto os dias se 

passavam, as bênçãos aumentaram. No meio das chuvas, Deus nos deu sol. No meio de um povo escravizado por 

Satanás pela seita da cruz, Deus nos deu paz e proteção. Através do calor e esforço físico, Deus nos deu força e no meio 

de perseguição e oposição, Deus abriu as portas para podermos demonstrar seu amor e falar a respeito dEle. Continuem 

orando para Deus agir na vida desta comunidade para que eles possam entender e responder ao evangelho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Construindo a igreja em São João de Veneza.                      Instalando o poço com Pr. Edgard e José (esquerdo). 



     Patrícia e mais duas cozinheiras prepararam um quarto grande para nós em São Luís onde almoçamos e 

dependuramos as redes para a soneca da tarde. Deus nos deu oportunidades maravilhosas em ambas das vilas para 

construir relacionamentos, visitar as famílias, provar óculos de leitura para os idosos e ministrar às crianças e mulheres. 

Houve oposição em São Luís também. Eles não permitiram o uso da escola ou centro social então trabalhamos com as 

crianças das famílias Cristãs e tivemos um tempo tremendo encorajando estas famílias. Aqui são alguns destaques da 

semana… 

 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

   Ministérios com as crianças !                                                                                                        Ensinando higiene bucal com  

                                                                                                                                                                          a ajuda do cacique. 

          Ministrando às mulheres em São Luís…                                                         e em São João de Veneza.     

     Provando o óculo de leitura certo…                   Como ficaram agradecidas!                          Distribuindo Bíblias. 

  

          Uma coisa em particular tocou o coração de todos 

nós. Deus disse que devemos ser Suas testemunhas a 

todos os povos, todas as raças e nações. Alí estávamos 

nós, servindo juntos com um líder Ticuna, pastores 

Brasileiros, a equipe Americana e um casal Peruano!  

          No ultimo dia na vila, depois de cinco dias de 

construção, tivemos o privilégio de consagrar a igreja. 

Agora esta comunidade terá um lugar onde podem 

conhecer Cristo e cultuar a Deus! 

Patrícia-esposa do Pr. Elando. 



     Antes que a equipe partiu, fomos visitar Pr. Edgard e Corina em Islândia, 

Peru. Este casal dedicado e amoroso compartilharam seus testemunhos e sua 

visão para expandir o reino de Deus naquela vila ribeirinha através dos 

ministérios da igreja e a escola que Corina coordena em sua casa. Eles são uma 

bênção tremenda para todos nós! Deus os abençoou com recursos da equipe 

para comprar os uniformes das crianças e um fogão. As crianças pré-escolares 

de 3-5 anos vêm de famílias extremamente pobres. Corina faz uma escala entre 

essas mães para a preparação do café da manhã e o almoço para as crianças 

todos os dias. O fogão também servirá para eventos e celebrações da igreja. 
 

     Durante esta viagem missionária, louvamos a Deus por não ter nada de chuva, só que alguns dias foram muito 

QUENTE. Fomos abençoados em poder utilizar o pequeno barco do Pr. Edgard, mas não deu para nos alojar nele e foi 

difícil entrar e sair do barco. As pessoas nas vilas tinham caras fechadas, amarguradas inicialmente e evitaram nossos 

esforços para alcança-las. Às vezes brincamos com a equipe dizendo que eles poderiam fazer uma viagem ao Caribe com 

os recursos que gastaram nesta viagem. Então, por que eles vieram? Por que nós estamos aqui? Por que vocês oram, 

enviam recursos e fazem parceria conosco? Thomas Hale em seu livro Sendo um Missionário diz que “vai levar todos os 

Cristãos ao redor do mundo trabalhando em conjunto para alcançar o mundo para Cristo”. Fazer discípulos é uma 

ordem. Colossenses fala: “A Ele anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda 

sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo.” A missão da igreja é proclamar Cristo. O alvo 

da igreja é apresentar todo homem perfeito em Cristo. Deus quer que sejamos Suas testemunhas, que sejamos santos 

e que façamos discípulos que são maduros em Cristo. Randy Alcorn em seu livro, Deadline (Prazo), escreveu; "... aqueles 

que perseguirem a santidade podem encontrar tanto a santidade e a felicidade, enquanto aqueles que buscam a 

felicidade podem encontrar nenhum dos dois." Servindo ao Senhor traz verdadeira realização... É uma alegria!  
 

    É difícil dizer adeus. Estamos cansados, mas abençoados. Agradecemos a equipe por ter vindo, servindo e obedecendo 

ao chamado de Deus para ir até os confins da terra e fazer discípulos!  Wilson e eu queremos agradecer a cada um de 

vocês por obedecer e fazer parceria em todos estes ministérios! 

  

Deus vos abençoe, Wilson e Lori 

 

 

 

     No dia 21 de janeiro, Wilson e eu comemoramos 30 anos de 
casamento com a equipe e Bob e Karen Hamilton, uma 
família missionária que também mora em Benjamin Contant. 
Karen nos convidou para a merenda da tarde na casa dela e 
nos surpreendeu com um lindo bolo que ela mesma fez e 
enfeitou. Louvamos a Deus por amigos especiais. Karen é 
minha parceira de caminhadas . 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                           
 
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 

 


