
 

 

Saudações do coração do Amazonas!                               Março 2014 
 

     Deus nos diz em sua Palavra: “Ide e fazei discípulos”. Wilson e eu cremos que é absolutamente essencial 

trabalhar com outras missões, organizações e ministérios para podermos alcançar o Amazonas para Cristo. Uma das 

organizações com que fazemos parceria é InTouch Ministries. Chegamos conhecer Larry, o gerente internacional de 

projetos, e sua incrível equipe de fotógrafos profissionais e diretor.  
 

     Tudo começou com soldados em Afeganistão fazendo pedidos para Bíblias. InTouch 

Ministries é um ministério evangélica que ajuda as pessoas a “conectar” com Deus. Eles enviam 

e entregam Bíblias às pessoas que não tem acesso a uma Bíblia ou não podem ler e escrever. 

Eles desenvolveram uma ferramenta especial chamada o “Mensageiro”. O Mensageiro é uma 

Bíblia falada o tamanho de um celular que é recarregada com energia solar. Pode ser 

recarregada qual quer lugar qual quer horário do dia e conta a maravilhosa mensagem do amor 

de Deus salvação em Cristo através da Palavra de Deus que é narrada de Gênesis até 

Apocalipse. O Mensageiro começa com mensagens especiais de Charles Stanley, o fundador 

deste ministério. As equipes muitas vezes mostram o filme JESUS em conecção com seus 

ministérios também. Doações a este projeto prove Mensageiros de graça a missionários, pastores 

e capelão ao redor do mundo para que eles possam distribuir a Palavra de Deus ao que precisam. 
  

     A última equipe que veio dos EUA (fim de janeiro) fez lugar em suas malas para trazer 800 Mensageiros! Larry e 

equipe nos encontraram na vila indígena para trabalhar conosco dois dias. Eles distribuíram alguns dos Mensageiros 

na língua Ticuna em São João de Veneza e São Luís. Eles até filmaram a consagração da igreja que estávamos 

construindo. Foi maravilhoso para todos nós fazermos parte em ajudar a entregar esta ferramenta tremenda para que 

as pessoas possam ouvir a Palavra de Deus e responder a sua Mensagem!  
 

     Deus está usando este ferramenta 

para abrir portas em áreas fechadas ao 

Evangelho. Na semana seguinte, Wilson 

levou Larry e sua equipe de avião para 

duas aldeias indígenas Ticunas onde 

distribuíram mais mensageiros e 

mostraram o filme Jesus, ambos na 

língua Ticuna. Como eles vibraram e 

exclamaram quando ouviram a Palavra 

de Deus em sua própria língua! 
  

      Vamos continuar fazer parceria 

com InTouch Ministries ajudando-os a 

alcançar tribos isolados nesta área. 

Seu próximo alvo é gravar e distribuir 

o Novo Testamento na língua 

Maioruna, pois a tradução do Velho 

Testamento não está completa ainda. 

Para ver as notícias mais recentes           

desta organização visite:  

intouch.org/messenger.                           Maravilhada com a Bíblia em sua língua! 
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      Wilson fez um voo de clínica em fevereiro com três homens cristãos de São Paulo 

para uma área indígena isolada onde queremos construir relacionamentos.  Marcelo, 

um dentista, Cassiano, um antropólogo missionário e Wagner um homem de negócios 

vieram todos empolgados para fazer a obra de Deus. Foram para uma área onde 

Wilson não havia visitado e ele ficou muito feliz ao ter a oportunidade de compartilhar 

o amor de Deus num culto numa das vilas. Marcelo tratou 75 pessoas em cinco dias 

extraindo 119 dentes e fazendo 17 restaurações. Marcelo ensinou líderes Indígenas no 

seminário e Cassiano deu treinamento aos alunos. Fomos extremamente abençoados 

pela sua visita e tivemos o privilégio de hospedá-los em casa dois dias.                         Cassiano, Wagner, Marcelo                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Pronto para decolar!                                        Chegando numa das vilas…                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           ...no meio da selva.                               É sempre uma alegria estar com as crianças! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não havia lugar no nosso avião pequeno para cadeiras dentárias. As crianças eram corajosas e o dentista gentil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta vila só pode ser alcançada por barco. Foi bom ter Marco, um Índio Maioruna Cristã junto conosco. Ele foi 

nosso contato e ajudou abrir o caminho para entrar nas vilas nesta área. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilson falando do amor de Deus através de um interprete.  Cassiano ensinando no seminário indígena. 

 

     Como Paulo fala em Romanos 10:1,14,15 “Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos 

israelitas é que eles sejam salvos... Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de 

quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? 

Como está escrito: “Como são belos os pés dos que anunciam boas novas”!”  

        Nosso desejo é sermos testemunhos fiéis, vos representando nesta parte do Brasil. Vossa parceria nos ministérios 

aqui nos ajuda a alcançar e evangelizar os povos não alcançados no Amazonas.  É o que nos sustenta, nos encoraja, 

supre as nossas necessidades e nos abençoa todos os dias! Logo mais estaríamos em vosso meio. No dia 4 de março 

até meio de maio estaremos fazendo nossa divulgação missionária no sul do Brasil fazenda visitas às igrejas 

parceiras e vocês . Nossos filhos e seus cônjuges chegarão a Santa Catarina em abril para termos um tempo 

familiar depois de dois anos sem vê-los. Estamos todos contando os dias! 

  

Agradecemos-vos muito pelas vossas orações e doações! 

Wilson e Lori 

 

No dia 19 de fevereiro  

Wilson celebrou 34 anos em ... 

 

 

 

 

Damos toda a honra e glória a Deus! 

                                                                                                                            
                                                      
 
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 

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

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 


