
 

Saudações do Amazonas! 

 

     Alguns de vocês têm comentado que gostam de 

ouvir sobre nossa vida em Benjamin Constant.                      Abril, 2014 
 

Aqui tem um pouco mais sobre a vida nesta parte do mundo... 

  

Bem vindo a Benjamin Constant e a vida em nossa cidade ribeirinha no Rio Javarí, Amazonas...  

- Nossa igrejinha está em construção e não tem portas, janelas ou forro. É um desafio prestar 

atenção nos cultos às vezes.  Não pode evitar a observar e acompanhar um visitante 

inesperado na forma de um rato GRANDE atravessando pra lá e pra cá na tesoura de 

madeira na frente da igreja. Um domingo quando Wilson estava pregando, um morcego 

enorme estava fazendo círculos e rasantes sobre sua cabeça.  Eu estive sentada ali imaginando se Wilson 

podia sentir o vento de suas asas.  Wilson contou mais tarde que não sabia e sentia nada!  
 

- Algumas vitórias são pequenas, mas tão grandes… engraçadas, mas doces! Nossa cozinha fica na parte de 

fora da nossa casa. Tem telhado, paredes e aberturas para janelas.  Basicamente cozinho fora 

mesmo. Uma família de ratos estava tomando conta da cozinha e roendo vários potes. 

Pegamos a mãe primeira (bem grande) e logo em seguida conseguimos pegar dois ratinhos ao 

mesmo tempo, pois pisaram na ratoeira grande junto! Três já eram e faltam mais dois!! 

 

-                                                                                                                                                  É hora de fazer compras. Nosso carro ainda está na oficina faltando algumas peças. 

Então lá fomos nós de moto. Compramos as verduras na loja Peruana, fizemos 

compras no supermercado e levamos tudo para casa. Logo em seguida, lá fomos nós 

novamente para comprar as salsichas e refrigerantes para uma confraternização com 

os pastores e líderes e voltamos para a casa.  Por último, o Wilson voltou para pegar 

                                                         os ovos e o pão! 

  

- Wilson e eu fomos a um evento para pastores e líderes num restaurante local. Começou a chover e 

acabamos voltando para casa de moto com eu sentada atrás segurando uma guarda chuva sobre nós dois.  
 

- The main means of transportation in Benjamin Constant is by 

motorcycle. It’s an everyday event to see a family of four or five 

careening down the street, women sitting side saddle in wedding 

dresses, long gowns or Sunday attire on their way to church or special 

events or guys hauling a 500 liter water box, 10 plastic chairs… or 

transporting household appliances, etc. The picture on the right is the 

missionary family that partners with us in the ministries here… 

(Elliot, Richard-pai, Mariclene, Ashley-mãe e Reagan) 
 

-                                                                                                     O outro dia quando fui à sala de estar para abrir as janelas pensei que ouvi alguém 

vomitando. Foi muito ALTO. Tá bom, não sou fazendeira e logo descobrui que foi uma 

ovelha fazendo barulho no outro lado da rua… e isso no meio da cidade! Ao menos 

deu para uma boa risada. Alguns dias se ouvi ruídos de porcos enormes sendo 

ammarados e transportados para a festa de alguém. 

 
 

A vida no dia a dia nesta cidadezinha de uns dois quilômetros quadrados pode   

ser muito interessante com suas surpresas e desafios. 



     Antes de partir para o sul do Brasil para nossa divulgação missionária e visitas com família, amigos e igrejas, 

tivemos um fim de semana cheia de atividades... 

Sábado de manhã cedo, fomos de barco para uma ilha próxima para dedicar uma nova igreja em Santa Luzia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilson deu uma breve, mas poderosa mensagem e depois caminhamos à beira do rio para batizar treze pessoas...  

 

 

 
 

      

 

 

 

 

 

Deus nos deu um dia perfeito e um tempo maravilhoso celebrando as vitórias desta comunidade!                                                  

 

      Logo depois, voltamos a Benjamin e pegamos uma voadeira para 

Tabatinga onde fomos à polícia federal para carimbar nossa saída do 

Brasil nos passaportes. Em seguida atravessamos o rio numa canoa à 

vila de Santa Rosa e carimbamos nossa entrada no Peru. Pegamos outra 

voadeira maior cinco horas rio acima para Cavalo Cocha, Peru 

chegando ao final da tarde. Naquela noite fizemos um maravilhoso 

culto e tivemos doce comunhão com os irmãos. 
 

 

      Às 2: 00 AM, Wilson e um líder da igreja de Benjamin viajaram num “peque, peque” (canoa) com outros irmãos 

mais cinco horas rio acima à vila de Álfaro onde não há pastor. Eles passaram muito frio e o Wilson se molhou, mas 

quando chegaram, mais um dia de bênçãos e vitórias estava apenas começando. Naquela tarde, Wilson fez a 

dedicação de nove crianças e batizou cinco pessoas. De noite ele celebrou o casamento de oito casais... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Álfaro está transbordando com crianças prontas para aprender de 

Deus a crescer em Sua Graça! Quem vai ensiná-las sobre Jesus e 

contá-las as Boas Novas? Orem conosco que receberão um pastor logo. 
 

     Corina e eu permanecemos em Cavalo Cocha porque não havia 

lugar no barco. Tive a maravilhosa oportunidade de conhecer os irmãos 

da igreja e a família da Pra. Corina. Depois do casamento às 

10h00minh da noite, o grupo retornou para encontrar conosco. Eles 

dormiram poucas horas e nós pegamos a voadeira às 06h00min AM 

para voltar a Letícia onde mais uma vez carimbamos a entrada de nossos passaportes ambos em Peru e Tabatinga, 

Brasil. Finalmente pegamos a voadeira menor de volta a Benjamin. Que fim de semana incrível e abençoada!  
 

    Finalmente chegamos ao sul do Brasil. Amamos estar com família e também ministrar em igrejas mantenedoras e 

visitar parceiros e amigos. Queremos agradecer muito pelo vosso apoio em oração e doações durante este tempo 

intensivo de atividades e ministérios e pedimos oração contínua para a sabedoria de Deus, saúde e direção. Nossos 

filhos estão quase a caminho ao Brasil. Eles chegam ha poucos dias e não esperamos a hora de vê-los, gozar de um 

tempo precioso juntos e sermos uma “família” novamente. Vocês nos vêm sorrindo de orelha a orelha?!! 

  

     Louvamos a Deus pelos nossos filhos e seus conjugues. Tem sido maravilhoso ver como Deus tem agido na 

vida deles, guiando seus passos e dando um amor cada vez mais profundo para Ele. Deus tem dado tantas bênçãos e 

tem os sustentado nas dificuldades.  Aqui conta só um pouco do que Deus tem feito em suas vidas... 
 

Josué é Diretor Assistente de Operações da               Foto da família mais recente tirada há dois anos. 

Recepção no Hotel Hilton no centro de 

Minneápolis, MN. Leighann é Diretora 

Assistente na área de Finanças no mesmo hotel.  

Ambos amam sua igreja e são envolvidos em 

projetos ministeriais de vez em quando. 
  

Brandon se formou recentemente em Química 

Biomolecular. Logo mais ele fará faculdade de 

enfermagem em 14 meses, depois de retornar 

aos EUA. Ele estará procurando um emprego 

que ainda permite a continuação de seus 

estudos e gostaria de contar com vossas orações. 

Julie ganhou um novo emprego no hospital 

onde trabalha. Agora ela é uma Educadora de 

Neurociência UTI. Ela é responsável para a 

neuro-educação de 60 enfermeiras. Depois de vários anos ela finalmente trabalhará de dia e não precisará trabalhar nos 

fins de semana e nem nos feriados. Ela fez uma prova de proficiência recentemente e passou com uma nota excelente. 

Agora ela é também uma Enfermeira Certificada e Registrada em Derrames. Brandon e Julie estão procurando outras 

opções de igrejas agora que não precisam mais trabalhar de noite, pois antes não dava para participar de cultos de dia.  
 

Jessica trabalha num hospital no sul dos EUA na unidade de Gastrointestinal. No momento Ben é um professor 

substituto e está procurando um emprego de ensino tempo integral. Ambos gostariam muito as vossas orações por isso 

e também pela direção de Deus a respeito de missões e ministérios no futuro próximo. Eles se dedicam a ministrar em 

sua igreja e gostam muito.  

     Nós somos os avôs orgulhosos de dois cachorrinhos; Bebe de Josué e Leighann e Oliver de Jéssica e Bem. 
 

Louvamos a Deus pelo privilégio tremendo de trabalhar junto com vocês  

e vos representar aqui no Amazonas. 
 

Grandes Abraços, Wilson e Lori 



 
  
 
Asas de Socorro, Caixa Postal 175, 75001-970 Anápolis, GO                                                                        
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 

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. 

 


