
Amados Irmãos,                              Junho, 2014 
  

     Desde que voltamos ao Amazonas recebemos e aguardamos visitas. 

Ken e Mary, líderes de equipes missionárias da igreja deles dos EUA, 

já vieram ao Brasil dezoito vezes para trabalhar em parceria conosco 

na construção de igrejas e  outros ministérios nas vilas ribeirinhas. 

Eles ficaram conosco quatro dias para conhecer este novo campo de 

trabalho e estão planejando trazer uma equipe no ano que vem. 

Estamos agora aguardando a vinda de Jennifer e seu filho, outros 

parceiros nossos, para permanecer em Benjamin Constant quase dois meses para ajudar Pr. 

Edgardo e sua esposa Corina para pesquisar a implantação de um possível projeto de alimentação 

na pre escola que fica na casa deles em Islândia, Peru. 
 

     Temos enfrentado vários desafios também... 
 

     - Conseguimos fazer exames médicos em Manaus e estamos tudo bem. 
  

     - Estamos na reta final para preparar o barco 

que será usado para fazer viagens missionárias, 

construção de igrejas, evangelismo, visitas para 

encorajar os pastores do interior e participar nas 

festas e convenções das igrejas e muito mais! 

Hoje vão começar pintar o barco e fazer pequenos 

concertos para a vistoria. Assim que for 

aprovado e um nome escolhido, receberemos um 

documento provisório até que toda a documentação for concretizado e legalizado. 
 

     - Com a ajuda de doações, estamos procurando utensílios, panelas e todos as 

coisas necessárias para equipar a cozinha do barco e também conseguir o 

equipamento do barco como salva vidas, bandeira, rádio, etc. 

 

 

     - Uma equipe missionária de dez pessoas dos EUA virá dia 20 de Junho para 

construir uma igreja numa aldeia indígena. Teremos que preparar um outro barco (já 

que nosso não será pronto ainda) para fazer a viagem de cinco horas rio abaixo e 

permanecer na aldeia cinco dias. 
 

     - Quando voltamos para a casa descobrimos que a geladeira pifou (devido as 

vacilações grandes na energia), o computador teve dois vírus nos 

deixando sem para mais de duas semanas, a empregada nos 

deixou devido seus muitos trabalhos na faculdade e estágio e um 

casal missionário cujo contamos para fazer parceria conosco na área de aviação 

desistiu e optou para se envolver em outros ministérios. 
 

     Deus é grande e todo poderoso. Eles está a cima de todas as coisas, sejam pequenas ou grandes. 

Ele sempre tem as respostas e soluções de nossas dilemas. Assim diz o Senhor: 

"Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam 

 e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, 

guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus!" 

 Filipenses 4:6,7 

 

 



     Somos gratos a Deus pela vida que temos em Cristo e por sermos chamados filhos de Deus. O 

resto são coisas e meios que facilita fazer Sua obra, mas Deus ainda está em controle. Estamos 

alegres que mesmo que estamos "no fim do mundo" vivendo numa vila ribeirinha, encontramos 

alguém para concertar a geladeira e o computador. Contratamos a filha de uma família missionária 

para nos ajudar três manhãs da semana.  A casa é grande e muitas vezes hospedamos missionários 

e obreiros em trânsito e faço todos os cursos e oficinas de treinamento aqui. Ana, nossa empregada, 

está fazendo faculdade de enfermagem e pretende casar logo mais. É tão bom investir na vida de 

uma irmã em Cristo. Enquanto aos parceiros de ministério, estamos confiando em Deus para enviar 

outros obreiros para nos apoiar e pulando de alegria que Ben e Jéssica já são aceitos pela missão 

Pioneiro e tomando os passos para se juntar conosco no futuro. 
 

     No meio dos desafios, Deus tem nos abençoado com Sua presença e Seu poder. Wilson se alegrou 

muito a voltar a  pregar nos cultos quando pode e eu estou a todo vapor fazendo os quites de escola 

dominical para as igrejas no interior e programando datas para dar os cursos de treinamento aos 

professores novamente. Nós dois estamos na correria para logo mais coordenar viagens 

missionárias também (mm fim de junho e outro em agosto). 
 

     Deus nos abençoou com algo inesperada. Através das nossas cartas um irmão percebeu a nossa 

dificuldade de locomover objetos para o trabalho. Estamos ainda sem carro (13 meses) pois 

aguardamos a chegada de algumas peças, mas ainda assim é difícil colocar a bagagem das equipes, 

tambores de gasolina de aviação, etc. dentro do 

carro. Estava ficando caro sempre ter que fretar 

um caminhão. Deus tocou no coração deste 

irmão a doar recursos para comprarmos um 

moto especial (veja a foto). Quando chegamos 

em Benjamin, tivemos que fazer quatro viagens 

de moto para fazer as compras de casa. Agora 

temos este lindo presente de Deus para facilitar 

o nosso dia a dia em casa e no trabalho!  

 

     Louvamos ao Senhor que Ele nos apóia através de vocês, nossos parceiros. Somos irmãos, 

fazendo a obra juntos e experimentando o agir de Deus todos os dias! Vos agradecemos por se juntar 

conosco nos ministérios aqui para levar o evangelho aos confins da Terra. 

 

                                                          Com todo nosso amor e carinho, 

                                                               Wilson e Lori Kannenberg 

 
Endereço da missão: Asas de Socorro, Caixa Postal 175, 75001-970 Anápolis, 

GO        

Endereço de Casa: CP 41, Benjamin Constant, AM 69630     

 

Telefones: Wilson: 97-9171-2100                                                                      Endereços Eletrônicos 

Lori:      97-9171-1516     asasmission@cs.com ou wilson_kannenberg@hotmail.com        

        lori.kannenberg@hotmail.com / www.wilsonandlori.com 

Aniversarios: Wilson: 08/10/55                                                 

  Lori:     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.   


