
  

     Mais um mês passou voando repleto de bênçãos e propósitos de Deus. Terminamos a construção 

da igreja que uma equipe missionaria dos EUA começou em março. Agora as pessoas da vila tem 

um lugar para adorar a Deus e crescer em Sua graça! Os reparos 

do barco da missão foram feitos e terminarmos de pintá-lo. Ficou 

lindo! Só falta fazer a instalação elétrica, o sistema de agua e a 

documentação. 

Wilson e sua equipe 

estão trabalhando 

muito no hangar 

também. As paredes 

estão quase feitas e 

logo mais eles podem começar a colocar as oito 

tesouras. Estamos confiando em Deus pelos recursos 

das tesouras que custam em volta de R$4.000,00 cada. 
  

     Jennifer e seu filho Lucas viveram conosco cinco semanas. São de uma 

igreja parceira dos EUA. Jennifer veio para trabalhar com Pra. Corina e sua 

pre escola em Islândia, Peru (uma viagem 

de quinze minutos de barco) e fazer 

pesquisas de como prover alimento para as 

crianças. Louvamos a Deus que um 

programa do governo Peruano entrou em 

ação e estão recebendo recursos financeiros 

para fazer um café da manhã simples e um almoço todos os dias. 

Muitas destas crianças recebem somente uma refeição por dia. 

Lucas trabalhou muito pintando o barco e fazendo outros serviços. 

Ele foi uma ajuda tremenda! Eles também gastaram tempo 

preparando para receber a equipe missionária da igreja                             Ella, Jennifer, Lucas, 

que chegou no meio de julho.                                                                     Kayle, Jéssica e Lisa 

           

     Aqui podem ver um pouco das atividades e dos tempos incríveis que tivemos com as 

crianças durante o EBF na pequena sala de aula na casa do Pr. Edgardo e da Pra. Corina…   

              Corina e sua class.  

  
                                                                       A equipe ensinou  

                                                                         lições Bíblicas,  

                                                                          higiene bucal,  

                                                                      trabalhos manuais 

                                                                             e jogos! 

 

 

  
 
 



     Esta igreja parceira levantou fundos para construir uma base de concreto para uma nova igreja 

para Pr. Edgardo. Louvamos a Deus que a Igreja está crescendo. O outro templo é pequeno demais, 

instável e muitas das tábuas estão apodrecendo. A cidade de Islandia é construída em palafitas 

devido a água do rio que corre debaixo dela durante seis 

meses de chuva. Por isso, eles precisam construir uma base 

forte e duradoura. Estamos orando que Deus envie uma 

equipe logo mais para construir o resto da igreja. A equipe 

abençoou Corina e eu com uma ferramenta ministerial 

fantástica... um jogo completo de figuras e fundos grandes de 

flanelógrafo para mais de 157 lições! Eles também trouxeram 

filtros de água pequenos (Sawyer) para o uso das famílias na 

região.  Nós ainda temos muitas dificuldades de conseguir 

água pura aqui em casa e já que hospedamos tantas 

pessoas, ficamos tão felizes quando o grupo resolveu nos dar 

um filtro de presente.               Jennifer mostrando o material... 
 

    
 

     Este é André. Ele é um missionário 

solteiro que tem servido ao Senhor 

nesta área cinco anos. Ele está 

disciplulando dois líderes Cristãos 

entre os Índios Marubu (que falam 

Portugues). Eles estão trabalhando 

juntos na tradução da Bíblia na 

língua deles. Nos últimos três anos, 

André e estes líderes tem enviado muitas cartas e documentos a um órgão do 

governo pedindo permissão para deixar André entrar na aldeia de vez em quando. Nenhuma delas 

foram respondidas. Nós acreditamos que estes pedidos nunca foram enviados para aprovação. 

Recentemente, André recebeu um convite assinado por toda a aldeia para visitá-los três meses para 

pregar e ensinar a Palavra de Deus. Com este pedido em mãos, o levamos. Mais tarde, ficamos 

sabendo que este órgão do governo não gostou da sua entrada alegando falsos alegações. André foi 

obrigado a sair. Na sua saída, o cacique e mais dois líderes indígenas foram direto a Polícia Federal 

e a Brasília para registrar a verdade.  
 

       Eles ficaram conosco vários dias e contaram as 

bênçãos de Deus. Quando André entrou na aldeia, 

tiveram um culto e o Espírito Santo desceu com tanto 

poder que ninguém conseguia falar. Ficaram chorando 

e louvando a Deus! O Senhor nunca falou que a vida 

Cristã seria fácil e sem tribulações. Outros 

missionários e pastores da região (inclusivo a nós) tem 

sido perseguidos e acusados falsamente. Muitos dos 

povos indígena aqui querem ouvir a Palavra de Deus, 

confiar em Jesus como Senhor e Salvador e serví-Lo de 

todo coração, mas estão sendo negados o acesso da 

Palavra de Deus. 
                                                                                      

“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?” Romanos 10:14 
 

       Não queremos medir o custo de servir a Cristo. Ele pagou um alto preço para nos salvar. Como 

é bom saber que podemos contar convosco para orar pela proteção de Deus na vida dos obreiros e 

aqui e também pela sabedoria e direção de Deus na obra!   
 

Grandes abraços, Wilson e Lori 



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   

Aniversários: Wilson: 08/10/55                                                                                   www.wilsonandlori.com 

                         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.   

 
 


