
 

Saudações de Benjamin Constant, Amazonas!                        Setembro, 2014 

 

Deus nos abençoa todos os dias através de vocês e a vossa parceria em oração e doações! 
 

     Eu (Lori) estou administrando o curso, 

O Professor Dinâmico, pela terceira vez 

com a participação de trinta e cinco 

professores de treze igrejas diferentes. 

Vieram cheios de entusiasmo. Como é 

maravilhoso aprendermos juntos como 

evangelizar e discipular crianças.  

    

 

 

 

  

 

 Wilson fez um voo para Santo Antônio do Iça 

onde ele e outro pastor foram palestrantes num 

retiro de casais.  

 

     

     O hangar está progredindo bem. Veio 

máquinas grandes para Benjamin e deu para 

utilizá-las para alisar o terreno onde terá a 

rampa e retirar o contêiner para fora para ser 

usado como depósito de combustível. Também 

foi feita a laje do escritório e o depósito de 

peças. 

 

 

 

 

 

     Agosto foi um mês de festas! No dia 10, 

celebramos o aniversário do Wilson. Levantei cedo, 

fiz três bolos grandes e um irmão nos presenteou com 

um balde grande de sorvete. Levamos tudo à igreja 

para comemorar com nossos irmãos na fé.  

 

     Na próxima semana juntamos duas celebrações 

festejando o Dia dos Pais e o aniversário de 22 anos 

da nossa congregação.  



 

     No mesmo fim de semana tivemos a grande honra de 

participar do casamento de Ana e Jocicley como 

padrinhos. Ana é filha de 

uma família missionária  

Americana que mora aqui 

há 14 anos e Jocicley é de 

Benjamin. Deus lhes deu 

um dia perfeito para 

realizar seu casamento. 

Foi ao ar livre no acampa-

mento da igreja que faz 

parte do quintal deles! Uma missionária da região, Kim Yoder, 

costurou o vestido de noiva e a mãe de Ana costurou os 

vestidos das damas de honra e fez este bolo maravilhoso! Que 

dia alegre, cheio de amor, amizade e comunhão. 
 

     Wilson sempre fala que o povo de Deus deveria ser o povo mais alegre, pois temos 

o privilégio de celebrar JESUS todos os dias! 
 

As mais ricas bênçãos de Deus para vocês, 

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: 
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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. 

 

 


