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O que é um dos privilégios mais realizadores nós temos como Cristãos? 

	

		Estes	são	Amarildo	e	Elina.	Amarildo	é	um	homem	de	Deus	da	nossa	
congregação	 local	 treinando	 para	 ser	 líder	 de	 uma	 igreja.	 Elina	 é	 uma	
professora	 numa	 escolinha	 rural	 chamada	 Grajarí	 mais	 ou	menos	 oito	
quilômetros	 de	 Benjamin	 Constant.	 Para	 a	 maioria	 do	 ano,	 devido	 às	
muitas	 chuvas,	 a	 estrada	 é	 intransitável	 e	 é	 impossível	 chegar	 a	 esta	
comunidade.	Nos	fins	de	semana	Elina	vem	à	cidade	par	ir	à	nossa	igreja,	
pois	não	há	igreja	em	Grajarí.	As	crianças	em	sua	classe	vejam	seu	ânimo	
de	ir	à	igreja	toda	semana	mesmo	quando	ele	precisa	caminhar	a	pé	na	
lama	 para	 ir	 e	 voltar.	 Muitas	 vezes	 a	 leva	 no	 mínimo	 três	 horas	 para		
fazer	 este	 percurso.	 As	 crianças	 sentem	 sua	 paixão	 para	 o	 Senhor	 em	
tudo	que	ela	faz,	seu	desejo	de	honrar	a	Deus	com	sua	vida.	Elas	e	vivem	
fazendo	perguntas,	 tais	 como;	 “O	que	é	a	 igreja?”,	Como	ela	é?”	“Nos	
conta	mais!”		

					Recém‐casados,	 Amarildo	 e	 Elina	 têm	 um	
desejo	profundo	para	alcançar	aquele	povo	

para	 Cristo	 e	 plantar	 uma	
igreja	 em	 Grajarí.	 Deus	 nos	
deu	 o	 privilegio	 de	 lhes	 dar	

aconselhamentos	
matrimoniais	 e	 discipulado.	
Elina	 acabou	 de	 se	 formar	 do	
curso	 de	 treinamento	 que	
administro	e	não	espera	a	hora	
de	 trabalhar	 com	 as	 crianças,	
os	adolescentes	e	os	jovens	ali.		

					
									É	época	de	seca	na	região.		Wilson,	junto	com	alguns	homens	da	nossa	
congregação,	programou	ir	à	Grajarí	com	um	caminhão	cheio	de	cimento,	
tijolos	e	outros	materiais	para	ajudá‐los	construir	uma	igreja.	Cada	vez	que	
fizeram	os	planos	para	ir	num	certo	dia,	chovia.	Finalmente,	depois	de	três	
semanas,	conseguiram	carregar	o	caminhão	e	partir.	Quando	chegaram	ao	
meio	do	caminho	choveu	muito	forte,	o	caminhão	ficou	entulhado,	tiveram	
que	descarregar	tudo	e	deixar	numa	casa	à	beira	da	estrada	e	voltar	a	pé.	
Wilson	 chegou	 à	 casa	 ensopada…	 suas	 calças	 e	 tênis	 cobertos	 de	 lama.		
Estamos	tentando	construir	esta	igreja	há	um	ano!	



					Deus	nunca	disse	que	seria	fácil,	mas	Ele	nos	ordenou	a	“IR”	e	pregar	o	evangelho	a	todas	as	nações	e	
fazer	discípulos	a	todas	as	pessoas.	Investindo	nas	vidas	de	outras	pessoas	para	o	Reino	de	Deus	é	
um	privilégio	e	uma	honra	tremenda!	Imagine…	Nos	(VOCÊS)	fazemos	parte	de	tudo	isso!		

	

					Benjamin	Constant	não	 tem	muito	 a	oferecer	 aos	 jovens	na	questão	de	atividades	 saudáveis	 e	boas.		
Nosso	 “Shopping”	 são	 lojinhas	 à	 beira	 do	 rio.	 Temos	 duas	 sorveterias	 pequeninas.	Não	 temos	 Cinema,	
boliche,	pizzaria	ou	parque	de	diversão.	A	água	dos	rios	é	barrenta	e	poluída.	Empregos	são	pouco	e	a	
maioria	dos	jovens	não	têm	recursos	para	vídeo	games	e	nem	computadores	muitas	vezes.	Existe	tantas	
influências	más	ao	seu	redor	e	duvidamos	se	há	mais	de	25%	dos	jovens	que	se	mantiveram	puros	até	18	
anos.	 Além	de	 seus	 estudos,	 não	 há	muito	 a	 oferecer	 para	 seus	 futuros.	 A	maioria	 vivem	 em	 casas	 de	
madeira	simples	e	as	igrejas	são	estruturas	pequenas	de	um	quarto	ou	no	máximo	dois.	É	difícil	encontrar	
espaço	 adequado	 para	 lhes	 reunir	 e	 se	 divertir.	 Wilson	 e	 eu	 estamos	 tentando	 programar	 atividades	
juntando	os	jovens	de	duas	congregações	uma	vez	por	mês.	Em	agosto	assamos	salsichas	no	espeto	(1ª	
vez	 para	 todos),	 fizemos	 uma	 gincana	 e	Wilson	 deu	 uma	 palestra.	 O	mês	 passado,	 tivemos	 “Noite	 de	
Cinema”	com	pipoca.	Mostramos	o	filme	“Deus	NÃO	Está	Morto!”	Estes	jovens	sabem	que	toda	atividade,	
tudo	que	fazemos	é	com	PROPÓSITO...	crescer	na	vida	Cristã	e	viver	a	honrar	a	Deus!	
	

					Em	toda	honestidade,	quando	chegamos	à	Benjamin	Constant	e	vi	a	casa	que	Wilson	conseguiu	para	
nós	 pela	 1ª	 vez	 (a	 única	 casa	 disponível	 na	 época),	 “briguei”com	 ele...	 “O	 que	 você	 estava	 pensando?	
Agora	que	é	só	nós	dois,	você	escolha	uma	casa	bem	maior	de	todas	as	outras?	Quem	vai	limá‐la?	(O	meu	
lado	prático	aparecendo!)	Wilson	sempre	pense	GRANDE,	mas	isto	era	para	mim	até	demais.	Pois	é,	com	
certeza	os	caminhos	de	Deus	são	mais	altos	do	que	os	nossos!	No	quarto	enorme	que	fica	atrás	da	casa	
posso	 administrar	 cursos	 e	 oficinas	 num	 lugar	 neutro.	 Assim,	 posso	 convidar	 igrejas	 evangélicas	 de	
denominações	variadas	e	não	precisar	 levar	todos	os	meus	matérias	de	moto	e	as	vezes	na	chuva	para	
outro	 local.	 O	 pastor	 coordenador	 realiza	 reuniões	 da	 liderança	 ali,	 reunimos	 e	 alimentamos	 equipes	
missionários,	 já	 tivemos	programações,	 eventos	 e	 tempos	de	 confraternização	 e	 agora	 temos	o	 espaço	
para	dar	apoio	a	juventude.	Louvamos	a	Deus	pelos	recursos	que	tem	nos	dado,	muitos	deles	através	de	
vocês,	e	confiamos	em	Deus	constantemente	para	usá‐los	com	sabedoria	e	para	Sua	honra	e	glória.	

	

										No	meio	de	Outubro	tivemos	a	maravilhosa	oportunidade	de	sermos	convidados	a	participar	de	um	
culto	especial	de	missões	numa	igreja	parceira	nos	EUA.	Eles	nos	presentearam	com	passagens	aéreas	e	
nos	deram	a	honra	de	falar	e	pregar	nos	dois	cultos	de	Domingo.	São	parceiros	nossos	e	já	tem	enviados	
várias	 equipes	 missionárias	 no	 decorrer	 dos	 anos	 para	 trabalharmos	 juntos.	 Recentemente,	 juntaram	
uma	oferta	específica	que	nos	ajudou	a	renovar,	pintar	e	 fazer	reparos	grandes	no	barco	da	missão	em	
Benjamin	Constant.	Eles	 já	 têm	planos	de	enviar	duas	equipes	no	ano	2015;	uma	para	Manaus	e	outra	
para	 nossa	 região.	 Que	 tempo	 precioso	 tivemos	 compartilhando,	 tendo	 comunhão	 e	 louvando	 a	 Deus	
juntos.	Nossos	mais	sinceros	agradecimentos	a	eles	pelos	recursos	que	nos	enviaram	para	arrumá‐
lo	o	barco,	cuja	qual	nos	ajudaria	a	ter	um	meio	de	alcançar	as	pessoas	ribeirinhas	para	Cristo	e	
também	pelo	o	presente	desta	viagem	tão	inesperada	e	tempo	tão	precioso!	

	
						
	



					Durante	 nossa	 estadia	 nos	 EUA,	 fomos	 abençoados	 a	 assistir	 o	 casamento	 de	 uma	 sobrinha	minha,	
gozando	a	oportunidade	única	com	familiares,	visitar	cada	um	de	nossos	filhos	e	filhotes	(seus	cachorros	
)	e	visitar	com	os	líderes	das	equipes	missionárias	de	várias	das	nossas	igrejas	parceiras.	Louvamos	a	
Deus	por	este	tempo	relâmpago	cheio	de	momentos	incríveis	e	lembranças	inesquecíveis!!	
 

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   

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.   


