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             Janeiro 2015 

     “Deus coroa o ano com sua bondade!” Dezembro não foi nada diferente. Faça uma jornada conosco para ver 

como suas orações e parceria tem abençoado e encorajados pastores, missionários e pessoas nas igrejas daqui... 

  
 
 

     Que tempo maravilhoso de louvor e adoração compartilhamos juntos, enquanto 29 pessoas das congregações de 

Benjamin Constant declararam sua fé em Jesus no batismo. No mesmo dia mais de 6000 foram batizados em Manaus!  

 
 

 

     Tivemos o privilégio 

todo especial de sermos 

convidados de honra na 

formatura da classe pre 

escola da Pra. Corina em 

Islândia, Peru. Corina 

preparou uma pro-

gramação incrível para as 

crianças e seus pais, 

incluindo uma cerimônia 

linda, diplomas, gincanas, 

piñata e um jantar 

delicioso!  
 

    Este ano Jader e Sarah, nosso sobrinho do sul do Brazil e sua esposa, vieram passar o Natal 

e Ano Novo conosco. Eles estão buscando a vontade de Deus para seu futuro e olhando a 

possibilidade de servir o Senhor como missionários em Benjamin Constant. Eles fizeram 

nosso Natal muito especial, pois temos tantas saudades dos filhos e os tempos familiares que 

compartilhamos nestas épocas do ano. 
  

 

     Tivemos uma surpresa única este ano. Eu enviei um 

agradecimento à nossa igreja mãe em Manaus pelas orações 

e apoio deles, e também lancei um desafio para fazer missões 

de primeira mão conosco ajudando fornecer alguns hinários 

para os irmãos desta região. Os três privilégios mais 

importantes que as igrejas aqui têm, é de ler e estudar a 

Palavra de Deus, cantar louvores ao Senhor e ter comunhão 

com os irmãos. Os povos das igrejas são bem simples e não possuem equipamento como 

data show. Quando fomos à Manaus para fazer exames médicos, visitamos a Igreja e o 

pastor pediu para Wilson pregar. Depois da mensagem, Pr. Elionai leu minha cartinha e pediu a Igreja se queria nos 

Celebrando nova vida em Cristo 

Celebrando a Palavra de Deus 

Celebrando conquistas 



ajudar com recursos para comprarmos hinários. Através de uma oferta generosa, foi possível adquirir mais de 250 

hinários e 100 Bíblias incluindo Bíblias de letra grande e de estudo. Uma família nos abençoou com uma caixa de 100 

brinquedos e outra com mais de 2000 camisetas novas da Copa junto com caixas dos retalhos das camisetas para 

confeccionar tapetes, roupas de bebê e tudo mais. 

 
 

 

       

     Depois de chegarmos em Benjamin Constant, para nosso espanto e alegria, a igreja resolveu nos enviar mais 600 

brinquedos e bolas, que chegaram e tiveram que ser retirados do barco às 2:30 da madrugada! Foi um desafio distribuir 

a enorme montanha de doações 

amontoado no fundo da nossa casa. 

Deus resolveu esta questão para nós. Como Ele enviou os animais de dois em dois para a arca, Ele enviou missionários, 

obreiros e pastores da cidade e do interior para nossa casa. Sim, avisamos alguns, mas várias pessoas, sem saber de nada 

apareceram em nossa casa. Aqui tem alguns dos professores e uma assistente de professor que vieram buscar 

brinquedos para suas classes. Para muitas destas crianças que vem de lares muito simples ou da rua, este foi o único 

presente que receberam..  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

    

                    SEBASTIANA (à direita)          HINNDYRECEMMA        DANIELA             JÉSSICA   
 

     Algumas congregações têm só  uma sala e por isso fazem o trabalho com as crianças aos sábados. Sarah e Jader 

ficaram empolgados com esta turma. Sarah foi uma ajuda tremenda. Ela preparou histórias, músicas, atividades e um 

fantoche. Jader trabalhou na reforma do barco da missão e no louvor na nossa igreja. Ambos contaram testemunhos.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que alegria celebrar o nascimento de Jesus com os pequeninos! Os sorrisos e a alegria delas é contagioso!! 

 

Celebrando JESUS e seu nascimento! 



 

Celebrando Jesus no 

Templo Central, nossa 

Igreja local chamada 

Filadelfia e a igreja do Pr. 

Edgard e Corina em 

Islândia, Peru. 

 

 

 

 

Filadélfia… 

 

 

 

 

 

Os adultos estavam tão animados quanto as crianças ao receberem suas camisetas.  

 

 

I 

S 

L 

Â 

N 

D 

I 

A 

 

 
 

  
 

No meio de dezembro, Wilson e Pr. Edgard tiveram reuniões com 

a liderança da Igreja em Iquitos. Eles estão animados para fazer parceria 

conosco para plantar igrejas nas vilas ribeirinhas e Indígenas de Peru. 

Deus nos abençoou provendo equipes e fundos para construirmos três 

igrejas o ano passado no Brasil. Aqui é a fundação da Igreja nova do Pr. 

Edgard em Peru, temos a esperança de terminar a construção este ano.  
 

 

Com todo nosso amor e nossa gratidão pelas vossas 

orações e parceria. Grandes abraços, Wilson e Lori 

Celebrando a expansão do Reino de Deus 



 
 

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. 

 

 


