
SAUDAÇOES DO AMAZONAS!                                       FEVEREIRO, 2015 
 
     Nosso dia a dia no Amazonas é cheio de surpresas! Um sapinho o tamanho de uma balinha me saudou 

um dia quando sai do nosso quarto... descalço é claro. Ultimamente temos encontrado 
sapos de todos os tipos e tamanhos. Besouros feitos como tatú e o tamanho de uma 
tangerina caiam na pia de vez em quando. Um gato local teve cria na dispensa e outro 
fez bagunça dia após dia mexendo e comendo nossas frutas, pão e restos do lixeiro até 
que um dia Jader, nosso sobrinho, jogou seu chinelo para assustá-lo. O gato correu fora 
do portão e seu “negócio” chegou ao fim quando foi atropelado por um carro. 
      Sim, temos muitos bichinhos por aqui, mas minhas companheiras mais fiéis são as 

lagartixas... pequeninas aspiradores de pó. Elas limpam a casa inteira comendo todos os 
bichinhos por aí. Porém, estou convencida de que estas “amiguinhas” deixam pra traz 
muito mais do que comem! Pois é, criaturas inofensivas como são, elas também me 
surpreendem aparecendo do nada de vez em quando. Outro dia estava tirando pó dos 
móveis e encontrei uma no sofá. Levei um susto e de pressa a tirei com a mão. Ela voou. 
Quando a procurei, ela tinha fugida para a parede do outro lado da sala. Ela estava sem 
rabo, me mirando enquanto seu rabo estava nos meus pés mexendo pra lá e pra cá 
sozinho! Que horror!! 
  
     Janeiro… a continuação de alguns ministérios e o 
começo de outros! Mais uma vez tivemos os jovens da 
igreja aqui em casa para uma noite de gincanas e uma 
palestra. Ficamos muito alegres quando um casal 
assumiu a liderança dos jovens este ano. Continuo 
coordenando o departamento infantil das seis 
congregações e estou trabalhando ao lado de outra 
líder para organizar eventos a cada dois meses para 
todas as crianças.  
 
 
Tacila, Sarah e eu com as crianças da igreja. 

 

      
               Trabalhando com 
os jovens tem sido 
tremendo. Continuamos 
dando apoio aos novos 
líderes.  
 
 
 
 
      

 
     Organizamos e participamos de 
reuniões este mês para coordenar 
os ministérios das crianças e 
outros ministérios aqui na cidade.  
 

Começamos o Ano Novo 
 com um delicioso café da 

manhã onde foi enfatizado a 
união entre os irmãos entre 

as igrejas evangélicas de 
Benjamin Constant. Que 

tempo abençoado! 
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 Visitando o seminário Indígena em Sabonete com 

nosso novo pastor coordenador e sua família (ao lado  

   da Lori). Mais tarde, naquela semana, Wilson ajudou  

encomendar e enviar 3000 tijolos para a construção do 

refeitório e cozinha (terreno atrás de nós). Agora eles estão 

usando uma cozinha provisória e precária. 

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                          (Abaixo) Na primeira viagem com nosso barco, “Água Viva”, 

levamos vinte pastores e líderes e suas famílias para visitar 

três vilas ribeirinhas; Guarnabara I, Bom Pastor e 

Prosperidade. Encorajamos seus pastores e empossamos 

 um pastor novo. Os irmãos estavam muito alegres com nossa 

visita!  

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          A despedida do pastor Elando de Guanabara I a posse do Pr. Jacemar e sua família. 

       Pastores dedicados a pregar a Palavra de Deus na selva Amazônica! A vila de Bom Pastor. 
 

     Em menos de uma semana uma equipe americana vai chegar. Wilson está finalizando mais alguns 

detalhes no barco e eu estou fazendo inventário para terminar de equipar a cozinha e o barco. Iremos à vila 

chamada Japon em Peru para construir uma Igreja e instalar um poço grande 

com encanamento para a vila toda. Estamos convidando vocês a viajar junto 

conosco através das vossas orações. Nossas agradecimentos especiais por 

tudo o vosso apoio!! 

 

 

      

 

 

 



 
 

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. 

 


