
 

Fevereiro 2015 
     Depois de meses renovando, pintando e equipando o 
barco da missão, Água Viva, demos os bem-vindos à 
primeira equipe missionária de 2015. Depois de três voos e 
um pernoite no aeroporto de Bogotá, Pam e Marty, junto 
com sua equipe de cinco dos EUA chegaram em Letícia, 
Colômbia. Levaram um susto ao ver o aeroporto cheio de 
polícia militar com suas metralhadoras e tudo mais. 
Descobrimos mais tarde que o voo deles atrasou devido a 
chegada do presidente do país! Fomos carimbar os 
passaportes da equipe, almoçamos, viajamos 30 min. de 
voadeira até Benjamin Constant e os levamos para o hotel 
para descansar. No dia seguinte fizemos os preparativos e 
compras para a nossa viagem ao Peru. 

     Prontos e animados, embarcamos numa viagem de 13 

horas subindo o rio Javarí à vila de Japón, Peru 

com a equipe Americana, Wilson 
e eu, Pr. Edgardo e sua família, 
cinco peruanos da igreja dele 
(incluindo o novo pastor da igreja 
que pretendemos construir), 
Alzenir (nosso funcionário) e três 
cozinheiras... 23 total!   Foi um 
dia lindo e ensolarado e uma 
viagem incrível. 
 

           É época das chuvas e os rios estão transbordando. Caiu 
Brandon, Marty, Pam, Pam, Bob, Chad, Ryan   uma forte chuva antes da nossa chegada formando as 
condições perfeitas para a chegada de milhares de bichinhos pequeninos chamados PIÚM! Mesmo inofensivo à 
nossa saúde, eles coçam pior que mosquitos. Parecia que a gente tinha um caso terrível de catapora em poucos 
minutos e tentamos evitar de coçar para o resto da semana sem muito sucesso. Deus nos abençoou com sol o resto 
da semana e mesmo que era muito QUENTE , ajudou a secar a maioria da lama na vila e diminuir os PIÚM. 
  

     Mesmo com os bichinhos, o calor e as dinâmicas de trabalhar junto com pessoas de três nacionalidades e línguas 
(Inglês, Português e Espanhol), As bênçãos de Deus eram incomparáveis! Por que a equipe escolheu 
obedecer ao chamado de Deus e serví-Lo sem medir as dificuldades, conseguimos construir a primeira Igreja em 
Peru, entre as 40 que gostaríamos “implantar” até 2020 em parceria com a liderança da Igreja Peruana!  

  

A Equipe Peruana (menos 

um) e Pr. Edgardo. 

 

Chad e Bob construíndo  

a parede da Igreja. 

 

     Brandon e 

Marty selando 

os pregos para 

evitar vasa-

mento do 

telhando.   

 

Depois de 3 ½ 

de trabalho 

DURO, 

concluímos a 

igreja! 



Não levou muito tempo para as pessoas da vila nos receberem em suas casas e corações 
As crianças são tão preciosas! 

 

 

     
 

 

 

 

 

      Trabalhando…            Recebendo presentes…                                     Falando com Deus em oração.                                                                 

 

     Algumas famílias da vila fazem parte de uma seita chamada “Israelitas”. Eles usam véus como nos tempos de 
Jesus, vivem pela Lei, e creem que a área onde vivem é a “Terra Prometida”. Louvamos a Deus que mesmo que eles 
normalmente não se misturam com outras pessoas, eles eram muito amigáveis e participaram em todas nossas 
atividades e o culto no final. 

 
 
 

Fizemos cultos 
infantis três dias 

com louvor, lições 
Bíblicas e 
gincanas. 

  

 

    

 

 Corina e a equipe ministrando às crianças.                                Bob e Ryan participando num jogo. 

 

 

Dando Higiene Bucal 

e Tratamentos de 

Flúor.  
 

Entregando Óculos 

de Leitura e Escovas 

de Dente aos adultos. 
 

 

 

 

     Foi tão bom compartilhar e trabalhar 
com as mulheres confeccionando pulseiras 
uma tarde, visitando suas casas, tratando 
suas feridas e louvando ao Senhor juntos na 
igreja no último dia na vila quando 
dedicamos a igreja e seu novo pastor. Se 
nós não alcançamos este povo, quem é que 
vai? Deus se importa com estas pessoas 
escondidas na selva, sobrevivendo da caça, 
pesca, plantio e colheita dia após dia. 

     Dr. Brandon e Pam                                                                                  

    tratando uma ferida.                                          As mulheres se divertiram confecionando pulseiras!           
 

     Planejamos furar um poço grande na vila com gerador, tanque de 2500 litros e bomba, mas os canos não 
chegaram à vila a tempo. Informamos a todos que em duas semanas nós retornaríamos para furar o poço e construir 
uma segunda Igreja no dia 6 de março em Santa Teresa (uma vila próxima) com outra equipe missionária. 



     Um dos líderes da vila falou vários vezes, “Precisamos uma igreja. Precisamos um lugar para cultuar 

a Deus... um lugar onde podemos ensinar 

nossos filhos as coisas de Deus. Estamos muito 

alegres que vocês vieram como prometeram!” 

Muitos tem prometido coisas sem cumprir suas 
promessas. A semana inteira, as pessoas nos pediram 

Bíblias mesmo que ninguém tem 
um relacionamento pessoal com 
Cristo ainda. A equipe trouxe 
Bíblias eletrônicas que 
distribuímos às trinta famílias 
quando dedicamos a Igreja e o 
pastor. Pr. Henrique é um 

homem humilde, um servo 

de Deus. Ele é maduro na 

vida Cristã e tem paixão 

para alcançar seu povo 

para Cristo. Ele será o pastor e 
cuidará desta igreja em Japón junto com sua esposa e seis filhos. Ele também será o pastor da 
igreja que iremos construir em Santa Teresa. A equipe o abençoou com fundos para fazer um 
pequeno barco de madeira para atender as duas congregações.  

 
     Orem conosco para Deus enviar mais obreiros e líderes para pastorear novas igrejas em Peru! 

Gostaríamos discipular e treinar alguém para continuar a obra aqui. Orem junto conosco para 

Ben e Jessica, para que eles possam alcançar seu sustento missionário total até Janeiro para vir 

nos ajudar. No momento eles alcançaram 13% do sustento requerido. 

 

Algumas pessoas acham que somos loucos para fazer o que fazemos. A Bíblia diz: 

  

  

  

 

 

  

“De fato a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura 

para os que estão se perdendo; mas para nós, que estamos sendo salvos,  

é o poder de Deus.” 

 

I Coríntios 1: 18         
 

Queremos os agradecer 

 por nos acompanhar nesta viagem através da vossa fidelidade em oração e sustento,  

nos ajudando alcançar os povos não alcançados no Amazonas!  

 

Louvamos a Deus por VOCÊS! 

Wilson e Lori 
 

 

UM GRANDE MOTIVO DE LOUVOR: Nossa missão, Asas de Socorro, acabou de nos informar que 

doaram o barco que utilizamos em Manaus para os ministérios em nossa região! Antes de partir, 

a equipe nos abençoou com fundos para a compra de gasolina para trazer o barco até Benjamin 

Constant. Ainda precisaremos fazer vários reparos neste barco, mas agora teremos um barco 

legalizado para o Brazil e o outro para Peru!!  A equipe também nos deu fundos para ajudar com 

o telhado do hangar, Louvado Seja Deus!  

 

 

 

 

 



 

 

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.   

 


