
Louvamos a Deus pela sua fidelidade!          Julho 2015 
 

      Servindo ao Senhor no Amazonas, junto com vocês, para 

mais de 34 anos tem sido tremendo, assustador as vezes, 

abençoado e desafiador. Quantas coisas aprendemos juntos 

de um Deus que responde orações, faz milagres, nos guia, 

nos guarda e nos dá perseverança! Alguns de vocês fazem 

parte desta história desde do princípio. Somos uma equipe 

confiando em Deus para alcançar vidas para Cristo!  
 

     Com sua parceria nestes anos todos; muitos missionários, 

missões e igrejas receberam voos de apoio, foram realizadas inúmeras clínicas médicas/dentárias/ 

evangelísticas, foram instalados centenas de filtros e poços de água, houveram seminários e cursos de 

discipulado e treinamento de líderes e professores, foram confeccionados mais de 29 quites de materiais 

e visuais para o ensino Bíblico infantil, foram distribuídas Bíblias e hinários, mais de 46 igrejas foram 

construídas e foi feita uma base de voo da missão em Manaus e agora em Benjamin Constant. Como 

resultado disso, milhares de vidas estão sendo alcançadas com o amor de Deus e a salvação em JESUS. 

Wilson e eu queremos agradecer VOCÊ pelo seu apoio, pela sua parceria e perseverança e mais de tudo, 

pela sua fidelidade a Deus em nos ajudar fazer a diferença para o reino de Deus no Amazonas!! A obra 

continua... 
 

Através de sua parceria, as tesouras do hangar foram instaladas finalmente no final de maio. 

        A primeira tesoura sendo colocada.                O tempo de seco nos deu dias ensolarados para… 

     Terminar o telhado do hangar! (frente)                                             (lado do hangar)      
 

     O hangar fará parte da nossa base missionária em Benjamin Constant e será utilizada para a 

manutenção de aviões e barcos (pertencendo missões e pastores) e para realizar atividades com crianças 

e jovens, estudos Bíblicos e retiros. (Inicialmente, um outro piloto queria fazer parceria trazendo um 

helicóptero, mas partiu para outro ministério e lugar. Onde seria construída o heliporto agora servirá 

para um lugar de retiro e campo de esporte). No primeiro piso do hangar consta uma oficina de 

manutenção, um escritório, banheiro e kitchenette. No segundo andar terá um apartamento para a 

moradia de uma família missionária nos oferecendo mais proteção e vigilância da área. 
 

Wilson & Lori 



     Há quatro semanas, carregamos o barco da missão para levar Pr. Henrique e sua família, de Islândia, 

Peru, a serem instaladas como pastor de três igrejas nas vilas ribeirinhas de Japón, Santa Teresa e Bom 

Sucesso. O motor do barco quebrou logo na saída. Acabamos voltando, contratando um mecânico para 

fazer os reparos e enviando parte da equipe, incluindo Pr. Edgardo e alguns homens de sua igreja, num 

barco menor. Eles empossaram Pr. Henrique e sua esposa nas três igrejas com cultos especiais e muito 

abençoados. Por favor continue orando por esta família enquanto termina a construção de sua casa e 

inicia seu ministério. 
  

     Tem sido tremendo ter Zach, (filho de pastor Americano) conosco as últimas cinco semanas. Wilson 

formou uma equipe de homens para ir à aldeia indígena de Lauro Saudré um dia para ajudar Pr. Nestor 

terminar a construção de sua Igreja. Foi maravilhoso ter Zach  

como membro da equipe... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almoçando com Pastor Nestor e sua família em sua casa... 

 

 

 

Seus filhos 

pegaram 

estes 

peixes 

 1 hora 

antes do 

almoço!  

 

 

Ótimo trabalho rapazes! 



     Junto com as bênçãos, vem as dificuldades. As chuvas pararam de repente. A água das enchentes, 

que virou puro esgoto, secou junto com a lama no fundo e virou uma enorme nuvem de poeira. Onde 

fomos, inalamos esta poeira imunda e acabamos ficando muito doentes por algumas semanas junto com 

muitos aqui na cidade. Além de sermos enfermos, foi muito difícil descobrir que um casal muito querido 

está tendo problemas sérios matrimoniais. Estamos em oração constante por eles e oferecendo 

aconselhamento. No meio de tudo isso, numa correria tremenda para legalizar documentos, o zíper da 

mochila do Wilson abriu enquanto andava de moto e ele perdeu todos os documentos originais da casa, 

do INSS dele e do barquinho da missão! Ele vasculhou a cidade mais de dez vezes sem sucesso. Fizemos 

um pedido para fazer um anúncio no rádio evangélico daqui e muitos irmãos se juntaram conosco em 

oração. No dia seguinte de tarde um senhor da cidade veio com o pacote de documentos para a honra e 

glória de Deus. Deus nos abençoa através de vocês! Nos encoraja muito ao saber que podemos contar 

com suas orações em tudo que acontece aqui.  

     Depois de 2 ½ anos, as 

congregações de Benjamin 

Constant acabaram de trocar o 

último quite da Escola Bíblica 

Dominical. Pela força do 

Senhor, consegui terminar oito 

quites novos este mês que serão 

entregues no início de outubro 

num culto especial em 

homenagem aos professores e 

seus auxiliares. Também, 

escrevi e preparei 32 planos de aula completos para os quites de flanelógrafo que recebemos e estamos 

já usando. As crianças não esperam a hora de participar dos cultos cada semana! Só resta mais 146 

lições a serem feitas .  
 

     Wilson e eu estamos muito animados estar 

a caminho aos EUA para visitar família e os 

parceiros no ministério aí. Logo mais (meio de 

julho) teremos uma semana de retiro em 

família onde veremos irmãs, irmãos, 

sobrinhos, etc. e finalmente conhecer nosso 

neto, Lucas. Quase todos os domingos 

visitaremos igrejas parceiras pregando e 

compartilhando das bênçãos de Deus dos 

últimos três anos.  Faremos visitas aos 

mantenedores e reuniões com os líderes de 

missões das igrejas e das equipes que vem ao Brazil trabalhar lado a lado conosco. Normalmente nem 

chegamos a desfazer nossas malas, pois durante este período, precisamos viajar para outras cidades e 

estados e somos hospedados na casa de outros. Pedimos as suas orações pela segurança nas estradas, a 

orientação e sabedoria de Deus nas apresentações e pregações nas igrejas, pela nossa saúde e tempo em 

família. Louvamos a Deus por vocês e pela sua fidelidade em nos apoiar e nos sustentar em oração! 

Amamos vocês. Vocês estão sempre em nossos corações e orações. 
 

Desejamos as mais ricas bênçãos de Deus em suas vidas! 
 

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: 

Wilson 97-99171-2100                          asasmission@cs.com ou wilson_kannenberg@hotmail.com                                       08/10/55 
Lori      97-99171-1516                                               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.  


