
 

 
 

“...os sábios seguiram o seu caminho. Então a estrela que tinham visto no Oriente 

apareceu-lhes novamente, foi adiante deles e parou acimo do lugar onde estava 

o menino. E vendo a estrela, a alegria deles foi imensa! Entrando na casa onde 

estavam o menino e Maria, sua mãe, eles se ajoelharam diante dele, para o 

adorar. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes; Ouro, incenso e 

mirra.” Mateus 2: 9-11 
  

      Desde o princípio, as pessoas têm procurado o caminho a felicidade, amor, 

paz, propósito, sucesso... Deus revelou seu grande amor por nós quando enviou 

seu único filho, Jesus, que nasceu numa manjedoura, viveu uma vida em 

obediência e serviço ao Senhor sem pecar e cumpriu a vontade do Pai quando 

morreu na cruz para nos salvar.  O Caminho a uma vida abundante e abençoada, 

uma eternidade com Deus se encontra somente em JESUS! 
 

Jesus disse: “Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém pode chegar ao Pai, a não ser por mim.” João 14:6  
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         No final de Outubro, todas as igrejas 

evangélicas se juntaram no Dia do Evangelho 

para fazer a Marcha para Jesus! Oramos por 

cada bairro entregando a cidade de Benjamin 

Constant ao Senhor. A marcha terminou no 

estádio com um grande show Gospel, uma 

mensagem e confraternização. 

      É uma corrida contra o tempo para construir a 

rampa do hangar. O rio está subindo mais de 60 cm 

por dia. Mesmo assim, as balsas ainda não 

conseguem chegar e a cidade está racionando a 

energia. Estamos orando que Deus nos ajude 

terminar a rampa este ano para podermos guardar o 

avião, fazer manutenção do avião e dos barcos, 

guardar os barcos de outros pastores e obreiros e 

utilizar este lugar para a glória de Deus! 

  

  

 

       

 

 

 

 

 



     

       A vida aqui é diversificada e interessante. Um dia normal e ordinário para esta 

mulher é vender seus pepinos no porto com seu bebê ao seu lado. Você consegue achar 

ele dormindo “numa boa” na bacia no fundo do lado direito desta foto? Que Deus nos 

usa para ajudar estas pessoas encontrar a verdadeira alegria em Jesus! 
 

     Wilson e eu estamos a todo vapor na nossa igreja local, chamada Filadélfia. Assumi 

a classe dos adolescentes e os cultos de crianças durante as pregações nos domingos à 

noite. Wilson continua organizando os cultos, pregando, ensinando a classe de adultos 

e discipulando e treinando líderes durante a semana. 
 

     Já começou as programações Natalinas da nossa igreja . Estamos todos 

animados a seguir...O CAMINHO A JESUS: 

-  Com uma programação especial de cinco semanas para as crianças durante os cultos de noite. 

    Durante um destes cultos, as crianças aprenderam que são como ovelhas que desviam dos caminhos do Bom 

Pastor e desobedecem ao que Deus manda. Expliquei que somos “perdidos” no pecado. Deus sabia que 

precisávamos de alguém para nos buscar e trazer de volta a Ele e por isso Deus enviou seu único Filho para 

nascer no Natal, crescer como o Filho perfeito de Deus, sem pecado, e mais tarde morrer na cruz para nos salvar 

dos pecados e nos levar a Deus. Quando disse que a única maneira de voltar a Deus é crer em Jesus e o que fez 

na cruz por nós, um menino disse baixinho: - “Eu nunca fiz isso.” Que alegria orar com aquele menino enquanto 

ele entregava a sua vida a Jesus! 

-  Com mensagens de advento. 

-  Cultos especiais nas quintas-feiras de discipulado e treinamento de líderes. 

-  Um culto de Natal no dia 20 com a participação de todos. (Peças, coral e coreografias) 

-  Uma cantata no dia 21 formada por sete congregações no auditório. 

-  Terminando com Natal em nossas casas no dia 24 e uma grande festa e confraternização (Junta Panela) 

    entre os irmãos da igreja no dia 25. 
 

     Wilson e eu estaremos chegando em Santa Catarina no dia 24 para celebrar Natal com família e 

comemorar os 65 Anos de Casamento dos pais, Udo e Iolanda Kannenberg. 

Voltaremos bem no dia dos nossos 32 anos de casamento. 

 

     Jesus é a razão desta estação. É a razão cujo qual estamos aqui... para 

levar as Boas Novas de Jesus às nações! É tremendo olhar para trás e ver 

tudo que Deus fez no decorrer do ano através de suas orações e apoio. Que 

privilégio sermos escolhidos por Deus para servi-Lo, juntos com vocês, nesta 

grande obra. Nossos corações estão transbordando de amor e gratidão 

primeiramente por Deus e também por vocês! Que Deus dê a vocês... 

  

.  
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