
Saudações do AMAZONAS,                               Março, 2016 

 

 “A Seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara  

que envie trabalhadores para a sua seara.” Mateus 9:37,38 

 

      Que alegria ao dar os bem-vindos a Ben, Jéssica e nosso netinho Lucas 

a Benjamin Constante! Depois de uma viagem de carro de 4 horas, 3 voos e 

uma pequena viagem de barco, eles finalmente chegaram. Seu líder de 

missões os convidaram para coordenar os esportes e ensinar caráter cristã 

no seminário indígena numa vila chamada Sabonete. Os Índios vêm de 

várias aldeias duas vezes ao ano para estudar em módulos por dois meses. 

       Louvamos a Deus por ceder esta oportunidade a Ben e Jéssica para 

experimentar de primeira mão o campo missionário que Ele está lhes 

chamando no futuro próximo. Como foi maravilhoso tê-los aqui e sermos 

avôs ao nosso neto querido . 
  

     Ben viajou para o instituto indo e 

voltando por duas semanas formando 

equipes, coordenando os esportes e 

ensinando comportamento cristão.    

 

               Vivendo e      

trabalhando num 

país estrangeiro 

especialmente, no 

meio da selva 

Amazônica tem seus desafios. As viagens para a vila 

a primeira semana foram difíceis devido a lama na 

estrada indo para o porto, as chuvas e um piloto de 

barco ausente. Nestes dias nem foi possível ir. 

Finalmente, com ajuda de um tradutor, deu para ele 

coordenar todas as atividades. Seu tempo com os 

alunos foi maravilhoso.  
 

 

Servindo a Deus através 

DE VOOS  

 
     Durante sua estadia, Wilson fez vários voos e Ben teve a oportunidade de acompanha-lo em dois deles... 

um para o Rio Curuça para pesquisar tribos na selva que nunca foram alcançadas e logo em seguida para 

o Lago Grande para verificar os poços que instalamos e visitar com os Índios naquele lugar. No segundo 

voo, eles levaram uma mulher que está morrendo para o lugar onde nasceu e cresceu para ficar com sua 

família e amigos.  

 



   Fizemos duas viagens à Islândia, Peru para pesquisar 

oportunidades ministeriais e lugares para construção de igrejas com 

Pr. Edgardo e Corina. Foi uma experiência nova para Ben, Jéssica 

e Lucas. Numa destas viagens, Wilson levou quarto pastores, líderes 

de igrejas na Rússia, Chili, Estados Unidos e Brasil, que querem 

fazer parceria conosco para alcançar 

esta região para Cristo. Eles estão 

fazendo um documentário para 

mostrar as necessidades daqui. Wilson 

    Viagem para Islândia, Peru           também fez um voo de pesquisa para 

                                                              eles. O grupo orou para Pr. Edgardo e 

                                                              seus ministérios em Islândia.  
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    Foi tremendo ver Jéssica e Ben em ação trabalhando com a juventude em casa uma noite. A 

programação começou com um delicioso jantar de salsichas. Depois da comida e comunhão, Jéssica deu 

seu testemunho de como Deus guiou sua vida e os encaminhou para missões. Versículo chave: João 3:16, 

Sua mensagem?... Não tenha medo de ser diferente! Seu desafio?... Deixa Deus fazer a diferênça em sua 

vida! Ben preparou e coordenou as gincancas. Os jovens estavam fazendo os barulhos de gansos e patos 

para formarem suas equipes. Fizeram gincanas tão engraçadas e divertidas. Rimos muito. Ben fez um 

excelente trabalho considerando o número de jovens e o espaço limitado. A programação concluiu com 

sobremesas de brownies e biscoitos e um tempo de oração. Nesta cidadezinha, não tem muito para os jovens 

fazerem além de ir à escola e igreja ou em lugares que não deveriam ir. Como é BOM poder oferecer 

atividades cristãs onde eles podem aprender mais sobre Deus e como viver para Ele! 
 

      

         Fizemos uma viagem também à uma aldeia 

Indígena Marubu (que fica no meio do caminho de 

Benjamin até Ataláia do Norte, a única outra cidade 

que podemos ir de carro) onde mora André, um 

missionário solteiro. Ele faz cultos com os Índios, os 

evangelizando e discipulando. André é outro parceiro 

no ministério e estamos fazendo tudo possível para o 

ajudar alcançar aldeias isolados no meio da selva. 

Atualmente ele está ajudando Índios Marubu e 

Mayoruna a serem missionários também. A casinha ao 

lado é seu lar. Uma mulher idosa da aldeia 

carinhosamente o “adotou” e está cuidando dele . 



A Vida na Selva nos olhos de um bebê de nove meses… 

 

 

Meu lugar 

predileto… 
 

Atrás do 

volante do 

carro do 

vovô! 

 

Qual a melhor coisa na época 

das chuvas?...  

Brincando na chuva! 

 

      “Oba, é isso aí vovô, vamos rodar!” 

    Pronto para mais uma aventura.              

 
           

        Balançando e dormindo 

                   numa rede…             

Qual é a melhor maneira a     Não fica muito melhor que isso! 

    vencer o calor?                                                                                                                                                       

          Tomar banho.  

                  BRASIL… LÁ VOU EU!! 

 

 

     Foi difícil despedirmos nos deles. Estamos orando que em breve, 

Ben e Jéssica tenham seu sustento missionário completo para poder vir 

à Manaus para o Ben aprender Português e Jéssica aprender mais 

sobre doenças tropicais. Logo em seguida virão para Benjamin, 

Constante nas três fronteiras de Brasil, Peru e Columbia para fazer 

parceria conosco! Eles já têm quase metade do sustento requerido pela 

missão Pioneiros e estão confiando em Deus para abrir novas portas.  

Queremos vos agradecer pelas vossas orações a favor deles. 

 

     Na última carta, compartilhamos que Deus nos guiou para pastorear nossa igreja local para um período 

de transição até que um novo líder pudesse tomar conta. Foi uns meses incríveis para nós, cheias da graça 

do Senhor e muitas vitórias! O pastor coordenador instalou o novo dirigente faz duas semanas. Louvamos 

a Deus por vocês estarem conosco nesta jornada missionária sempre orando e nos sustentando através de 

tantas fases da vida e do ministério!  
 

Que Deus vos abençoe,  

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. 

 
 

 


