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 A rampa do hangar do avião está pronta!  

Wilson deu um brado de vitória (literalmente ) no início de 

abril quando o piso de concreto do hangar foi terminado. 

Levou duas semanas de 

trabalho árduo e dias 

longos. Os trabalha-

dores fizeram dois 

metros de concreto de 

largura e o cumpri-

mento do hangar por 

dia e tinha oito partes total. Estamos ainda planejando 

trazer o avião do hangar da missão batista até o hangar 

novo até o final de maio. Estamos muito alegres que logo 

mais podermos começar a utilizar a nova base da missão! 

 

Você consegue adivinhar o que é isto?                  “Como são belos os pés dos que   

          anunciam boas novas!” Romanos 10:15 
 

Estes são os chinelos dos professores que 

andaram na lama depois de uma tormenta a noite 

toda para vir á primeira aula do curso de 

treinamento, O Professor Dinâmico! É a quarta 

vez que estou administrando este curso aqui em 

Benjamin Constant.                                                                         

Mais ou menos 35 de nós 

reuniremos uma vez por semana aos 

sábados das 8:30 às 10:00 até o final de 

maio para aprender mais sobre o Ensino 

Bíblico Infantil; as qualidades de um bom 

professor, as características básicas entre 

as várias idades, como evangelizar 

crianças, como prepara planos de aula e 

muito mais. Estes professores estão tão 

animados a aprender e participar.  



O FRUTO DO ESPÍRITO! 
 

Mas o Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza,  
bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. 

Gálatas 5:22 
 

Duas vezes ao ano, 
ajudo a coordenar a...  
          Rede de crianças  
junto com Marinete. No 
mesmo dia em que dei início 
ao curso de treinamento de 
professores, realizamos este 
evento. 

Na parte da tarde 
oito congregações reuniram 
para celebrar o Fruto do 
Espírito! Cada congregação 
recebeu uma fruta, um 

Fruto do Espírito e uma atividade. Estes 
grupos fizeram apresentações de 5 
minutos sobre seu “Fruto” diante de 
todos. Entre as atividades houveram 
coreografias, uma peça teatral, jograis, 
cânticos e recitação de versículos. 

Ambos os professores e as crianças 
trabalharam muito ensaiando, enfeitando 
e participando na programação. Foi 
tremendo ver um pouco mais de 200 
crianças ministrando e fazendo suas 
apresentações sobre o Fruto do Espírito! 

 

Obedecendo e Servindo 
o Rei dos Reis! 

 

 

No final da programação, 
as congregações fizeram rodas 
com suas classes. As crianças 
participaram num jogo chamado, 
“Salada de Frutas”. Em seguida, os 
professores serviram bolo com 
alguma fruta dentro e suco ou 
refrigerante. 

 



Também confeccionaram cestos com jujubas de sabores de frutas para levarem para a casa.   

 
 

 
“Ensine a criança no 

caminho  
em que deve andar, 
e até o fim da vida 

não se desviará 
dele!” 

 
Provérbios 22:6 

 
 

 Durante este mês, aos domingos, tivemos o privilégio especial de pregar e ministrar nas 

igrejas locais. Na Páscoa, Wilson pregou numa Igreja Presbiteriana. O pastor da igreja está 

ajudando uma Igreja em Tabatinga duas vezes por mês até que encontrem um novo pastor. O 

grupo de coreografia da nossa igreja realizou uma peça teatral sobre a vida de Cristo desde sua 

morte até a sua ressurreição e em seguida mostramos o Filme Jesus do ponto de vista de Maria 

Magdalena. Que mensagem poderosa da redenção e do amor de Jesus!  
 

 No final de abril, será realizado o primeiro modulo de seminário e treinamento de líderes e 

pastores peruanos em Islândia, Peru. Wilson, Pr. Edgardo e Evangelista Maurilio estão 

organizando a programação e conteúdo das aulas daquele fim de semana e dos próximos três 

anos. Este treinamento é especificamente para pastores e líderes que trabalha em vilas ribeirinhas 

remotas e de difícil acesso.  Eles virão de barco um fim de semana a cada quarto meses para serem 

discipulados e apoiados. O Seminário mais próximo fica em Iquitos. É muito longe de onde eles 

vivem e estes líderes não tem os recursos ou tempo para ir a Iquitos e morar alguns anos aí. 
 

     Também estaremos recebendo uma família missionária, Doug e Lydia Cautill com seus dois 

filhos, no final do mês por uma semana. Estão aprendendo Português em Manaus no momento e 

querem obedecer ao chamado do Senhor para servir nesta região no futuro próximo.  
 

 Wilson e eu louvamos a Deus por vocês e pela vossa parceria em orações e doações! Deus 

está respondendo: enviando obreiros, nos sustentando, dando direção nos ministérios, 

alcançando vidas e muito mais! Como é BOM TRABALHAR EM UNIÃO COM OS IRMÃOS! 

 

Deus vos abençoe, Wilson e Lori Kannenberg 
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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. 

 

 


