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 O primeiro modulo do seminário por extensão foi realizado no final de abril em Islândia, Peru. 

Vários líderes e pastores vieram de vilas ribeirinhas distantes como Japón e Santa Teresa (onde construímos 

duas igrejas o ano passado), 

uma viagem de 13 horas 

usando canoas com rabetas. 

Pr. Henrique veio com sua 

família junto com o pastor de 

Iauma, líder da igreja que 

construímos em março. 

Encorajamos a participação 

das esposas também, pois nós 

cremos que Deus não estende 

Seu chamado somente ao 

pastor, mas à família toda!  

 

    Abertura... Jovens da nossa Igreja cantando “Não há Deus como Jeová”! 

 

Os participantes foram responsáveis para seu transporte (gasolina para seus barcos), mas ao chegar, 

tudo o resto foi providenciado. Deus abriu portas para cobrir as despesas através de cozinheiras voluntárias, 

alojamento econômico (um homem da cidade cedeu a casa que está construindo) e preletores voluntários 

incluindo Pr. Edgardo, Pr. Wilson e Evangelista Maurilio. Professores e Líder de Louvor… 
 

        Pr. Edgardo                  Pra. Corina-Louvor                    Pr. Wilson                  Evangelista Maurilio 
 
            

 

 

 

     Vinte quatro líderes/pastores fizeram 

inscrições, mas quarto pegaram malária e não 

poderão vir. Logo que a nova Igreja do Pr. 

Edgardo tiver pronto, haverá espaço suficiente 

para alojar as famílias aí. Alguns ficam com 

parentes na cidade. Estamos encorajando cada 

família a trazer comida disponível de sua vila, 

tais como aipim, farinha, peixe seca e carne do 

mato, daqui para frente para ajudar com as 

despesas. Somos uma família e precisamos 

apoiar e edificar um ao outro. 

 

                                                                     Homens e mulheres líderes estudando a Palavra Deus!                                                                                                                       



 Em cada módulo, há quatorze 

matérias. O conteúdo do currículo terá como 

foco ministrar à igreja com AMOR, pois sem 

amor, nada seria (I Cor. 13). Também será 

enfatizado a importância do nosso 

testemunho pessoal... sendo um testemunho 

vivo de um Deus amoroso. Deus quer que 

sejamos uma luz que brilha na escuridão 

onde servimos! Eles precisam saber que ser 

um pastor/líder não é simplesmente uma 

profissão, mas um chamado de Deus.  
 

Também, vamos enfatizar a salvação 

(O que é a salvação e como evangelizar), a 

consagração, a santidade e a vida de oração. 

Eles irão aprender maneiras práticas de 

edificar e discipular as pessoas na vila e.      Pr. Henrique e família, líder, nos, Pr. Jorge, Edgardo e Corina 

estudarão os livros da Bíblia em detalha e como interpretar a Palavra de Deus. Iremos cobrir assuntos tais 

como finanças pessoais e da igreja, ordenanças da igreja, comunidade e saúde entre outros. A previsão é de 

oferecer este treinamento há cada dois meses em Islândia nos fins de semana. A liderança do curso irá revisar 

e fazer uma visita a estes líderes e pastores cada dois meses também para encorajá-los e dar apoio. Por favor, 

continue orando conosco pela sabedoria e direção de Deus para treinar e discipular estes líderes. 
 

 

 

 Recentemente, hospedamos uma família missionária. Doug e 

Lydia Caudill e seus dois filhos, Jubilee e Ryan por uma semana. 

Eles gostariam de trabalhar com os não alcançados no Vale do 

Javarí. Foi maravilhoso conhecê-los, mostrar a área, conversar 

sobre possíveis ministérios e responder suas perguntas. Os 

ministérios estão expandindo e aumentando. Sabemos que vocês 

têm orado, junto conosco, para Deus enviar mais obreiros e 

estamos tão animados ao ver pessoas chegando e procurando a 

vontade de Deus para alcançar todos os povos... todas as nações! 

 

 

 

                                                                                                                               

 O curso de dois meses, O Professor Dinâmico, terminou no final de maio. Nunca tive um grupo tão 

entusiasmado e dedicado. A maioria chegava em casa uma hora antes da aula começar! Todos os professores 

estavam animados a aprender métodos de ensino, preparação das lições, características básicas de fax 

etárias, como manter 

ordem, evangelização 

de crianças, discipulado 

e muito mais. Houve 

muita participação dos 

professores, colocando 

as “mãos na massa”, 

pois aprendemos 

fazendo. Este grupo de 

vinte três professores foi 

TREMENDO!  

 

 



 Este mês convidamos o grupo de coreografia 

da igreja para assistir o filme, Quarto de Guerra. Eles 

fizeram uma apresentação teatral numa igreja local no 

domingo onde Wilson mostrou um filme sobre o 

propósito de Deus para conosco desde da criação até 

Cristo. Foi maravilhoso ver estes jovens e jovem 

adultos em ação, servindo a Deus com seus talentos.  

 

 

É sempre difícil estarmos longe de família e amigos. Temos problemas com nosso “skype” e a internet 

é pior ainda, mas louvamos a Deus que Ele nos permite manter contato durante a semana com cada um de 

nossos filhos, neto e familiares.  

Josué e Leighann estão indo bem e 

gostando da vida em Dallas, Texas. Agora temos 

três “neto-cachorros”. Conheça Luna, o membro 

mais novo da nossa família. ! Como Diretor de 

Operações do Hotel Hilton, Josué tem muitos 

desafios a enfrentar. Ele já tem aprendido muito e 

ama liderar uma equipe de mais ou menos 70 

pessoas do departamento dele. Leighann trabalha 

no Hilton Corporate e acabou de ser promovido à 

posição de Primeira Gerente de Ganhos. Ela ama 

desafios, dar treinamento aos outros e tem muita 

iniciativa. Ambos fazem um ótimo trabalho.  
 

 

 

Brandon acabou de concluir seu primeiro 

ano de enfermagem com notas ótimas e tem mais um 

ano pela frente. Ele continua cuidando de um jovem 

com deficiências físicas. Julie é uma Enfermeira 

Educadora do Neuro UTI. Ela foi nomeada 

unanimemente e num banquete em sua honra, 

ganhou um troféu de Excelência de Enfermagem de 

Liderança Transformacional de Prover Cuidados 

Clínicos Indiretos.  
 

 Ben, Jessica e Lucas continua viajando e 

divulgando missões nas igrejas e estudos Bíblicos em 

vários estados dos EUA, confiando em Deus para suprir o 

restante de seu sustento para poderem vir ao Brasil no 

futuro próximo. O alvo de sua vinda ao Brasil é agosto. 

Eles participam de conferências missionárias e fazem 

aulas de seminário com seu pastor local em preparação 

para trabalhar no campo missionário. 

 

           Amamos nossos filhos do fundo do coração e vibramos por todas as coisas que Deus realiza em suas 

vidas. O mais importante de tudo é saber que eles amam a Deus e procuram honrá-Lo com suas vidas. Isto 

nos dá a paz a permanecer no campo em lugares distantes, sabendo que é Deus que cuida deles fielmente! 



 Wilson e eu queremos vos agradecer pelo vosso apoio em amor, oração e parceria à nós, nossa 

família e os ministérios aqui. Somos tremendamente abênçoados por VOCÊ! É uma honra para nós levá- 

Los, junto com suas famílias, diante do trono de Deus em oração, confiando no Senhor para suprir suas 

necessidades e guiar seus passos também!   
 

                                                      Abraços de todos nós, 

                                                           Wilson e Lori 

                         Josué e Leighann, Brandon e Julie, Ben, Jéssica e Lucas 
 

 

 

 
 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. 

 

 
 


