
             

 

Saudações da “JANELA AMAZÔNICA”... Brasil, Peru e Columbia,                                             Julho, 2016 
 

     Cheios de apreensão e excitação, Wilson e o missionário André fizeram seu primeiro “lançamento de 

presentes” para duas aldeias indígenas isoladas e não alcançadas. Eles anotaram a posição destas aldeias 

no GPS num voo de pesquisa no ano passado. Pelo tipo de casas que observaram, eles acreditam que estes 

índios pertencem uma tribo considerado perigosa. Numa visita aos EUA, André viu um certo brinquedinho 

(soldadinho de plástico com paraquedas). Daí ele montou e fixou paraquedas em machados, panelas e 

“Mensageiros”, (Bíblias falantes) e lançou tudo para cima destas aldeias. Lançaram Mensageiros numa 

língua que acreditamos que seja um dialeto parecido com os deles. Ligaram estas Bíblias antes de serem 

lançados! Foi um grande sucesso! Na área Amazônica, na fronteira do Brazil e Peru, há muitas aldeias a 

serem alcançadas. Na volta, eles descobriram mais três! André, em parceria com Wilson, já estão trabalhando 

na tradução e gravação das 52 histórias na língua Canamarí. 
 

“'Eu coloquei você como luz para os outros povos, 
a fim de que você leve a salvação ao mundo inteiro.” 

Atos 13:47 
      Wilson fez várias viagens nestes dois meses a 

vilas ribeirinhas, ambos por barco e de avião. Ele levou 

dois de seus trabalhadores para construir bases de 

concreto em nove vilas ribeirinhas para a instalação dos 

novos geradores que a companhia de energia pretende 

instalar. Isto faz parte do 

programa Luz para Todos”. 

Deus nos abençoou dando esta 

oportunidade maravilhosa 

para ajudar suprir não somente uma necessidade física do povo, mas também abriu 

a porta para podermos encorajar os pastores destas vilas, evangelizar, pregar e 

mostrar filmes evangélicos...com todas as despesas pagas! Com os recursos que 

recebemos, iniciamos a segunda fase da construção da Igreja/Centro de 

Treinamento em Islândia, Peru, que é a cinta e as vigas de concreto. Confiamos 

em Deus para terminar a última fase da construção (O telhado) até Natal, quando 

gostaríamos realizar uma grande celebração e dedicação da igreja.  

“Patacom” (banana amassada) e ovos de tracajá… preparado especialmente para Wilson e sua equipe!  
 

      Depois de vinte sete anos servindo ao Senhor nesta região, nossos amigos 

preciosos, missionários Allen e Kim Yoder, saíram devido a problemas de saúde para 

montar uma nova base em Fortaleza, Seará. Eles são qualificados pelo MEC para 

ensinar Aconselhamento Bíblico nas faculdades e seminários ao redor do Brasil. 

Wilson ajudou Allen a voar seu avião (Cessna 185) à base nova. Depois de uma 

viagem de barco de 8 horas e mais 17 horas do voo, finalmente chegaram ao seu 

destino. Foi muito triste ver eles partindo daqui, mas estamos alegres que Deus abriu 

este ministério maravilhoso para eles no nordeste do Brasil. Uma vez ao ano, Allen 

pretende 

nos visitar para ajudar Wilson com 

a manutenção do avião.  
 

     Enquanto Wilson viajava, eu me 

concentrava em preparar mais 

planos de aula e atividades para 

lições Bíblicas infantis para os 



quites de flanelógrafo que recebemos das equipes americanas e também para os quites de Escola Dominical 

que continuo montando. Fomos abençoados com a doação de oito caixas de material de Escola Dominical 

para crianças incluindo visuais e revistas. É material que sobrou do bimestre e veio incompleto. Com os 

planos de aula que estou fazendo, tenho como completar e montar quites para as igrejas no interior do estado! 

Eu estou ficando com um exemplar de cada “quite” para adicionar à “Biblioteca de Recursos” que estou 

montando. Assim, qual quer professor em Benjamin pode emprestar o material! Estou também já fazendo os 

preparativos para o próximo evento de crianças no Dia de Crianças em outubro.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Este é Marinés. Ela iniciou um Estudo Bíblico com os 

jovens da família e seus amigos para honrar a Deus com 

suas vidas através de evangelismo e apresentações de 

coreografia. São parceiros nossos, trabalhando juntos 

nas igrejas ribeirinhas. Esta apresentação foi realizada 

num culto de jovens especial numa igreja Batista onde 

Marinés trouxe a mensagem. Luziete (centro) se mudou 

para cá com seu marido, Isaías, o ano passado, depois que sua irmã relatou sobre uma pregação do Wilson 

contando das grandes necessidades ministeriais que temos. Acima está Luziete, toda orgulhosa de fazer parte 

desta equipe como sua costureira. Como é BOM fazer parceria com estas pessoas e com VOCÊS! Tem sido 

uma grande bênção podermos ser usados por Deus para ajudar os irmãos locais a desenvolverem seus dons 

ministeriais.  

 

      Recentemente, levamos membros desta mesa equipe à aldeia indígena Ticuna de Porto Cordeirinho, onde 

Pr. Ludislau nos convidou para participar de um culto de batismo. Que tempo precioso tivemos de comunhão 

e celebração!  

 

Em rumo à vila indígena Ticuna de Porto 

Cordeirinho para participar  

num culto de batismo.  



     Wilson pregou uma mensagem do significado do batismo. Depois do culto, caminhamos até a beira do rio 

onde vinte seis irmãos e irmãs em Cristo deu seu testemunho em público de seu compromisso a “morrer para 

o mundo e viver para Cristo”! Voltamos à Igreja novamente ondo os recém batizados formaram uma fila na 

Igreja. Cada um recebeu um abraço pessoal dos irmãos da igreja, dando os bem-vindos à família de Cristo e 

os bençoando, como é o costume deles. Em seguida “partimos o pão” numa festa de gratidão ao Senhor. 
 
    

 

 

 

 

           Pr. Ladislau, Wilson e Maurilio 

 

 

      O que Deus está nos ensinando atualmente? A seguir a seguinte ordem de 

Deus:  “Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas; 15 para que 
sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio duma 

geração corrompida e perversa, entre a qual brilhar como as estrelas no 

céu; retendo a palavra da vida, para que, no Dia de Cristo, possa gloriar-
me de não ter corrido nem trabalhado em vão.” Filipenses 2:14-16  
É algo em que estamos trabalhando todos os dias!  
 

Wilson e eu somos tão abençoados pela vossa amizade, pelo vosso amor e as orações. É tremendo 

servir o Senhor no Amazonas junto com vocês, sabendo que podemos contar com vossas orações e vosso 

apoio fisicamente e também espiritualmente. Despedindo recentemente de dois “heróis na fé”, que agora se 

encontram com o Senhor, ambos pais adotivos, mentores e parceiros no ministério, nos lembra novamente de 

que Deus conta os nossos dias. Precisamos fazer com que cada momento de cada dia “conte” para Sua glória. 

Estes dois homens de Deus fizeram justamente isso, como também fizeram os meus pais. Todos eles deixaram 

exemplos maravilhosos a sequir. Nosso desejo é contiuar seguindo o legado destes entequeridos! Você e eu? 

… ainda estamos na “corrida”! 

Grandes Abraços,  

Wilson e Lori 
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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.  


