
                        Agosto, 2016 
 

 Wilson e eu louvamos a Deus pela sua fidelidade em oração e parceria todos os 

dias! É uma bênção que Deus nos fez para trabalharmos e ministrarmos juntos. 

Você é FAMÍLIA. Nós te amamos do fundo do coração e somos tremendamente 

abençoados por você. É uma alegria tremenda apoiá-lo em oração no decorrer 

do ano. Se você tem algum pedido de oração especial, nos avise para que nós, 

também, podemos confiar em Deus juntos a realizar grandes coisas! Queremos 

te agradecer por tudo que faz para nos ajudar a alcançar o Amazonas para Cristo. Deus está 

operando através de você… 
  
 

 

 Apesar que ainda há vários detalhes para serem resolvidos, a base da 

missão em Benjamin Constant está finalmente operando! Este mês estamos instalando a energia, o 

sistema de esgoto e o “winch” para poder trazer o avião para cima com mais facilidade.  

 

 Wilson e André fizeram voos para várias aldeias indígenas para entregar material Bíblico que 

André mandou imprimir em Bogotá, Columbia. Estes lindos livros contêm cartazes plastificadas de 

imagens das histórias Bíblicas desde Gênesis até a vida de Cristo! Estes visuais serão usados junto com 

as Bíblias falantes, “O Mensageiro” e pelos pastores e líderes indígenas durante suas pregações e 

estudos Bíblicos. Estes conjuntos de livros foram o resultado de uma obra de amor e dedicação e serão 

usados em dezoito grupos indígenas diferentes! 

                                                                  

Quando André saiu à procura de um lugar para 

imprimir este material em Bogotá, não sabia nem onde 

ir. Ele orou, pedindo a orientação de Deus, saiu do hotel 

e começou a caminhar. Logo na frente, viu um prédio 

que estava em construção com a placa de uma igreja. 

Deus o direcionou a entrar. “Nem parecia uma igreja, 

mas quando cheguei no fundo de um corredor estreito 

e comprido, encontrei um santuário grande onde havia 

dois mulheres fazendo limpeza, ” Contou. Ele não tinha 

ideia do que falar mas acabou dizendo: “Deus está 

vendo sua obra aqui e está muito alegre. Seu trabalho 

não está em vão.” Elas convidaram André para 

conhecer o pastor. Estes dois homens “partiram o pão” 

juntos num delicioso café da manhã e depois de um 

tempinho de doce comunhão, o pastor encaminhou   

                                                                   André à impressa do seu cunhado, que ficava ali perto. 



Ao encontrar o dono, os dois acertaram os detalhes para fazer as cópias dos livros. Quando o dono 

pediu se André queria mesmo fazer a encomenda aí, André disse: -“Deus me enviou aqui, então vamos 

lá!” O dono surpreendeu André com uma benção tremenda. Ele cobriu o custo de um tipo de papel cartão 

grosso para fazer as páginas bem fortes e resistentes, plastificou a parte de cima de TODAS as páginas, 

pagou metade das despesas do pedido e ainda pagou o frete para enviar mais ou menos 20 caixas de avião 

e depois de barco, direto para Benjamin Constant!! Estamos tão maravilhados pela maneira tremenda 

que o Senhor tem operado. Que privilégio fazer parceria com este humilde servo que coloca sua confiança 

em Deus e está pronto a obedecê-Lo aonde a Ele mandar.   
 

Você gostaria de um  jantar a vela? Os três municípios aqui 

estão todos conectados na mesma linha de energia. Por alguns 

meses, tivemos falta de energia até 3 dias em seguida. Quais são as 

coisas em que sentimos mais falta? Ventiladores, ar condicionado, 

computador a geladeira (Que deixamos fechada o máximo 

possível) e micro-onda, (Naquela ordem). Somos imensamente 

gratos pela nossa lanterna a gás, as lanternas, velas e até a lanterna 

no telefone! Todo mundo está animado com o começo da instalação dos novos postes e geradores, que 

permitirá a funcionamento separado da energia em cada município. (Você consegue nos ver pulando e 

gritando de alegria?!)  A falta de energia continua, por enquanto, principalmente aos Sábados de 

manhã. No meio de tudo isso, nunca avisaram quando e por quanto tempo iria faltar. 
 

                       Fomos abençoados com uma friagem por uns dois meses. O que eu faço num dia “FRIO”, 
nublando e chuvoso?... Faço projetos ministeriais em casa. Finalmente consegui alcançar um dos meus 

alvos…a de finalizar mais de 100 dos 175 planos de aula para os quites de flanelógrafo. Estes planos de 

aula serão usados também para completar outros quites de Escola Dominical que temos recebidos. 

Também completei mais 4 quites de Escola Dominical para oferecer material de ensino de até mais de 

dois anos. Estes quites serão distribuídos em vilas ribeirinhas. No início de agosto, Taci (Líder de Louvor 

e Professora) iremos administrar uma oficina de Louvor e Adoração Infantil para professores do 

Ensino Bíblico Infantil. Contamos com vossas orações! Mais sobre isso no mês que vem.  
  
 

                                                             A noite começou com Wilson desafiando os jovens a “pagar o 

preço” orando e lendo a Palavra de Deus todos os dias como Daniel. 

Aí, nós aceitamos o desafio de ensiná-los dois jogos: UNO e 

“Colheres”. Foi um desfio e tanto já que as idades variaram de 6 anos 

até adulto! Foi muito 

divertido. Não 

lembramos a úlitma 

vez em que rimos 

tanto. Uma moça se 

surpreendeu e a nós 

também quando caiu para trás e acabou no chão. (Ela não 

se machucou). Concluimos a programação comendo 

sorvete e pipoca, o quanto que queria.  Acho que estes 

jovens NUNCA comeram tanto sorvete em uma vez só 

vez. Conseguimos terminar o balde! 



 

Louvamos a Deus pela sua parceria em oração, ofertas e participação em  

TODOS os ministérios aqui no Amazonas. Deus esta operando através de você! 
 

Grandes Abraços, 

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                       wilson57kg@gmail.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. 

 

 

 


