
Saudações de Benjamin Contant, Amazonas        Setembro, 2016 

  

 É sempre uma bênção tremenda compartilhar 

tudo que Deus está realizando aqui através das orações, 

doações e parceria de vocês! Todos os dias Deus tem 

algo a nos mostrar, algo a nos ensinar e alguma 

maneira em que Ele quer nos usar. Que Deus continue 

nos moldando e nos usando para Sua glória! 
 

 

 

 

Depois de um Mês de trabalho recortando 

figuras, Daniela, Rosenilde (professoras) e eu 

terminamos de organizar mais um Quite de 

Flanelógrafo que será utilizada na igreja delas. 

Louvamos a Deus por todos estes recursos que foram 

doados, pois facilitam o ensino da Palavra de Deus aos 

pequeninos e adultos também! 

 

Oficina de Treinamento para Professores… 
        

“Eu Te louvarei, ó Senhor, de todo meu coração!...” 

Salmos 9:1a 

 

Tássia, (foto abaixo, á direita), é Professora e 

Líder de Louvor e Adoração. No 1º sábado de agosto, 

Tássia e eu administramos uma Oficina de Louvor e 

Adoração Infantil juntos com a participação de 19 

professores de 7 igrejas diferentes. Foi um tempo 

maravilhoso cantando e aprendendo a diferença entre 

cantar e louvar, como ensinar cânticos novos, quais são 

os tipos diferentes de cânticos, como dinamizar o 

período de louvor, como selecionar cânticos conforme o 

alvo da lição e muito mais! Depois da palestra e merenda, 

as professoras, todas entusiasmadas, confeccionaram em 

EVA nove visuais de cânticos e as letras da música:  
 

B – Í – B – L – I – A… 

 

Tássia 



As professoras ao trabalho!                 E alguns dos resultados … 

    No final da oficina, cada professor recebeu também um certificado de participação, uma postila do 

conteúdo da palestra, um CD de 49 músicas infantis do Ensino Bíblico Infantil fáceis de aprender e 

ensinar (Cujas eu e outra esposa de pastor gravamos.), as letras das músicas e um exemplar de um 

trabalho manual especial para crianças da música: Se eu fosse um Elefante. Foi um tempo precioso 

e divertido onde todos nós aprendemos!  

 

 

 No meio de agosto, administramos o 2º Modulo de Treinamento em Islándia, Peru para 

pastores e líderes de igrejas em comunidades ribeirinhas. Várias etnias participaram desta vez. Entre 

elas, participaram três grupos indígenas: Marubu, Mayoruna e Ticuna. Tivemos também pastores 

peruanos e brasileiros. O modulo começou quinta à noite e terminou domingo á noite. As aulas foram 

dadas de sexta até domingo de manhã e de tarde. Missionário André, Pr. Edgardo, Wilson e 

Evangelista Maurilio eram os professores.  

 

 

 Cada grupo representado particpou 

cantando louvoures ao Senhor. Também 

foram apresentadas duas pequenas 

dramatizações poderosas.  

 

Equipe de Louvor e Adoração  

Benjamin Constant 

Pr.Henrique & Family 

Vila Peruana de           

Santa Teresa 

Pr.Laudislau 

Vila Ticuna de 

Porto Cordeirinho 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deus continua nos abençoando com fundos para podermos doar Bíblias 

aos irmãos e irmãs na fé nas comunidades ribeirinhas. A Igreja de Pr. Ladislau 

em Porto Cordeirinho, onde fizemos o batismo recentemente, está crescendo 

para a honra e glória de Deus. Ele estava tão alegre a levar dez Bíblias para as 

famílias dos membros novos da Igreja! Deus está abençoando 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.  

Depois de uma mensagem curta e 

bençoada dado por Wilson, tivemos um 

tempo orando e dedicando estes obreiros 

para voltarem para seus campos de 

ministério. Eles tiveram um tempo 

tremendo estudando a Palavra de Deus. 

Estes pastores e líderes (Junto com suas 

esposas) saíram extremamente 

abençoados, renovados e animados!  


