
Saudações do Amazonas!                    Março, 2017 
 

Aqui é a Equipe Missionária da 
Igreja Riverside de Peoria, IL. Os líderes, 
Ken e Mary, junto com William e Adriana, 
Sharon, Dave, Carol e Joan chegaram no 
início de março para trabalhar conosco por 
dez dias.  

 

 Logo que a equipe chegou, partimos 
para Peru, para a vila ribeirinha de San 
Juan do Camuchero onde planejamos 
terminar a construção da casa pastoral do 
Pr. José e sua esposa Maria. Foi uma 
viagem de 1 ½ dias. As cozinheiras 
cuidaram muito bem de nós! 

 

                                                                     
                                                          Foi tão bom poder fazer um 
                                                            devocional pessoal e de grupo no 
                                                            caminho! Melhor ainda na rede não é 
                                                           William e Adriana?! 
                                                           
        
 
 
 
         
 
    Através das doações 
mensais da Inglaterra, 
Pr. José e Maria 
conseguiram se mudar 
para esta vila ribeirinha 
há um ano e começar a 
pregar o evangelho a 
este povo.  

 
 



                                                                                                                                                        Não foi fácil deixar sua família 
(Todos adultos) e a Igreja, que é 
bem estabelecida em Cavalho 
Cocha, para morar num lugar onde 
alcoolismo domina... um lugar 
onde a única fonte de água é o rio 
ou a chuva, e a única loja (bodega) 
tem tão pouco a oferecer. 

 

Louvamos a Deus pelo 
apoio destas igrejas, pois com esta 
ajuda, foi possível comprar o 
terreno e a cada ao lado. A parte de 

baixo serve de Igreja. Durante 
três dias, a equipe conseguiu 
terminar as paredes da casa 
pastoral na parte de cima. 

  

Foi um ótimo trabalho 
rapazes! 

 

 
 

 

As pessoas de San Juan do 
Camuchero nos receberam com 
tanto carinho e amor. Foi 
maravilhoso evangelizar e 
ensinar as coisas de Deus às 
crianças e as mulheres durante a 
semana. Aqui, as crianças estão 
fazendo exercícios com Dave.  

 
 

 
      É sempre divertido e 
especial adorar a Deus 
com nossos louvores. 
Todos cantaram de 
coração. Demos graças 
a Deus pelo uso da 
escola. As crianças 
voltaram para as aulas 
no dia em que saímos. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ensinamos as lições; A Parábola da Ovelha Perdida, Jesus Acalmou a Tempestade e O Livro Sem Palavras.  

 

Extra atividades incluíram: Pintando Rostos, Pintando Unhas and Atividades Esportivas. 
 

 
           Ken e Mary 

montaram livros de colorir 
sobre a Vida de Jesus 
desde seu nascimento até 
sua Ascenção. Maria ficou 
tão feliz ao receber estes 
livros, junto com giz de 
cera, para utilizar na 
Escola Dominical. Para 
pregar o evangelho é 
muito importante fazer 
amizades e construir bons 
relacionamentos! 



  
 
Carol e Mary compartilharam as histórias de Ester e Rute 

com as mulheres da vila, para ensinar a importância de ter outras 
pessoas em nossas vidas (principalmente outras mulheres) para nos 
encorajar na fé. Cada mulher ganhou uma bolsa linda com um quite 
de costura, tesouras e escovas de dente para sua família. A equipe 
também ajudou às pessoas mais idosas a encontrarem óculos de 
leitura apropriados... 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Tivemos três cultos em San Juan do Camuchero. Foi tremendo ver onze pessoas entregarem suas vidas 
a Jesus. Nem imaginamos que Deus iria nos permitir a plantar duas igrejas numa só viagem! Para surpresa 
nossa, Pr. José foi chamado para ser professor em San Pablo (1hr. rio acima). Tivemos o privilégio de fazer 
um culto de despedida, dedicar o casal para plantar uma igreja nova em San Pablo e lhes ajudar com sua 
mudança. Foi muito divertido para todos nós andar de “moto-carros” e conhecer a cidade.  
 

No dia em que saímos, Pr. José e Maria estavam tentando limpar um velho bar/discoteca que 
alugaram para morar e fazer cultos (Depois de procurar um lugar a manhã toda debaixo do sol quente!) 
Nossos corações se partiram ao ter que deixá-los desta maneira.  Naquela mesma noite, o telhado desabou. 



Logo de manhã, Deus lhes mostrou uma casa linda e grande de três quartos para o 
mesmo preço. Milagres ainda acontecem como diz a camisa do William ao 

lado!  
 

Estamos já procurando um novo pastor para San Juan do Camuchero. 
Há um líder aí que fará cultos temporariamente, com a ajuda do Pr. José, que 
fará visitas à vila 

uma ou duas 
vezes por semana.  

            
            Nós vos agradecemos por 
se juntarem conosco numa viagem missionária 
mais uma vez através das vossas orações e da 
vossa parceria. Deus é maravilhoso por usar 
cada um de nós para fazer o IDE… ir no mundo 
inteiro e pregar o evangelho, trazendo salvação 
a todas as nações, raças, tribos e línguas! 

 
 
 

Deus vos abençoe, 
 

Wilson e Lori Kannenberg 
 
 

 

 
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. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


