
Saudações de Benjamin Constant, Brasil!                        fevereiro, 2018   
 

Um novo ano traz novos desafios! No 

final do ano passado, fomos abençoados 

ao receber mais ou menos 20 caixas de 

material incompleto da Escola Bíblica 
Dominical para todas as idades da 

livraria CPAD de Manaus. Este mês 

consegui organizar tudo e imprimir planos de 

aula e as atividades (Aqueles que tenho 

confeccionados no decorrer dos últimos dois 

anos) para mais de 60 conjuntos de visuais para classes 

infantis. Deu para completar mais de 80 conjuntos de 

material até agora.  

Como eu louvo a Deus que todos aqueles 

meses de trabalho, escrevendo e preparando 
planos de aula para lições Bíblicas Infantis, está 

finalmente dando frutos! 😊 As lições são bem fáceis 

a seguir e incluem ideias, atividades, etc. utilizando 

recursos que são disponíveis nesta região. Já começamos 

a distribuir este material nas igrejas em áreas mais 

remotas, localizadas nos barrancos dos rios. Ainda há 

mais planos de aula a fazer e mais “quites” a preparar, 

mas louvamos a Deus que as igrejas e os professores estão 

recebendo recursos para ajudá-los a evangelizar e 

discipular as pessoas em suas vilas! Estou também 

confianado no Senhor para abrir a porta para dar o curso 

O PROFESSOR DINÂMICO novamente em 

maio/junho.  

 

 
Jéssica é enfermeira e 

teve a oportunidade especial 

de dar aulas de saúde por uma 

semana no seminário Indígena 

em Sabonete. (Uma viagem de 

30-50 min.). Ela deu aulas de 

higiene pessoal, doenças sexual-

mente transmitidas, gravidez, 

higiene bucal, etc. Todas as aulas 

foram baseadas em princípios 

Bíblicos. Os outros professores 

vieram de São Paulo. Eles foram à 

vila de barquinho debaixo do sol, no 

vento e uma vez na chuva.   

        Ben, Jéssica, Lucas, Chloe e professors de São Paulo. 



Este mês, mandamos fazer 

manutenção no casco e alguns outros 

reparos no barco menor da missão... 

reparos que é preciso fazer há cada quatro 

anos. Também fizemos inventário e 

organizamos o equipamento dos dois barcos 
em preparação para as viagens deste ano.  
 
 

Já estamos nos preparando 

para receber uma equipe missionária de Illinois, EUA no início de fevereiro.  No 

decorrer de uma semana, faremos vistas de evangelização junto com outras atividades em duas vilas 

ribeirinhas e os membros da equipe darão aulas de solda o resto da semana. Assim, poderemos fazer 

as tesouras das igrejas que construímos de metal ao em vez de madeira e também realizar outros 

projetos ministeriais.  
 

Como é BOM contar com vossas orações e parceria nos ministérios aqui! 

Queremos brilhar para Jesus no meio da escuridão ao nosso redor. Precisamos a direção de Deus 

cada dia. Também precisamos de vocês porque Deus nos fez para trabalhar juntos em Sua obra. Que 

Deus continue vos usando para fazer uma diferença aqui no Amazonas e também ali, onde vocês 

estão! Nunca cansamos de louvar e agradecer a Deus por vocês e a benção que têm sido em nossas 
vidas.      No meio de fevereiro, nós estamos viajando para o sul do Brasil para um pouco mais de um 

mês para participar na conferência de Asas de Socorro e também para visitara vocês, nossos 

parceiros. Nosso tempo é curto, mas esperamos ter a oportunidade de visitar você!  
 

Grandes Abraços. Que Deus vos abençoe, 

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. 

 


