
                       FEVEREIRO, 2018 
 

         A 1a equipe missionária de 2018 chegou no início 

de fevereiro. Viajamos de barco às vilas de Lauro 

Saudré e São João, com Marty (o líder da equipe), 

Ryan, Jacob e Aaron.   
 
 

 

 

Lauro Saudré é uma vila indígena Ticuna não 

muito distante de Benjamin Constant. Alguns anos 

atrás, lhes ajudamos construir sua igreja. Foi tão bom 

poder visitá-los novamente e encorajar Pr. Nestor.  

Tivemos uma tarde de jogos esportivos e comunhão. Jacob se divertiu fazendo amizade 

com os bichinhos locais! Esta lagartixa pode crescer até mais de 2 metros. Nós preferimos ele 

assim como está! 😊 
 

                                                   .  Esta vila é situada na beira do rio perto da única 

cidade que nós podemos ir de carro de Benjamin, porém, só dá para alcançar São João por 

barco. As famílias estavam tão alegres que viemos. 

 

Nós tivemos o privilégio especial de observar a comunidade de São João fazer farinha! 
 

Ryan           Jacob            Aaron        Marty 



                                                            Mandioca é uma das mais importantes contribuições do Brasil ao 

mundo alimentar. É uma raiz comestível que é consumida como um 

vegetal e tem um sabor mais doce. Ela faz parte fundamental da 

culinária Brasileira e a produção e venda de mandioca é uma fonte 

de renda para muitas famílias no 

Amazonas. Então, como se faz farinha 

de mandioca? 
 

                        Os homens tiram a 

planta do chão. As mulheres 

descascam a mandioca, revelando 

um interior branco, e a lavam bem. 
 

                    A mandioca é empurrada para dentro do 

moedor onde sai em forma de 

uma massa molhada. 
 

                  (Á direita) A massa 

é espremida para que fique bem  

                                           sequinha. Depois ela é peneirada  

                                 para fazer farinha grossa e fina. 

                                                                     

. 

                                                                                   

                  A farinha é colocada numa grande panela 

sobre o fogo onde a misturam constantemente até que está 

bem torrada.  
 

        Maurílio está segurando as 

raízes que eles guardam para a 

próxima época de plantação.  

 

O que você pode fazer com mandioca? A mandioca pode ser cozida 

em água como batata e também frita, depois de ser cozida. Pessoas 

espalham a farinha sobre arroz e feijão, carnes e peixes. Você pode 

fritar a farinha em óleo para fazer “farofa”, adicionando linguiça, 

bacon, cebola, etc. para dar um sabor especial. O polvilho (mandioca 

em etapa de fermentação) é utilizado para fazer pão de queijo, pães 

e biscoitos. Mandioca é responsável para a maioria dos alimentos 

sem glúten! Com a goma de tapioca se faz panquecas deliciosas e as 

bolinhas de tapioca são excelentes para fazer sagu ou mingau.  

 

O Valor Nutricional da Mandioca – 100 gm de mandioca nos dá 1.8 gm fibra, 1.36 gm proteína, 

271 mg potássio, 16 mg cálcio, 27 mg fósforo, 21 mg magnésio, 20.6 mg Vitamina C e outros. 

Benefícios de Saúde – Mandioca reduz inflamações, dá equilíbrio a flora intestinal e tem 

minerais que ajudam em muitas funções importantes do nosso corpo. Ela tem um índice glicêmica 

baixo que a faz excelente para os diabéticos. Ela é antioxidante, protege a pele contra raios 

solares e é altamente energética. Isto é apenas alguns dos muitos benefícios da mandioca.  



SERVINDO O POVO… 

  É sempre uma alegria escolher um par de óculos de leitura para dar aos idosos. Uma das 

mulheres contou que 

ela ama costurar e teve 

que parar devido aos 

problemas de vista. 

Depois de receber os 

óculos, havia lágrimas 

de alegria em seus 

olhos enquanto 

declarava com orgulho 

que agora ela podia 

retornar a costurar! 

 

Deus nos deu a oportunidade novamente a ensinar higiene bucal e dar tratamentos de flúor. 

  Foi tremendo introduzir estas pessoas a um Deus vivo e amoroso que sabe todas as 

coisas, é sempre presente e todo poderoso. Durante a dramatização da história de Daví e Golias, 

nós vimos como Deus usou um homem pequeno, que tinha uma FÉ GRANDE, para conquistar um 

gigante. Ryan foi um excelente gigante. Ótimo trabalho rapazes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Um culto abençoado foi realizado no final do 

dia em cada vila. A equipe cantou e Wilson deu 

uma mensagem da Palavra de Deus. Já que não há 

igreja em São João, reunimos na varanda de uma 

das casas com a participação de 35 pessoas.  

 

Wilson pediu se nós podemos enviar 

alguém a cada 15 dias para realizar um 

culto aos sábados. Eles aceitaram esta 

proposta com alegria. 😊 Maurílio fará o 

primeiro culto, pois estaremos viajando. 

No future próximo, gostaríamos de ver se 

podemos concertar o poço de água deles. 
 

 A equipe que veio dos EUA ficou em 

nossa casa os últimos três dias. Eles 

deram aulas de solda no hangar, mexeram 

na vã da missão e conseguiram fazer 

funcionar o barco pequeno que foi doado e 

alguns outros projetos. 
 

Lauro Saudré 

São João 

São João 

Em todos os lugares que visitamos, as crianças AMAM a BRINCAR... 
 



               
    Aaron ensinando aulas de solda no hangar              Aaron tentando concertar a vã da missão

                                                                                         
Soldando a 1a tesoura de igreja!             Celebrando vitória, o barco está funcionando....Oba! 
 

Por pedido especial, a equipe deu recursos para Wilson fazer um voo. Eles passaram por 

cima do Instituto Bíblico indígena, Grajarí, uma aldeia Ticuna e a nossa cidade. 
 

 Tantas bênçãos em tão pouco tempo! Deus nos abençoa todos os dias através das nossas 

orações e o seu apoio. Nós gostaríamos muito se vocês pudessem vir gastar tempo servindo ao 

nosso lado e experimentar de primeira mão tudo que Deus está realizando aqui através da vossa 

parceria, mas queremos que saibam que VOCÊS fazem parte vital e integral dos ministérios 

aqui! 😊 

 
 

 

Vocês estão sempre em nossos corações e nas orações, 

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  


