
Saudações do Amazonas, Brasil,                                         maio, 2018 

É sempre uma ALEGRIA para nós compartilharmos com vocês o que Deus está fazendo aqui 
através das vossas orações e ofertas! Vos amamos muito. Cada momento que tivemos juntos é um 
tesouro e lembrança que guardamos em nossos corações. Louvamos a Deus por estes tempos, mas 
também pelo fato que mesmo quando estamos longes, vocês são parceiros integrais da nossa 
jornada, nos ajudando a levar o evangelho aos confins da terra! 

Há tempo para tudo debaixo do céu. Este mês, nos desfazemos de coisas em que não 
precisávamos mais num bazar de um dia. Que maneira ótima de conectar com vizinhos e fazer 
novas amizades. Também trabalhamos para solidificar alguns ministérios, visitar pastores e 
terminar alguns projetos ministeriais.  

 Wilson teve o privilégio de pregar na igreja em Islândia, Peru novamente e batizar quatro 
irmãos e irmãs em Cristo… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

No mesmo dia, Wilson e eu, junto com outros da nossa igreja, fomos de barco a São João (3 
½ horas de viajem) para fazer um culto na varanda de uma casa. Nós, junto com Maurilio e sua 
esposa, nos responsabilizamos a realizar um culto há cada 15 dias até que podemos construir uma 
igreja e enviar um pastor.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maurilio e Tacila são de Benjamin Constant e fazem parte da nossa equipe. Maurilio 
é um evangelista nato e Tacila tem um dom natural e paixão para trabalhar com crianças. Deus 
tem a abençoada, providenciado um quarto grande numa casa vazia do outro lado da casa dela 
onde ela recebe 46+ crianças da vizinhança para participar num clube Bíblico todos os sábados.  
Ela utiliza um quite de flanelógrafo, que foi doado, para ensinar as lições. Ela também faz parceria 
comigo para administrar o curso “O Professor Dinâmico” a professores e prospectivo professores 
em vilas ribeirinhas no interior do estado.  



Na 3a semana de abril, viajamos de barco (sete horas rio 
abaixo), junto com um grupo de 35 irmãos em Cristo de 
Benjamin Constant, para a vila ribeirinha de Santa Rita do Véu 
onde ajudamos conduzir a formatura de 16 pessoas que 
participaram do curso de treinamento de professores do 
Ensino Bíblico Infantil que Tacila administrou. Tenho 
discipulado a Tacila alguns anos, ensinado como trabalhar 
com crianças, preparar lições, treinar professores, etc. É uma 
bênção tremenda vê-la desenvolver este dom que Deus lhe deu 
e usá-lo para a honra a glória de Deus! A formatura começou 
com uma mensagem minha aos formandos. Aqui eles estão 
fazendo um compromisso diante de Deus e da igreja para ser 
exemplos na vida Cristã, orar pelos seus alunos, preparar bem 
as lições e ser pontual...  

Tacila estava tão orgulhosa ao entregar um certificado a cada 
um…    

A cerimônia 
terminou com um 

tempo de celebração 
na Palavra de Deus 

quando Wilson 
compartilho a 

         mensagem. 
 

 

 

No mesmo dia, apresentamos um 
quite de flanelógrafo que foi doado à 
pastora (ao meu lado) e Laura, um dos 
formados (ao lado da Tacila) para 
utilizar na Escola Dominical. Todos eles 
estavam animados e empolgados a 
começar!  

 

            Eu quase consegui terminar de 
traduzir e preparar os planos de aula em 
português para as 200 lições que 
acompanham cada quite no manual de 
professor. Este quite é um recurso incrível que fornece centenas de figuras e cenários lindos de 
Lições Bíblicas Infantis de Gênesis a Apocalipse. Assim, o professor pode ensinar a Bíblia do 
começo ao fim em três anos sem repetir uma lição! Depois, ele pode começar tudo de novo. 



 

 

                                                  Tivemos um tempo maravilhoso celebrando o 3º 

aniversário do Lucas no final deste mês. Este pequeno garoto é extremamente amoroso. Ele 

gosta de conversar, é criativo, ativo e especial.  Ele ama andar de triciclo, voar com seu avô e 

brincar com sua irmã e seus coleguinhas. É precioso ouvir ele cantando louvores a Deus no 

decorrer do dia e falar com Deus em oração. Durante sua festa, nos divertimos muito assando 

salsichas, torrando marshmellows e tendo doce comunhão com amigos especiais. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       No final do mês, Wilson viajou para Cavalo Chocha para visitar Pr. Edgardo e família e 
coordenar os ministérios aí. Depois, foi à Lima para receber seu visto permanente. Assim poderá 
legalizar as igrejas sendo construídos em Peru e assinar documentos, etc. 
  

Wilson e eu nunca cansamos de expressar a nossa gratidão a Deus por VOCÊS  
e por tudo que fazem para nos ajudar alcançar pessoas para Cristo no Amazonas! 

 

Enviando todo nosso amor e 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.  


