
Saudações do Vale do Javarí, Amazonas, Brasil!                     junho, 2018 
 

“…Orem por nós para que a mensagem do Senhor continue a se espalhar rapidamente e seja bem aceita...  
Orem também para que Deus nos livre da pessoas más e perversas, pois nem todos crêem na mensagem…”  

2 Tessalonicenses 3:1-3 
 

 Deus continue nos fortalecendo e nos protegendo através das vossas fiéis e fervorosas orações. 
Louvamos a Deus por vocês! Louvamos a Deus pelas orações respondidas e pela força que Ele nos dá para 
continuar a alcançar pessoas em vilas ribeirinhas remotas para Cristo. Também, louvamos a Deus pela Sua 
proteção quando viajamos para estas comunidades de avião e de barco e por nos proteger das pessoas que 
não tem fé e desejam nos prejudicar. Deus é FIEL! 

 

Wilson está muito agradecido a ser o dono de um visto Peruano! Ele viajou a Cavalo Cocha  para 
visitar Pr. Edgardo e Corina e estabelecer alvos ministeriais para o futuro próximo. Estamos todos animados 
com a possibilidade de plantar uma igreja nova naquela cidade. O Pr. Edgardo seria responsável a nos ajudar 
coordenar os projetos de plantar mais igrejas nas redondezas, fazer visitas aos pastores e nos ajudar 
organizar o treinamento de seminário dos pastores e líderes daquela região. Depois da reunião, Wilson voou 
até Lima, Peru para buscar seu visto. Foi uma viagem abençoada. 

 

Este mês, eu (Lori) tenho trabalhado em projetos ministeriais pessoais. Terminei de recortar meu quite 
de flanelógrafo com a ajuda de uma amiga. Tivemos um tempo precioso de 
confraternização e comunhão. (Entreguei o meu quite original a Pra. 
Mariela de Buen Suceso, Peru). Também montei 10 quites, que contém todo 
o material necessário para o ensino de dois anos de lições Bíblicas Infantis, 
a serem entregues nas igrejas ribeirinhas remotas.  

 

Organizei a Biblioteca de Recursos, que estou montando, e fiz a lista 
dos recursos disponíveis para ser entregue a todas as igrejas evangélicas na 
área. Plastifiquei os visuais de mais três quites e logo espero, com muita 
alegria, poder emprestar estes recursos para professores de crianças, 
adolescentes e jovens (meu foco) para evangelização, ensino e discipulado.  

         
Uma amiga muito querida, Leslie, se aposentou 

dos ministérios infantis recentemente para melhor 
cuidar de sua mãe que está com idade avançada. Leslie 
me deu muito material excelente, incluindo revistas da 
APEC cheias de lições Bíblicas visualizadas, artigos, etc. 
Desmontei as revistas e organizei todo o material em 
categóricos. Agora, estou no processo de plastificar os 
visuais e fazer novos visuais para lições que não tinham 
nada. Havia uma série de lições chamada: A QUE A 
BÍBLIA É COMPARADA. Fiz os visuais para todas as 
lições (à esquerda), montei trabalhos manuais e revisei 

os planos de aula, adicionando perguntas de revisão, atividades, etc. 
 

 Orem, junto conosco, que Deus abrirá o caminho e as corações para ensinar aos professores a levar 
o ensino Bíblico à séria e aprender a ensinar com excelência. Minha preocupação maior é encontrar algum 
sistema para que o material emprestado seja devolvido! Nos últimos 4 anos, os professores de 7 igrejas 
compartilharam material e trocaram quites de ensino Bíblico há cada 4 meses e funcionou mais ou menos 
bem. A minha esperança é de poder passar estes recursos de igreja em igreja para que muitas igrejas tenham 
o mesmo benefício! Também, quando os professores vêm buscar um recurso, pretendo oferecer orientação 
sobre o uso daquele material. A seguir tem os testemunhos de duas professoras sobre agir de Deus através 
do curso de treinamento de professores e os recursos didáticos que têm recebidas. Elas trabalham com um 
grupo grande de crianças em sua igreja e ministram também com as crianças em duas vilas ribeirinhas:  
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Em maio, foi uma honra receber Jeferson, o Secretário 
Executivo da missão, e sua esposa, Lenir, em nossa casa. 
Demos um “tur” da nossa cidadezinha, do hangar, dos barcos 
e das redondezas. Eles viram de primeira mão vários dos 
ministérios atuais da missão nesta região.  

Tivemos o privilégio de levá-los para 
São João, onde conduzimos um culto há 
cada 15 dias aos sábados. Esta vez, fomos de 
voadeira chegando no destine em apenas 1 
hora ao em vez de 4!  

Que culto maravilhoso, celebrando a vida 
de todas as mães. Wilson compartilhou uma 
mensagem dando o testemunho de 4 mães; Ana, 
Jocabede (mãe de Moisés), Maria (mãe de Jesus) 
e sua própria mãe. Durante a mensagem, um 
homem estava tão atento, abanando a cabeço em 
acordo com tudo que foi feito e dito. No final do 
culto, ele entregou sua vida a Jesus. Como foi 
precioso ver este homem render sua vida a Deus 
com tanta emoção e alegria.  Deu para ver que ele 
foi tocado pelo Espírito Santo e estava pronto para 

começar uma nova vida com Jesus. O culto terminou com um tempo de comunhão, bolo e refrigerante. Tacila 
fez uma lembrançinha para cada mãe. 
 

Pr. Maurilio e Tacila são parceiros nossos 
no ministério. Fazem duas semanas que eles 
foram empossados como pastores da Igreja em 
Islândia. Todos nós fomos  domingo à noite para 
apoiarmos Pr. Maurilio e Tacila no culto do Dia das 
Mães aí. A igreja encheu não somente de pessoas, 
mas da presença do Senhor e ouvimos muitos 
testemunhos de mães dedicadas e amadas por 
seus filhos. Uma menina de 9 anos recitou com 
tanta emoção (como se fosse oradora 
profissional) uma poesia bem comprida e linda! 

Bom, no momento que fiz o curso, eu tive uma experiência muito bom ensinando as crianças 

em nossa igreja. Deus tem me dado muitos momentos felizes trabalhando com elas. Eu aprendo 

junto com elas também. (Monica) 

 

Esse material didático que nos foi dado, foi de muita utilidade e tem edificado muito o nosso 

trabalho com as crianças em nossas reuniões e Escola Bíblica. Agradeço primeiramente a Deus e a 

missionária Lori por sua dedicação nesse trabalho. (Rosângela) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ben e Jéssica estão fazendo visitas nos EUA. No dia Das mães, Ben e a nossa filha Julie, tentaram 
ensinar Lucas a dizer: “Feliz Dia das Mães” para Jéssica. Pois é, cada vez que insistiram, Lucas declarava bem 

alto: “NÃO! É FELIZ ANIVERSÁRIO... E É MEU ANIVERSÁRIO!!” 😊 
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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. 

 

 

 

 

Nós agradecemos cada um de vocês pelas vossas 
fiéis e fervorosas orações a favor de nós e os ministérios 
da missão nesta região! Deus é fiel. Ele ouve suas orações 
e as responde de acordo com Seus planos e propósitos. 
Você está em nossos corações e nas nossas orações 
sempre. Se tiver pedidos de oração específicos, por favor 
as compartilham conosco para que possamos saber 
melhor como orar por vocês! 
 

Lhes desejando as mais ricas bênçãos de Deus, 

 

Wilson e Lori 

 


