
Saudações de Benjamin Constant, Amazonas!                                                      agosto-setembro 
     

 

 

 …é tremendo! Temos o grande privilégio a celebrar 

perdão, redenção, salvação e comunhão com o Rei dos Reis!  

 Também temos o privilégio a celebrar os outros e a vida 

abundante que Deus nos deu através de Seu Filho, Jesus. Lucas 

e Chloe gostaram muito de cantar os “Parabéns” para “Opa” 

(avô em alemão) e ajuda-lo soprar as velas.  

 

 

 

 

      Em agosto, eu 

ajudei Pra. Tacila montar um “Chá de 

Mulheres” na igreja em Islândia, Peru. 

Cada mulher trouxe uma amiga. Uma 

mulher (visitante) logo perguntou para 

mim: “O que estamos celebrando?” Eu a 

respondi logo: “JESUS!”  

                                          A construção no 

local da velha Igreja em Islândia está 

progredindo. Agora tem telhado e paredes e 

estão trabalhando para construir um banheiro 

(Que é coisa de luxo. Pode acreditar!) Logo, 

estará pronto para uso nos ministérios infantis 

e musicais e para hospedar pastores e líderes 

durante o treinamento seminário bianual. O 

próximo treinamento será em janeiro. 



                                              Wilson programou uma 

viagem com Pr. Hélio recentemente para visitar igrejas em 

cinco aldeias indígenas Ticunas. É LONGE, mas Wilson visita 

esta área cada ano para encorajar os pastores/líderes e 

avaliar ministérios e as necessidades. Ele reuniu com os 

líderes e pregou 

em cada lugar. 

         Pr. Hélio é o pastor coordenador Ticuna 

daquela área. Ele é extremamente simples e humilde, 

mas é um verdadeiro guerreiro do Senhor. Deus tem 

usado este servo para plantar 12 igrejas e treinar e 

discipular os líderes destas igrejas.  Junto com 

equipes missionários, nós o ajudamos a plantar e 

construir quatro destas igrejas. 

 

                                            

 

 

  

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                

               

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

                                                    

Trabalhar começa 

desde pequena. 

Esta mãe está fritando bananas  

no fogo, que é feita em cima de barro, 

 num piso de madeira! 
Mamãe orgulhosa, mostrando seu bebê de 

3 meses na rede com amiguinhos ao lado. 

Plantando uma nova Igreja na aldeia Indígena Ticuna de Jordania e realizando um culto no mesmo local. 

Pr. Hélio 



 

  

 

 

 

 

Em quatro das cinco igrejas que 

visitaram, houve um derramar da presença e do 

poder do Espírito Santo tremendo. Foi tão bom 

ver homens, mulheres, jovens, adolescentes e 

crianças louvando a Deus em cânticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Você pode imaginar para que serve, os itens na foto acima à direita? Em vilas ribeirinhas, 

não há muito dinheiro. As pessoas trocam peixes, frutas, farinha, etc. para suas necessidades. 

Então que tipo de ofertas eles trazem e como eles sustentam seu pastor? Eles trazem o que têm 

diante do Senhor; arroz, bananas, frutas, farinha de mandioca, etc. Até trazem “ofertas” de 

gasolina que conseguiram, trocando com bananas, e outras coisas para que o pastor possa fazer 

suas visitas aos campos de ministério e viajar para Benjamin Constant de vez em quando.  

 
 

 

 

          Na igreja de Pr. Hélio, depois de um 

tempo de louvor maravilhoso e a pregação, 

eles pretendiam terminar o culto com uma 

última música de louvor. A ALEGRIA e a 

PRESENÇA de Deus foi tão poderoso, que 

as pessoas começaram a expressarem seu 

amor e sua adoração a Deus através de 

cânticos e dança que durou mais de uma 

hora. Ninguém queria parar!   



Nem sempre vai tudo bem. Uma das igrejas está lutando com um espírito de competição 

com a única outra Igreja na vila. Orem conosco que eles procuram adorar a Deus e seguir Seus 

caminhos ao em vez de querer se mostrar e ser maior e mais “ungido” do que a família de Deus 

na outra igreja! Wilson gastou um tempo em oração e aconselhamento com o líder involvido. 
 

                                                                                                       Há sete meses, 

estabelecemos um “ponto de pregação” na vila ribeirinha de São João, Brasil (1 ½ de barco 

voadeira de Benjamin). Cada duas semanas realizamos um culto na varanda de uma das casas. 

Cada semana mais pessoas vieram, algumas delas entregaram suas vidas a Jesus e todos nós 

tivemos tempos preciosos de louvor e comunhão. 1º de setembro, Wilson levou um grupo de 40 

pessoas (missionários/casais e jovens de uma Igreja de 

Benjamin) para fazer uma campanha de evangelização 

de casa em casa, uma programação infantil, um culto 

especial à noite e um mutirão para começar a 

construção da igreja. Graças a Deus, a equipe 

trabalhou duro e conseguiu limpar o terreno, cortar 

duas árvores, carregar a madeira até o local da igreja 

e instalar os suportes 

principais e as travessas! 

No mesmo dia, eu estava em Tabatinga, Brasil ensinando o primeiro de 8 palestras do 

curso de treinamento, O Professor Dinâmico. Há 48 professores e prospectivos professors. 

Fiquei triste não poder participar do mutirão em São João, mas muito alegre que Deus está 

abrindo tantas portas para todos nós! 

Louvamos a Deus todos os dias pelo vosso apoio, pela vossa participação, pelas orações 

ao nosso favor e os recados de encorajamento... por serem os MELHORES PARCEIROS DE 

MINISTÉRIO que a gente podia desejar! 😊   



Fomos abençoados a fazer mais uma celebração... o 1º 

aniversário da nossa netinha Chloe. Ela é o bebê mais sorridente, 

contente e divertido que conhecemos 😊. Ela chegou à festa já 

caminhando e tem um lugar especial em nossos corações e em 

nossas vidas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

      

       Que Deus vos abençoem,  
 

               Wilson e Lori 
 

 
Asas de Socorro, Caixa Postal 175, 75001-970 Anápolis, GO                                                                        
Endereço de Casa: CP 41, Benjamin Constant, AM Brazil 69630 S.A.                                                                                                       
 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

       Chloe…Deus te fez de modo especial 

e admirável! Que o SENHOR a abençoe 

e a guarde; que o SENHOR a trate com 

bondade e misericórdia; que o SENHOR 

olhe para você com amor e lhe dê a paz.” 

Números 6:24-26 24  



SUSTENTO MENSAL: Você ainda pode utilizar boletos bancários para o envio de nosso sustento mensal, mas 
se, por acaso, o boleto não chegar ou você preferir, você pode ir ao Banco Bradesco usando as informações 
abaixo para o envio das ofertas: 
 

O sustendo deverá ser enviado para: (Observe a informação sobre a identificação da sua oferta.) 
 

Dados da Conta: Associação de Missionários              OU... Associação de Missionários 
CNPJ 06.201.134/0001-57   CNPJ 06.201.134/0001-57 
Banco Bradesco    Banco do Brasil 
Agência: 0240-2     Agência: 324-7 
Conta Corrente: 93.826-2    Conta Corrente: 438989-1 
 

Valor do Centavos: 0,01 (Hum centavo de real) 
 

***OBSERVAÇÃ SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DAS OFERTAS: A conta bancária do BRADESCO é igual para 
todos os missionários. A ÚNICA DIFERÊNÇA para identificar sua oferta para Wilson e Lori Kannenberg daqui para 
a frente é o número do último centavo da oferta enviada. O número que identifica nossa conta é “,01”. 
Exemplos: R$20,01 ou R$100,01 (Colocando “,01” no final da sua oferta será a única maneira para identificar 
que esta oferta é para o sustento e ministério de Wilson e Lori Kannenberg). 

Muito obrigado pela sua colaboração! Caso tiver dúvidas entre em contato com a missão: 
(62) 4014-0302 ou conosco: (97) 99171-2100 ou lori.kannenberg@hotmail.com. 

 

Que o SENHOR a abençoe e a guarde; que o SENHOR a trate com bondade e misericórdia; que o 

SENHOR olhe para você com amor e lhe dê a paz.” 


