
Saudações de Benjamin Constant, Brasil, Amazonas!          março 2020  
 

   O ano novo já começou. Se você ainda não o fez, reserve um tempo para refletir 

sobre tudo que Deus tem feito em sua vida no ano passado! Deus frequentemente chamava 

Seu povo a se reunir e construir altares para ajudá-los lembrar de Seus milagres, cuidados e 

a maneira em que os guiou. É muito importante parar, olhar para trás e lembrar as 

maravilhosas obras de Deus! Ele sabe que somos esquecidos. Ele também sabe que 

precisamos lembrar e refletir sobre o que Ele fez em nossas vidas, porque é isso que nos dará 

a coragem para sermos Seus testemunhos e pregar o evangelho a todas as nações! Nós 

aprendemos com nossos erros e quando servimos a Deus e Lhe obedecemos fielmente, Ele nos 

abençoa e nos dá a vitória. 
 

Nosso tempo no sul do Brasil com família, mantenedores e 

amigos passou rápido demais… tantas atividades e momentos 

preciosos celebrando Jesus, família, aniversários, aniversários de 

casamento e muito mais. Deus é BOM e nos deu um tempo todo 

especial com a mãe do Wilson. Ela ama ao Senhor com todo seu 

coração e ela continua derramando o amor de Deus sobre todos nós. 

É uma honra poder ter ela como nossa maior guerreira de oração!  
 

Este mês, tivemos a benção adicional de passar uns dias com 

nossa filha Jéssica e família. Foi uma alegria ver Chloe conhecer 

sua “bisa”, os tios e tias, os priminhos e o resto da família 

Kannenberg pela primeira vez. Foi também sua primeira vez 

conhecendo o mar e a praia.  

 

 
   

 
 

 

                A princípio, 

Chloe não gostou nem 

um pouco de pisar na 

praia ou sentir a areia 

entre seus dedos.  
 

A “Bisa” curtindo 7 de seus 11 bisnetos! 
 

Ela levantava suas perninhas o mais alto que podia, se 

agarrava em nós e se recusava a nos deixar colocá-la no chão. Ela 

também não gostou da água ou das ondas do mar. Embora demorou 

um pouco, foi uma alegria vê-la superar seus medos aos poucos. Nos 

divertimos demais no final vendo-a correndo na areia, derrubando 

castelos e brincando e pulando na água, dando gargalhadas o tempo 

inteiro!       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilson também conseguiu fazer seu voo de cheque e exame médico para a revalidação 

de sua carteira de piloto. Fazer isso em nossa região é complicado e caro.  
 

Wilson e eu voltamos à tríplice fronteiras do Brasil, Peru e Colômbia no final de 

fevereiro.  Estamos fazendo as preparações para administrar outro módulo de seminário para 

treinar pastores e líderes de igrejas em vilas ribeirinhas no Brasil e Peru em junho. Eu (Lori) 

estou tentando finalizar os detalhes e datas para ensinar três oficinas sobre oração chamadas 

“Conversando com Deus” para líderes e professores do ensino Bíblico infantil. 
 

Deus é quem nos dá forças para realizar os ministérios e cumprir Seus propósitos. Ele 

nos dá direção, nos protege, nos sustenta e nos usa...e Ele realiza tudo isso através de suas 

orações fiéis e seu apoio! A Bíblia diz: 
 

“…A oração de uma pessoa obediente a Deus te m muito poder.” James 5:16 
 

 Wilson e eu queremos vos agradecer pelas vossas orações por nós e pela obra de Deus 

nas comunidades ribeirinhas no Amazonas. Neste novo ano contamos com as vossas orações 

para que Deus nos ajude a: 
 

• Solidificar o novo projeto “Adote um Pastor”e  confecionar um site para que possamos 

enviar informações e fotos regulares dos pastores ribeirinhos que receberão sustento 

mensal. 

• Continuar solidificando e apoiando as igrejas que plantamos, orientando os pastores, 

fornecendo treinamento seminário e fazendo visitas para encorajá-los ao longo do ano.  

• Continuar treinando e discipulando líderes do ministério infantil através de cursos e 

oficinas. (Meu objetivo para este ano é administrar uma nova oficina que ensine as 

crianças tudo sobre oração e como orar. Se chama “Conversando com Deus” e é 

dividido em três seminários separados. A postila inclui cinco planos de aula completos 

sobre oração e recursos visuais para usar com estas lições.) 

• Plantar igrejas em comunidades ribeirinhas onde não há nenhuma igreja.  

 

• Confiar em Deus para saber quais professores do ensino Bíblico infantil deveriam 

receber os quites de recursos (quem faria bom uso deste material). Esses quites incluem 

Embora não foi 

possível visitar a 

todos esta vez, 

Deus nos deu 

oportunidades 

maravilhosas 

para visitar 

alguns parceiros 

no ministério e 

pregar o 

Evangelho em 

algumas igrejas. 
 



revistas do professor, revistas do aluno e visuais, fornecendo todos os recursos 

necessários para o professor ensinar a Palavra de Deus às crianças por até três anos. 

• Encontrar uma maneira viável para poder emprestar materiais da Biblioteca de 

Recursos que montei em nossa casa, que inclui material para ensinar a Escola 

Dominical, fantoches, visuais Bíblicos, lições e materiais para eventos e festas 

especiais, etc. A maioria desses materiais serão emprestados de longo prazo e preciso 

encontrar uma maneira adequada para garantir a devolução do material. 
 

Que Deus vos abençoem pela vossa fidelidade e parceria, 

 

Wilson e Lori 
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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 OU Banco do Brazil usando as informações abaixo para o envio das ofertas: 
 

O sustendo deverá ser enviado para: (Observe a informação abaixo 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 (um centavo de real) 

 

***OBSERVAÇÃO SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DESTAS OFERTAS: A conta bancária 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.  
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