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Saudações de Benjamin Constant, uma vila ribeirinha de uns 

5 quilômetros quadrados, localizada na selva Amazônica na tríplice 

fronteira de Brasil, Peru e Columbia, onde Deus nos colocou para 

espalhar as Boas Novas de Jesus Cristo para os não alcançados. 
 

 

                                        Um pastor, de uma das igrejas em que 

acompanhamos, nos disse que um soldado o chamou pedindo que ele 

fosse ao hospital e orasse por ele, pois estava lutando contra o 

vírus. O pastor foi, compartilhou o Evangelho e orou. Durante esse 

tempo compartilhando, esse homem entregou sua vida a Cristo! No 

dia seguinte, ele chamou o pastor para dizer que estava 

completamente curado e, logo que as igrejas forem liberadas a 

funcionar novamente, ele quer ir à igreja! Deus é tremendo! As pessoas estão assustadas e não 

sabem como se conectar com Deus. Elas estão vindo para nossa casa para comprar Bíblias. Deus 

está agindo ao longo desta crise e as pessoas estão reavaliando suas vidas, percebendo que as 

coisas em que colocam seus valores são exatamente isso ... "coisas". Elas estão percebendo que 

o mundo, seus empregos, etc. são incertos, mas Deus nunca muda e sempre pode contar com 

Ele. Sua Palavra é verdadeira e somente Ele pode oferecer paz, propósito e poder para superar 

qualquer obstáculo. 1 Pedro 1: 6,7 

 

“Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum 

tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são 

para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro, que pode ser destruído, é 

provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, 

precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra, 

no dia em que Jesus Cristo for revelado.” 

 

                                                     A ordem de “ficar em casa” está nos dando tempo para fazer 

projetos ministeriais que estavam 

pendentes e nos preparar melhor 

para os futuros ministérios. Wilson 

continua estudando e preparando 

materiais para o treinamento de 

seminário e mantém contato, o 

máximo possível, com os pastores 

das igrejas em que coordenamos, 

encorajando-os e discipulando os 

através de breves devocionais que 

ele prepara. Eu acabei de montar 

mais 13 planos de aula para os quites 

de escola bíblica infantil e preparei 

13 novos quites, completos com 

planos de aula, trabalhos manuais e visuais. OBA! Assim, logo mais, os professores receberão 

recursos didáticos para até 3 anos!       
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Por que entregar tanto material de uma só vez? As vilas ribeirinhas são muito distantes 

e de difícil acesso. Necessita tempo e recursos financeiros para alcançar estas vilas. A maioria 

dos pastores do interior do Amazonas são responsáveis para mais de uma congregação. Eles vão 

de barco para ministrar em comunidades próximas e estabelecer novos “pontos de pregação” 

em vilas onde ainda não há igreja. Tendo acesso aos quites de recursos bíblicos, os pastores 

podem dividir o material entre 2-4 igrejinhas, compartilhando os recursos para que todos têm 

material para o ensino ao mesmo tempo. Depois do trimestre, as igrejas podem “trocar” quites.  
 

índio 

                              O Número de casos do vírum em nossa região está aumentando devido 

as áreas indígenas, que só agora estão ficando infetados com o vírus. Os índios que estavam nas 

cidades, pregaram o vírus e, sem saber, o levaram para suas aldeias. Houve várias mortes, mas 

a maioria estão se recuperando. Também tem muitos casos de um outro vírus (gripe bem forte) 

e de dengue, que imita muitas dos sintomas do coronovírus. Como resultado disso e também a 

falta de poder fazer os testes de confirmação necessários, o número de casos de coronovírus 

registrados por aqui é bem maior.  
 

Estamos ainda com ordens de permanecermos em casa. As lojas essenciais 

(supermercados) ficam abertas até 1:00. As ruas estão quase vazias e disseram que só uma 

pessoa pode andar na moto, que é nosso principal meio de transporte. Máscaras são exigidas. O 

transportue fluvial parou. Apensas algumas balsas com mercadorias vêm. Mandaram todos os 

índios voltarem para suas aldeias, limitando a quantia de frutas e verduras disponíveis aqui em 

Benjamin Constant. Os preços dos alimentos estão subindo cada vez mais. Ben e Jéssica estão 

tentando conseguir um voo para os EUA já há três meses, sem sucesso. Jéssica está grávida e 

devido seu histórico com dificuldades nos partos anteriores, esta é a melhor opção. Já tiveram 

que remarcar seus voos duas vezes, e agora, nem há previsão de poder sair. Estamos todos 

basicamente “presos” nesta vila ribeirinha do Amazonas!  
 

Muitas pessoas estão enfrentando a eternidade sem Deus. Elas não têm esperança, ao 

menos alguém lhes contam sobre o Amor de Deus e a salvação em Jesus. Por isso, estamos aqui. 

Ainda temos oportunidades e fazer visitas (à distância – da rua), orar com pequenos grupos, 

enviar devocionais e mensagens de encorajamento e orientações aos pastores e outras na região 

e sermos testemunhos quando estamos fazendo compras. Orem conosco que Deus nos dará a 

sabedoria para encontrar maneiras criativas para alcançar as pessoas ao nosso redor com o 

Amor de Deus e ajudar a suprir suas necessidades.  
 

                                                                                                   

                                           

 

Sentimos a falta de PESSOAS. Sentimos a falta de ver 

os sorrisos e de conversar e termos comunhão com outros. 

Contamos as nossas bênçãos em poder receber a visita da 

família Spicer (filha e família) todas as noites, pois eles saem 

de sua casa e vêm direto para nossa e de volta. Assim, deu para 

celebrarmos o Dia das Mães, junto com outro casal, com um 

saboroso churrasco. Jéssica fez “doughnuts” (sonhos) caseiras 

para me dar de presente. Todos nós concordamos que ela 

deveria abrir uma loja para vendê-las!  



Naquele dia, ensinei mais uma lição de escola 

dominical para nossos netos, Lucas e Chloe. Tenho poucos 

alunos, mas é tremendo ensinar a próxima geração sobre 

Deus como Ele tem nos ordenado. Podem ver os adoráveis 

alunos meus à direita      ! Louvamos a Deus pela comunhão 

que tivemos no Dia das Mães. Com tudo que está 

acontecendo ao redor do mundo, a gente aprende a parar 

e apreciar as coisas pequenas!... 
 

Nós somos gratos pelo novo servidor de internet que temos. Agora é possível enviar e 

receber mensagens, ouvir algumas pregações e comunicar bem melhor com os pastores das 

igrejas onde há recepção. Como é bom poder comunicar melhor com os filhos também. Somos 

gratos pelas chuvas e pelo clima fresquinha e agradável, pela comida que há em nossa mesa, pela 

nossa saúde e pelo ar que respiramos. Como é tremendo ter MAIS tempo para ter comunhão 

com Deus e ouvir a Sua voz. Louvamos a Deus por estar sempre presente no meio desta crise e 

por agir em nossas vidas e nos sustentar através da vossa parceria em amor, orações e doações. 

Louvamos a Deus por VOCÊS que permanecem sempre em nossos corações e nas orações.  Que 

Deus renova vossas forças, dando novo ânimo, suprindo as vossas necessidades e derramando 

muitas vitórias e bênção sobre vocês!  

 

Wilson e Lori 
 
Asas de Socorro, Caixa Postal 175, 75001-970 Anápolis, GO                                                                        
Endereço de Casa: CP 41, Benjamin Constant, AM Brasil 69630  
 
 
Telefone:                                                                        Endereços Eletrônicos                                                                     Aniver: 
Wilson 97-99171-2100                                wilson_kannenberg@hotmail.com                                                            08/10/55 
Lori      97-99171-1516                                               lori.kannenberg@hotmail.com                                                               03/25/58 

www.wilsonandlori.com 

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.  

http://www.wilsonandlori.com/

