
Saudações de Benjamin Constant, Amazonas, Brasil!               Julho, 2020 
 

Como é a vida em Benjamin Constant? Durante a pandemia, com restrições do transporte 
fluvial, estamos basicamente presos por enquanto na nossa cidadezinha de Benjamin Constant. Então, 

querem saber como é a vida neste lugar? Veja vocês mesmos      … 
 

A Prefeitura de Benjamin Constant           Nossa casa, a bênção de Deus. 

     Nossa rua–indo ao centro de pé.       No centro, pronto para fazer compras. 
 

O centro de Benjamin Constant 
cobre mais ou menos duas-três quadras. 
Tem 1banco, 5 supermercados pequenos, 
um mercado livre (espalhado pelas ruas 
devido a pandemia), 5 farmácias, 4 hotéis, 

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mercado Livre 

muitas lojinhas vendendo um pouco de 
tudo e, algumas lojas onde pessoas podem 
comprar produtos em fardos.  O centro 
também tem um mercado de peixes e 
carnes, 2 padarias, umas 3 lojas de 
construção, 1 armarinho e 1 loja de 
material de escritório. 

 



Nosso supermercado predileto. 

 

O supermercado à direita acima é O LUGAR para encontrar “tesouros”, alimentos que não 

se encontram em nenhum outro canto, tais como cenouras e beterrabas boas, brócolis, couve-flor e 

alimentos naturais, etc.   
 

 Eu encho minha mochila e sacola de tecido grande com a quantia de compras que consigo 

carregar, pego uma moto taxi e volto para a casa. Muitas vezes gasto uma manhã inteira para 

cozinhar e prepara refeições e alimentos para a semana.  
 

 

O Estádio 
 

No final do dia, 
Wilson muitas vezes faz 
uma corrida no estádio. É 
aqui que assistimos desfiles, 
“shows” Gospel e outros 
eventos especiais.  

 
Durante a pandemia, Wilson e eu temos recebido visitas de vez em quando (poucas). Às vezes 

é para vender Bíblias ou dar conselhos.  Fazemos visitas aos outros de vez em quando, mantendo a 
nossa distância, é claro. Recentemente tivemos uma visita indesejada, um mestre em fazer distância 
social... um RATO! Acordei às 4:00 horas. da manhã, abri a porta de trás como costume e fui 
trabalhar na nossa correspondência (já que é a hora de promoção na internet e funciona bem melhor). 
De repente, vi um rato entrar na sala e sumir. (E não foi um ratinho, não… foi um ratão). Wilson e 
eu tentamos de tudo para nos livrar dele. Colocamos uma ratoeira, de que ele escapou 3 vezes, corremos 
atrás dele com cabo de vassoura para dar paulada em sua cabeça (definitivamente não eficaz, além de 
me encontrar em cima do sofá gritando e pulando), demos doses generosas de veneno, em que o rato 
comeu fielmente cada noite. Ele roeu pedaços da escrivaninha e com certeza muitos outros lugares e 
deixou “você sabe o que” em todos os lugares que pode se imaginar. Um 
dia saiu um cheiro horrível do forno e achei que tinha o assado! Afinal, 
quanto tempo um rato pode viver sem água e comida?! Depois de mais de 
uma semana, logo após o nosso café da manhã com os netos (que dormiram 
em casa), encontrei o rato atrás da cafeteira... ainda vivo! Nós gritamos e 
saímos da cozinha enquanto Wilson deu uma paulada em sua cabeça com 
seu chinelo. Definitivamente, este foi uma visita que a gente não precisava! 

Fruit/Vegetable 
Market 

Mercado 



 

O Dia dos Pais no Brasil está em agosto, mas decidimos celebrar o Dia dos Pais Americano em 
junho em homenagem ao Ben, o missionário Americano, Paulo e Wilson. Foi tão BOM ter mais um 
motivo de celebrar a família, deliciar um belo churrasco e termos comunhão juntos. Foi tão divertido, 
que ninguém lembrou de tirar fotos! 

 

Lojas, restaurantes e igrejas estão abrindo seguindo as limitações. Nós saímos de casa só para 
fazer as compras necessárias e devido a nossa idade, não podemos ainda participar de cultos, etc. Não 
temos comido fora há meses, nem para tomar um sorvetinho... só se pode levar em conta os nossos 

churrascos “comendo fora”      ! Somos abençoados poder contar com as visitas diárias da família 
Spicer, com os preciosos netos, vindo cada noite. Eu ensino a escola dominical aqui em casa todos os 
domingos e continuo preparando material de ensino Bíblico infantil durante a semana. Este mês 
terminei mais 13 lições e montei mais 16 pacotes. Finalmente estou chegando ao fim do material que 
foi doado e logo que as restrições são retiradas, posso começar a distribuir o material às igrejas 
ribeirinhas.  

 

Wilson tem trabalhado em alguns projetos aqui em casa, mas gastou a maioria de seu tempo 
este mês no hangar concertando a vã da missão, fazendo manutenção no avião e coordenando a 
construção da marina com os fundos para projetos que recebemos. O hangar está cheio e quase sem 
espaço para se mexer. 
Precisávamos um lugar 
adequado para alojar os 
nossos barcos pequenos, 
os barcos de pastores que 
visitam Benjamin de vez 
em quando e os de outros 
missionários. Há muitos 
roubos de barcos e 
motores aqui. A marina 
nos oferecerá um lugar mais seguro para guardar barcos, tábuas e material de construção para as 
construções das igrejas... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hangar 

Marina na beira do rio Juruá. 



Wilson e eu estamos planejando uma viagem curta à Santa Catarina e 
Anápolis, GO em outubro para visitar família e alguns mantenedores e visitar a 
sede da missão. Todas as viagens ao Peru com as equipes missionárias foram 
canceladas para este ano. Até hoje, Peru e Columbia estão fechados para visitas 
internacionais. Logo que Peru abre, Wilson gostaria fazer uma viagem à Iquitos 
para resolver algumas coisas da missão e visitar os pastores e líderes das igrejas 
em que acompanhamos e coordenamos. Ele ainda está estudando a possibilidade 
de ensinar novos módulos de treinamento, pois não tem como utilizar a internet 
no interior do Amazonas. Mesmo se funciona um pouco, é muito lento. 

 

Durante estes meses de isolamento, o nosso tempo tem sido bem utilizado! Gastando tempo em 
oração para o futuro de missões, lendo a Palavra de Deus, enviando curtos devocionais aos pastores e 
fazendo visitas a distância, trabalhando em projetos ministeriais e gozando tempo com família 
continua nos dando propósito, nos realiza e enche nossos corações de alegria. A nossa filha, Jéssica e 

família irão aos EUA final de agosto para o nascimento de seu bebê. É um MENINO!       Ben 
continua preparando lições do material “Alicerces Firmes” para ensinar pastores e líderes. Isto lhes 
darão uma ferramenta necessária e excelente para ensinar a Palavra de Deus às pessoas em suas vilas.   

 

Nossa filha Julie dá aulas de ensino às enfermeiras do hospital e está fazendo um trabalho 
excelente no curso de mestrado em enfermagem (online) na internet. Ela está esperando começar suas 
clínicas, a parte prática do curso, mas devido a pandemia, tem que aguardar para a retirada das 
restrições do estado. Seu marido, Brandon irá começar seu mestrado em enfermagem geriátrica final 
de agosto. O curso dele é mais intensivo, fazendo duas matérias cada oito semanas. Ele ainda planeja 
continuar trabalhando de tempo integral por enquanto. Todos os filhos enfrentarão mudanças nos 
meses a seguir, igual muitos de vocês. Sabemos que eles também gostariam de receber as vossas orações 
pela direção e sabedoria de Deus para enfrentar os novos desafios e pelas decisões que terão que fazer. 

 

Temos saudades de vocês! Vocês estão sempre em nossos corações e orações. Vivemos num 
mundo turbulento, cheio de ódeo e violência. As pessoas não querem mais ouvir e obedecer a voz de 
Deus. Estamos orando que Deus sara a nação, protege seus líderes e direcione seus passos.  Este é 
nossa oração por vocês: 

 

“Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas,  
e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.  

E a paz de Deus, que excede todo o entendimento,  
guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. 

Filipenses 4:6,7  
 

Humanamente falando, é quase impossível anão preocuparmos e ficarmos ansiosos, mas em 
Cristo, tudo é possível se aprendemos a colocar nossa confiança nEle. Ele nos dará forças para manter 
e nos guiará um passo de cada vez. Nosso versículo neste domingo passado foi: “E Deus pode dar 

muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam 
e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras.” 2 Corinthians 

9:8a. Deus sabe o que estamos enfrentando. Ele sabe o que precisamos e também sabe o que é 
MELHOR para nós nestes tempos de tribulações e incertezas. Estamos orando que Deus vos sustenta 
e vos guia. Wilson e eu oramos por cada um de vocês com muito amor e carinho. Queremos vos 
agradecer pelo vosso amor, pelas orações e pela parceria na obra agui no Amazonas!  

 

Lhes enviando todo nosso amor e abraços e lhes desejando as mais ricas bênçãos de Deus, 
 

Wilson e Lori 
 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/fp/4/6,7+


 
 
 
 

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/

