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Bom dia! Como é viver na cidade 

de Benjamin Constant, no meio da 

selva Amazônica? É lindo, cheio de 

mato, QUENTE, húmido. Tem um céu 

azul enorme com nuvens espalhados, 

muito sol e bichinhos. 
  

O hangar é localizado na beira 

do rio no final desta Estrada cheia de 

lama. O hospital local é à esquerda e o 

matadouro fica no final no mesmo lado. 

Já que o apartamento da nossa filha e 

família está dentro do hangar, eles precisam enfrentar esta estrada várias vezes ao dia. É 

também o caminho que Wilson leva para ir ao “trabalho” todo dia. Pode acreditar, é lisa, 

melequenta e totalmente abandonada. A maioria das vezes somos obrigadas a estacionar as 

motos no hospital e entrar a pé. Há caminhões e tratores que são usados pela prefeitura que 

são baseados no final desta rua. Com a entrada e saída deles, junto com as carroças de bois 

indo para o matadouro e a falta de esgotos, esta estrada tem pouca chance de melhora!  
 

 Pois é, o trabalho continua!       

Aqui, à direita, tem uma foto 

atualizada da construção da marina... 
 

 Há poucas opções de coisas 

para fazer na cidade, menos ainda 

com a pandemia e suas limitações, 

então estamos trabalhamos em 

projetos.  
 

Ben está se tornando um ótimo carpinteiro! Ele e a Jessica estão trabalhando em alguns 

projetos de casa para melhorar o ambiente. Eles fizeram lindas mesas de cabeceira suspensas, 

prateleiras de madeira simples mas elegantes para o banheiro para uso dos hóspedes e um 

incrível loft de madeira no quarto das crianças. O teto do apartamento acompanha o telhado, 

por isso são muito altos e havia muito 

espaço para fazer um segundo andar 

naquele quarto. As crianças sobem uma 

escada para suas camas de um lado e  
escorrega para baixo onde tem seus 

brinquedos todas as manhãs! 😊 legal, 

não é?! Isso deixa o terceiro quarto 

disponível para o bebê que está a 

caminho. Eles estão indo para os EUA 

em meados de agosto. Aqui estamos 

desfrutando de uma deliciosa refeição 

em sua casa. 



Aqui é Luzia. Ela é professora da Escola Dominical 

na vila indígena de Filadélfia, localizada fora da cidade. 

Luzia tem uma Bíblia em português. Ela reúne as crianças, 

lê a história da Bíblia para elas e depois traduz para a 

língua Ticuna. Ela não possui revista de professor, recursos 

visuais, jogos, perguntas de revisão ou trabalhos manuais. 

Ela está fielmente fazendo o que sabe fazer.  
 

O material de escola dominical neste quite oferece 

três anos de lições Bíblicas, escritas no nível das crianças 

com quem ela trabalha, e incluem lindos visuais, perguntas 

de revisão, jogos, dinâmicas de grupo, versículos para 

memorizar com métodos de ensino variados e muito mais! Seu filho é professor também e usará 

o material de Escola Dominical de juniores, que é mais apropriado para os adolescentes em sua 

classe. Depois de um tempo para orientá-los de como utilizar os recursos, fiquei muito alegre 

em entregar o quite. Está vendo seus sorrisos?! Eles estão entusiasmados e ainda mais animados 

em ensinar as crianças em sua aldeia sobre Deus. Um dia eu gostaria ter Luzia e seu filho como 

participantes no curso de formação de professores! 
 

  Este mês, consegui terminar mais 13 lições 

Bíblicas infantís, incluíndo planos de aula, visuais e trabalhos 

manuais. Montei mais 18 pacotes contendo recursos didáticos 

de Escola Dominical por três meses. O tema? AMIGOS DE 

DEUS. Eu apreciaria suas orações contínuas para que Deus me 

mostre professores fiéis e dispostos a dedicar seu tempo e 

talento para ensinar a Palavra de Deus às crianças e que se 

beneficiariam deste material. Ore para que em breve voltarei 

a administrar cursos e oficinas de treinamento de 

professores. Ainda não vejo a hora de administrar três 

seminários sobre oração, FALANDO COM DEUS. Está tudo 

pronte e preparado. Estou apenas esperando o momento em 

que possamos começar a nos reunir em grupos mais livremente. 
 

 

Que benção ter mais liberdade para 

sair agora. Wilson, Ben e Pr. Maurilio foram 

de barco para visitar Santa Luzia 

recentemente. (30 min. viagem) Pr. Marciel e 

sua esposa Glória ficaram muito encorajados 

a vê-los. Louvamos a Deus que o vírus não 

infectou muitas pessoas nesta vila e ninguém 

morreu por causa disso. Os rapazes foram de 

casa em casa compartilhando uma passagem da 

Bíblia e orando com cada família. 

  



Aos poucos, Deus está abrindo portas para ministrar às pessoas face a face e por isso 

somos muito gratos! Louvamos a Deus pelo vosso apoio em orações e doações para podermos 

continuar servindo a Deus aqui no Amazonas, junto com vocês. Estamos orando por vocês sempre 

e orando que Deus sara as nações e para que Sua glória e Sua mensagem da Salvação em Jesus 

pode ser revelado através de Sua igreja... através de nós! 
 

Lhe enviando todo nosso amor e abraços, 
 

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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