
Saudações da FRIA e seca vila ribeirinha de Benjamin Constant no Amazonas!    setembro 2020 
 

 FRIO e SECO no Amazonas? SIM! Mas você deveria 

estar pensando: “Não é quente e húmido na selva Amazônica?” 

Nem sempre. É época da seca (por 6 meses) e não tem 

chovido, apenas umas gotas, em várias semanas. Benjamin 

Constant está coberta por uma nuvem de poeira e todo mundo 

está MAIS alegre e disposta a usarem suas máscaras. A frente 

fria chegou, abaixando a temperatura vários graus, num só dia 

e registramos uma temperatura de15 graus por alguns dias. 

Poucas pessoas estão saindo de suas casas, já que estamos 

acostumados ter a média de 28 - 30 graus o ano todo. Fui 

obrigada a sentar em cima das minhas mãos para “descongelá-

las” o suficiente para escrever esta carta e estou vestindo meu 

único moletom, que é bem fininho! 

 

Wilson e eu temos feito mais visitas recentemente. Na semana passada fizemos um  culto 

com uma família da igreja. Carlos tem diabetes e está fraco e instável, por isso não pode sair de 

     casa. Que tempo precioso tivemos, pregando a Palavra e celebrando  

         a comunhão junto. Dois membros da família se reconciliaram com Deus. 

Não é fácil permanecer firme na fé sem comunhão com os irmãos. A 

maioria das pessoas aqui não têm acesso a internet para ouvir 

pregações, além do fato de que nossa internet é extremamente lenta. 

Com as igrejas fechadas os irmãos não têm recebido o apoio e 

encorajamento que precisam. 
 

Esta família estava lidando com problemas de raiva. Seu único meio 

de sustento é sua plantação, principalmente; feijão, macaxeira e banana. Os 

ladrões têm roubado aí várias vezes e até derrubaram árvores e bananeiras, 

etc. Foi emocionante ver a família entregando sua raiva e tristeza ao Senhor 

em oração. Eles nos deram essas bananas em agradecimento ao Senhor 

por nossa visita. (Tentamos recusar, sabendo que eles precisam vender 

tudo o que têm para sobreviver, mas não queríamos roubá-los da bênção 

de dar). Eu posso ouvir alguns de vocês rindo. A maioria dos que realmente 

me conhecem, sabem que odeio bananas. MAS, Wilson os ama e ficamos 

muito gratos por esse presente dado com tanto amor e carinho. 
 

Esta é Edileine. Ela é a nova líder do ministério infantil de sua 

igreja. Ela é dedicada e animada para ministrar às crianças e ensinar-lhes 

a Palavra de Deus. É sempre emocionante para mim trabalhar junto com 

as igrejas aqui e ajudar a fornecer recursos de ensino para elas usarem. 

Como ela mora na cidade, Edileine está emprestadando um quite para 

a Escola Dominical, da Biblioteca de Recursos que montei aqui em casa. 

Agora ela tem visuais, revistas e tudo o que é necessário para ensinar as 

crianças de sua classe por 3 meses. Wilson me ajudou a plastificar as 

imagens de todos os recursos da biblioteca para que possam ser usados 

continuamente. 😊 (Ele tem me apoiado em todos os meus projetos!) 

Quando Edileine terminar com este quite, ela o devolverá e escolherá 

outro. A Biblioteca de Recursos está oficialmente ABERTA! 😊 



 
É muito difícil para as pessoas desta região obterem uma Bíblia. Tem poucas opções e  

são muito caro. Cada vez que Wilson e eu vamos a Manaus compramos Bíblias, mas a viagem 

é muito cara e vamos só quando for necessário (cada dois anos). Às vezes recebemos doações 

para comprar Bíblias e às vezes não e não estamos conseguindo encontrar uma fonte viável para 

conseguir Bíblias em espanhol para nossas viagens ao Peru. Uma querida irmã em Cristo de 

Manaus, que adora servir a Deus e tem verdadeira paixão por 

missões, ingressou recentemente em uma organização 

chamada “IDE”. Elas buscam doações para enviar Bíblias para 

pessoas que não podem obtê-las. Maria trabalhou muito para 

verificar as livrarias e os preços, encontrar um barco para enviar 

a caixa até Benjamin Constant, fazer a entrega da caixa com 50 

Bíblias (40 em português e 10 em espanhol) e depois nos 

avisar. Finalmente chegou! Ela também enviou muitos folhetos 

do Evangelho para distribuir. Louvamos ao Senhor por Maria 

e os outros que desejam garantir que as pessoas recebam a Palavra de Deus!  
 

Estou quase terminando de montar uma série de nove lições bíblicas para crianças sobre 

o TABERNÁCULO no deserto. Elas incluem visuais e trabalho manual/atividades. Tenho 

aprendido muito. É maravilhoso ver como tudo aponta a Jesus! Não espero a hora de ver estás 

lições sendo ensinadas a juniores ou adolescentes. Estou convencido de que os adultos nas 

aldeias indígenas e vilas ribeirinhas iriam gostar delas e aprenderiam muito também. 
 

Wilson estava muito animado ao saber que a balsa, com os materiais de construção da marina, 

finalmente chegou. Foi a última balsa que conseguiu entrar no porto de Benjamin nesta seca.  Daqui 

para frente, irão parar no porto de Tabatinha (30 minutos de barco voadeira daqui). Os preços de todas 

as mercadorias já estão subindo. Na foto abaixo, os trabalhadores estão descarregando o que 

encomendamos e à direita é uma foto recente da marina. Haverá um apartamento na parte de cima 

para alojar uma nova família missionária no futuro.      . 

Junto com a construção da marina, que será usada para alojar barcos e materiais de construção de 

igrejas, o avião da missão está sendo pintada. Este pintor está fazendo um ótimo trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
   

A foto à direita mostra a LONGA caminhada as pessoas tiveram para subir 
o barranco do rio do barco para a vila. Devido a seca, o rio está muito BAIXO! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

         Voltando ao hangar, no final da tarde, a turma tinha outra LONGA caminhada 
para subir a rampa do hangar. Você consegue ver o hangar no topo com a nova 
marina ao lado esquerdo? 

 
 
 
 
 “Então… virá o fim.” Deus disse isso e todos nós sabemos que esta hora está chegando. Nós nos perguntamos 

todos os dias como Deus quer que usemos nosso tempo e talentos para que possamos fazer o melhor uso deles até que 
Cristo venha para tomar Sua igreja. Também louvamos a Deus todos os dias por VOCÊS, a incrível equipe de ministério 
com a qual ele nos abençoou. Nós O louvamos por seu amor e encorajamento, por suas orações e apoio. Oramos por 
sua saúde, para que Deus supra suas necessidades diárias e, especialmente, para que você seja espiritualmente elevado 
e edificado por meio de sua caminhada com Cristo e seu testemunho Dele em sua família, trabalho e vizinhança. Nós te 
amamos e temos saudades, mas nos alegramos em sermos FAMÍLIA! 
 

   Wilson teve o grande 
privilégio de pilotar o 
barco da missão para 
levar 30 pessoas de 
uma Igreja aqui para 
inaugurar uma nova 
igreja na vila ribeirinha 
chamada Novo Lugar. 

       Foi um tempo 
especial de festa e 
celebração! 
         É uma Igreja 
palafita devido às 
enchentes anuais. 
         As pessoas se 
sentaram ao lado 
da igreja, debaixo 
da igreja e muitas 
ficarem em pé. 



Deus vos abençoe. Grandes abraços, 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/

