
Saudações de Benjamin Constant, Amazonas, Brasil,           abril 2021 
  

 Ainda estou fazendo planos de aula para crianças sobre o livro do Apocalipse. É incrível ver como o plano 
redentor de salvação de Deus, por meio de Jesus, é encontrado em todas as Escrituras, desde Gênesis até o final do 
Apocalipse, e gira em torno das NAÇÕES ... TODA a humanidade. No céu, os 4 seres vivos e 24 anciãos cantam louvores 
ao Cordeiro, Jesus Cristo: “Tu és digno de pegar o livro e de quebrar os selos. Pois foste morto na cruz,e, por meio 
da tua morte, compraste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, nações e raças.”(Ap 5: 9). Que alegria ter 
o privilégio de pregar e ensinar às NAÇÕES que nos rodeiam; Brasil, Peru, Colômbia, Ticuna, Maioruna, Marubo, etc. 

  
 
  
 Wilson discipula e apoia Pr. Hélio enquanto ele coordena os 
ministérios de implantação de igrejas indígenas Ticuna em sua área, que 
envolve três municípios. A igreja à esquerda foi recentemente pintada e a 
igreja abaixo (esquerda) é outra nova igreja sendo construída em uma 
aldeia chamada Novo Cruzador. A da direita é a igreja plantada em São 
José. Wilson teve a grande bênção a dedicar líderes, já treinados para 
pastorear estas congregações, numa conferência de liderança recente. 
 

 
 

Isaú é líder de igreja e professor na aldeia Ticuna de Feijoal. Faz um mês que 
demos a ele dois quites de escola dominical cheios de planos de aula, visuais e recursos. 

Wilson e eu fizemos planos com Pr. Hélio para ir lá ensinar outro módulo de treinamento 
de liderança e dar treinamento de professores, possivelmente em maio. Nesse ínterim, 
Isaú nos disse que confiaria em Deus para fornecer professores e começar a treiná-los 
no uso do material, prometendo enviar fotos e relatórios de seu progresso. Ele tem 
cumprido sua palavra e estamos muito entusiasmados em ver sua organização e ânimo 

para servir ao Senhor. 
 

 
 
 
 
 
 

Dedicando novos professores 
ao serviço do Senhor! 

É maravilhosa ver os 
novos professores pregando a 
Palavra de Deus e oferecendo 
atividades para ajudar as 
crianças a entender o que 
aprenderam. Fiquei emocionada 
ao descobrir que eles até têm 
uma copiadora na vila para que 
possam fazer cópias das 
páginas de trabalhos manuais 
todas as semanas! 



Como você pode ver abaixo, o novo apartamento do hangar está bem encaminhado. Este será provavelmente 
nosso último projeto deste tipo para finalizar as instalações da base da missão aqui em Benjamin Constant. Este 
apartamento, com vista para o rio Javarí, abrigará equipes missionárias de curto prazo, obreiros visitantes ou fornecerá 
um lar para uma nova família missionária. Esperamos terminar a marina, na parte de baixo, para guardar os barcos 
missionários menores e os dos pastores e líderes visitantes. Há um espaço de armazenamento no fundo desta estrutura 
para madeira e outros materiais de construção de igrejas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
  

             À direita você vê nosso infame “posto de gasolina”. Paramos em barracas na 
beira da estrada, compramos uma garrafa pet cheia de gasolina e “abastecemos”. O 

gás é despejada através de um filtro caseiro. Quanta aventura aqui!       
 

Wilson e Pr. Maurilio finalmente conseguiram fazer a viagem de voadeira de 1 ½ hr. à vila de Feijoal para a 
Conferência de Treinamento de Líderes. Oito congregações nos rios da redondeza participaram. Elas contribuíram 
com alimentos e frutas de suas aldeias e ajudaram na preparação das refeições. Wilson pregou na sexta à noite e deu 
duas aulas pela manhã e uma à tarde, no sábado e no domingo. Pr. Maurilio ensinou uma aula todas as tardes também. 
Durante o primeiro culto Deus agiu de maneira tão poderosa que muitos começaram a chorar, até mesmo os jovens. Sua 
presença era tão poderosa que, quando partiram, começaram a convidar todos os demais para virem. O treinamento foi 
voltado para a liderança da igreja, mas muitos outros compadeceram também. Cerca de 80 pessoas participaram de 
todas as aulas e mais de 150 se reuniram para os cultos todas as noites. Wilson reservou tempo no final de cada aula 
para perguntas. Eles tinham MUITAS perguntas sobre as coisas do Senhor e a interação foi tremenda. Ministrar em 
comunidades ribeirinhas pode ser desafiador. Flexibilidade é a chave. A eletricidade acabou no último culto. Wilson 
resolveu pregar primeiro e deixar o tempo de louvor no final. O culto foi maravilhoso e a maioria das pessoas puderem 
fazer parte do louvor. Foi um tempo incrível de consagração, pois muitos se prostraram diante do Senhor e rededicaram 
suas vidas em obediência e serviço a Ele. Aqui está apenas um vislumbre das aulas, serviços e atividades: 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Que alegria ter o privilégio de 
comemorar o segundo aniversário de 
Andrew em nossa casa! Esta nova família 
missionária; Ezra, Joanna, André e Filipe 
vivem e ministram na vila rural de Crajarí, 
que fica apenas 11 km daqui. A única 
maneira de entrar e sair é com um 4x4 ou 
uma caminhada de 3 horas! É uma área 
muito difícil de alcançar, mas Deus é fiel e 
os usa de uma forma poderosa. Nós os 
amamos e gostamos de recebê-los, 
orientá-los e encorajá-los. 
 
 

 

 Wilson tem trabalhado continuamente para legalizar e fazer documentos de todas a igrejas que foram plantadas, 
especialmente no Peru, sob a organização missionária que criamos chamada “Família Sem Fronteiras Internacional”. 
Ele está ensinando cada líder sobre finanças e outras responsabilidades da igreja e responsabilizando-os por fazer a ata 
de sua igreja, a contabilidade, etc. As restrições da COVID finalmente foram retiradas no Peru e as fronteiras estão 
abertas mais uma vez. Logo mais Wilson terá reuniões com o Pr. Edgardo, Pr. Coordenador em Cavalo Cocha , e também 
estará ministrando em sua igreja. Louvamos ao Senhor que Pr. Edgardo está totalmente recuperado do vírus. Será uma 
grande bênção visitá-los e encorajá-los após vários meses de quarentena e fronteiras fechadas. Compartilharemos sobre 

esta viagem em nossa próxima carta. 😊 



 

 Nunca deixamos de ficar maravilhados e gratos por tudo o que Deus está fazendo entre as nações desta região 
por meio de vossas orações e parceria. Todos nós enfrentemos batalhas este ano com a perca de empregos, as 
restrições e limitações e tempos de solidão e luto. Nos queremos vos agradecér do fundo do coração por não esqueçer 
de nós, por “aguentar firme” conosco durante todas as mudanças e lutas nesta pandemia. Obrigado por nos apoiar tão 
fielmente todos os meses e por nos amar e encorajar por meio das orações e cartas de encorajamento. Perdemos 
sustento no decorrer do ano. Uma igreja querida e fiel fechou suas portas, pois era composta de pessoas idosas num 
prédio de idosos.  Outra igreja perdeu muitos membros devido às restrições e ainda outra igreja mudou de liderança e 
de visão e parou de sustentar vários missonários. No meio de tudo isso, alguns dos nossos amados mantenedores foram 
chamados para a glória. Deus é fiel e sabemos que é Ele que nos sustenta com Sua destra fiel. Também sabemos que 

podemos contar com suas orações pela direção e provisão de Deus todos os dias! 😊 Oramos por vocês e ficaremos 

muitos felizes ao receber notícias suas. Se puder, envie-nos seus pedidos de oração específicos para que saibamos 
como orar melhor por cada um de vocês! 

God bless, 
 

Wilson and 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 

 

 

http://www.wilsonandlori.com/

