
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Wilson e eu gostaríamos de convidá-lo a viajar 

conosco numa jornada de 42 anos servindo ao Senhor na 

aviação missionária. Gratos ao Senhor, mas com tristeza 

no coração, estamos dizendo adeus desta parte do nosso 

ministério. Após 42 anos de serviço fiel como piloto 

missionário, voando pela selva amazônica para alcançar 

os não alcançados com o Evangelho de Jesus Cristo, Deus 

levou Wilson a entregar o avião.  
 

 
 
 

Em junho, Wilson levou o avião (Cessna 206) da Igreja Assembleia de Deus para 

Manaus.  De lá, outro piloto missionário levará o avião para Belém, Pará onde continuará a 

usá-lo para servir a igreja de Cristo. 
 
 

Wilson e eu ainda estamos servindo como missionários no tríplice fronteira do 

Brasil, Peru e Colômbia, mas a partir de agora usaremos barcos como nosso principal 

meio de transporte. Wilson manterá sua licença de mecânico. 
 

 

 

 

Esta jornada começou com um sonho. O que você quer ser quando 

crescer? UM PILOTO! A mãe de Wilson ouviu essa resposta repetidamente. 

Como ele teve essa ideia? Afinal, ele morava em um vale entre duas 

montanhas no sul do Brasil. Ele nunca tinha visto um aeroporto ou um avião 

de perto.  Porém, uma vez por semana um avião sobrevoava o vale. Wilson o 

ouvia chegando e esticava o pescoço para seguir seu caminho até que estivesse 

fora de vista. Quando adolescente, sua paixão por voar cresceu, mas ele era 

rebelde e distante do Senhor. Sua mãe simplesmente não conseguia permitir 

que ele seguisse seu sonho pensando que, se ele sofresse um acidente, estaria eternamente 

perdido. Como resultado das orações fiéis e fervorosas de sua mãe, ele confiou em Cristo aos 

16 anos e ela finalmente lhe deu sua bênção! 

Celebrando 42 anos de voo e ministério como missionário piloto/mecânico. 



 

Em 1980, Wilson iniciou seu 

treinamento de voo na missão Asas de 

Socorro, em Anápolis, Goiás, onde foi 

consagrado como missionário piloto/ 

mecânico em 1982.  

 

                        

 

 

 
 

 

 

Pouco tempo depois, Wilson e eu nos 

conhecemos e nos casamos em (1984). Desde 

então, ele não apenas me carrega no seu          , 

mas me carrega em seus voos... colado no 

painel de instrumentos do avião!                   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondendo a uma emergência 

médica em uma tribo indígena. 

Treinamento 

“no campo” 

 

Palamiú 

Que dia incrível foi quando Wilson foi 

enviado para sua primeira base missionária 

em Boa Vista, Roraima, norte do Brasil, 

onde recebeu seu treinamento “no campo” 

com Ken Debelak. (nosso futuro cunhado) 

 



 
 

 

                                                                 

A próxima etapa de nossa jornada nos 

levou a uma tribo indígena Ayoré em Rincon 

del Tigre, Bolívia, onde moramos por 4 anos. 

Transportamos suprimentos para missionários 

batistas que administram um dormitório para 

cuidar dos filhos dos fazendeiros, uma escola 

para essas crianças e crianças indígenas, uma 

igreja espanhola e uma igreja indígena. 

 

 

 
 

 
 

                                      Wilson e eu então fomos 

para uma base de voo da Asas de Socorro em Eirunepé, 

Amazônia, por mais quatro anos, levando missionários de 

Ethnos 360 de ida e de volta para oito tribos indígenas de 

etnias diferentes, entregando sua correspondência e 

suprimentos e respondendo a emergências médicas… 
 

Um dia recebemos uma chamada de rádio que 

uma mulher de uma das 

tribos estava tendo sérios 

problemas para dar à luz 

seu bebê. Wilson chegou 

na aldeia bem na hora do 

bebê nascer. A nova mãe 

deu ao filho o nome dele 

e pediu a Wilson para dar 

ao bebê seu 1º banho!      

 
 
 
 

 
 
 

 

Wilson atuou como Gerente de Operações e Piloto em Comando em Rincon del Tigre 

e Eirunepé. Eu fui responsável pelo Acompanhamento dos Voos. Mantive contato de rádio 

com Wilson durante cada voo (anotando posições de voo, altitude, velocidade, horários etc.) 

e, também fiquei “na escuta” com as bases da missão Ethnos 360 em caso de emergência. 

Três Unidos 
Bebê Wilson 

Rincon del Tigre 



 

 

 

 

Em 1991 Wilson e eu voltamos para a base 

da missão em Anápolis, GO por quatro anos para 

reabrir e administrar a Escola de Aviação da 

missão. Wilson atuou como Professor, Instrutor 

de Voo e Gerente de Operações de Voo. 

 

 

Em 1995, a igreja Assembleia de Deus em 

Manaus nos convidou para ajudá-los a comprar um 

avião Cessna 206 e pilotá-lo para honra e glória de 

Deus, o que fizemos pelos próximos 27 anos. 

Quando Wilson registrou o avião, o homem pensou 

que era dele, então o WKG significa Wilson 

Kannenberg. Era tarde demais para mudar, mas 

assim, ficou mais fácil 

de lembrar!        

A igreja nos recebeu de braços abertos e nos deu o enorme 

privilégio de voar para igrejas evangélicas, organizações 

missionárias e missionários em toda a Amazônia. Até os voos com 

funcionários do governo eram voos missionários! Wilson e eu 

louvamos a Deus por nos permitir fazer parceria com eles nos 

ministérios ao longo dos anos. Eles não apenas apoiaram 100% nossas operações de voo, mas 

amaram e apoiaram a nós e nossos filhos em todos os sentidos. Eles se tornaram FAMÍLIA! 

Wilson estabeleceu uma nova base 

de voo em Manaus, solidificando os 

ministérios das Asas de Socorro naquela 

região como Administrador, Gerente 

de Operações e Piloto Chefe.  
 

         Logo depois de chegar em Manaus, 

Deus nos surpreendeu com um segundo 

avião... um Cessna 208 Caravan 

novinho em folha, um presente especial 

para a missão de Darrel e Lee Carver. 

Manaus Flight Base 

PT-WKG 



 Darrel é banqueiro aposentado e piloto. Esses dois 

“irmãos” voaram lado a lado por 10 anos. Foi incrível trabalhar 

com eles e várias outras famílias missionárias à medida que nossa 

equipe crescia. Isso marcou o início de 18 anos incríveis 

transportando pastores, líderes de igrejas, políticos cristãos e 

missionários. Também começamos a plantar igrejas e coordenar 

viagens de clínicas odontológicas/médicas/evangelísticas 

durante esse período, fazendo uso dos aviões para áreas mais 

remotas. Veja alguns destaques desses anos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transportando Pastores 

Quase todo ano em Manaus 

Wilson fazia um voo de emergência para 

Cátia e Judite. Elas serviram fielmente ao 

Senhor como tradutores da Bíblia por 

mais de 40 anos em uma tribo indígena 

muito remota. Ambos tinham mais de 

trinta e cinco casos de malária cada, mas 

nunca desistiram! Elas estabeleceram 

uma igreja ativa na tribo e concluíram a 

tradução do Novo Testamento para a 

língua indígena Apuriná em 2005 e parte 

do Antigo Testamento.  
Voo de emergência para trazer Cátia 

a Manaus para tratamento médico. 

José sempre vinha às nossas clínicas para ver 

o que podia “receber”, não demonstrando interesse 

nenhum nos esforços evangelísticos. Um dia uma 

cobra venenosa picou sua mão. Infeccionou e 

começou a apodrecer. Ele não conseguiu encontrar 

ajuda na próxima vila, então perguntou à enfermeira 

local se alguém poderia orar por ele. Ela era uma 

cristã e estava mais do que feliz em orar por ele. 
 

Um dia, Wilson voltou com outra equipe 

médica/dentária. Um médico tratou a mão de José, 

pois ainda estava inchada e com secreção. Deus já 

estava trabalhando no coração dele e a equipe teve o 

privilégio de conduzi-lo ao Senhor. Logo mais Deus 

curou a mão de José. A equipe lhe deu uma Bíblia 

falante, já que não sabia ler nem escrever. 
 

Na próxima vez que Wilson voou para lá, 

todos ficaram maravilhados com a mudança na vida 

de José. Ele era conhecido como o pastor local! Ele 

ouvia e memorizava a Palavra e a compartilhava 

com quem quisesse ouvir. José levou outros ao 

Senhor e iniciou a primeira igreja no rio Uniní! 

Outro homem, juntou-se com ele para lhe ajudar no 

ministério. Como resultado dos voos de clínica, três 

igrejas foram fundadas neste rio. 

JOSÉ 

 



Testemunho de um dentista que voou com Wilson para uma 

aldeia no rio Jaú: “Os preparativos para esta viagem me deram uma certa 

apreensão. Chegando na primeira comunidade, meu coração foi 

impactado de tal forma que o amor por aquelas vidas foi muito além das 

minhas dúvidas ou medos... Como é maravilhoso sentir o amor de Deus 

fluindo através de nós para os outros … 
 

A profissão que tanto amo se tornou um instrumento 

precioso. A alegria que meu serviço 

proporcionou a essas pessoas foi além das 

minhas mais altas expectativas... nenhum 

título, emprego, descoberta, dinheiro, nada 

disso é melhor do que atender a quem tem 

necessidades tão grandes. O sorriso no rosto, 

a alegria das crianças ao receberem as escovas 

de dente. Isso é muito melhor do que qualquer esforço profissional!  
 

Essa foi minha primeira viagem e tenho certeza de que haverá muitas outras. Buscarei 

cada dia mais a Deus, desejo servi-Lo e dedicar minha vida a Ele... Louvo a Deus pelo 

ministério de Asas de Socorro e de todos os missionários que dedicam suas vidas ao serviço 

do Pai... Que Deus abençoe este ministério. 
 

 

 

Em 2012, a igreja Assembleia de Deus em Manaus 

nos permitiu, com toda alegria e apoio, transportar seu 

avião para Benjamin Constant, no tríplice fronteira do 

Brasil, Peru e Colômbia. Wilson estabeleceu outra base 

de voo e continuamos a obra a alcançar aldeias indígenas 

e comunidades ribeirinhas para Cristo ao longo do vale 

do rio Javarí até Iquitos, Peru e além.  

 

       Um de nossos principais focos continua sendo a Plantação de 

Igrejas: solidificar as sete novas igrejas atualmente em construção 

no Peru e buscar a direção de Deus para estabelecer novas igrejas.  
 

 
 
 
 
 
 

 

Também focamos no 

Treinamento de Líderes: 

 
 

Treinando pastores, líderes, e professores das trinta e três igrejas plantadas 

através de conferências, módulos de seminário, discipulado, cursos e oficinas. 

É importante para nós servir lado a lado 

com esses homens e mulheres de Deus, 

encorajando-os com visitas de vez em 

quando, mantendo contato usando 

Whats App, e lhes dando direção e 

recursos para seus ministérios.  
 

 
 
 

 

Base de voo em Benjamin Constant 

 

Iquitos Paulo Seco 

Orelhana 



 
 

Após nossa 1ª visita a São João, Deus nos permitiu plantar uma igreja e vê-la crescer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                 
 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São José 

 

Buscando líderes indígenas cristãos  

para treinamento de liderança. 

Ajoelhado em um mapa da Amazônia em um 

momento poderoso de oração por essa região. 

“A oração de uma pessoa 

obediente a Deus tem 

muito poder!” Tiago 5:16 

 

Aqui estão alguns destaques das operações de voo de Benjamin Constant:   

 



 
 

Wilson e eu louvamos ao Senhor pelos 42 anos que Ele nos 

permitiu usar o avião 

como uma ferramenta 

ministerial para a 

expansão do Seu Reino 

por toda a Amazônia. 

Obrigado por ser parte 

integrante de cada passo 

desta jornada através de 

suas ORAÇÕES e 

PARCERIA!!  
 

Louvamos a Deus diariamente por sua paixão por missões, sua dedicação em obedecer 

e servir a Ele e Sua obra e por sua fidelidade ao longo dos anos. É uma tremenda honra ser 

“enviado” por você e representá-lo diante do Senhor no campo missionário. Vamos nos alegrar 

juntos pelas coisas maravilhosas que Deus fez e confiar nEle para continuar nos usando para 

alcançar os perdidos para Cristo! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

A Deus seja a glória! 

Wilson e Lori 

“Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder 

e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e  

Samaria e até nos lugares mais distantes da terra.” Atos 1:8 
 

Aldeia Indígena Ianomami 

 



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 Brasil 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/

