Saudações do Amazonas!

setembro, 2012

Estamos de volta! Depois de compartilhar e pregar nas úlitmas duas
igrejas parceiras em agosto, Deus nos deu o privilégio maravilhoso de
visitar com nossos filhos e alguns membros da família antes de
retornarmos aos ministérios no Brasil. Como nosso tempo foi precioso
participando da formatura da Jéssica e do casamento dela com Ben,
celebrando aniversários da família e parentes, conhecendo os dois
membros mais novos (recém nascidos) do meu lado da família e tendo
comunhão com amigos e parceiros dos EUA. Se você gostaria ver o
website com as fotos e slides do Casamento de Ben e Jéssica, pode entrar
no seguinte site: shardphotography.weebley.com.
Jessica e Ben em casa.

Wilson completou 57 anos em agosto.
Estamos descobrindo o mundo de “descontos
para a terceira idade”. Receber descontos
em tudo quanto lugar por ter uma idade
mais avançada é bom mas foi um choque
para nós esta viagem. Estamos tentando
decider como reagir a esta nova realidade.
 Louvamos a Deus pela vida que tens nos
dado para glorificá-O e ser Seus
testemunhos a todas as nações e gerações!
Com a saude e força de Deus proseguimos ao
novo desafio de alcançar áreas isoladas no
oeste do Amazonas com a mensagem de
Jesus. Que privilégio tremendo contar com
vossas orações e vosso apoio!
Celebrando o dom da vida com Julie e Brandon.

Deus está respondendo as vossas orações
ao respeito a este novo projeto. Aos poucos,
Ele está suprindo as necessidades dando
recursos para nossa mudança e relocação
do avião, ferramentas que faltava para a manutenção do avião, peças, etc. Louvamos a Deus por isso e
também pelo piloto que recebeu autorização para trabalhar conosco, a casa que Wilson encontrou antes
da nossa saída e por todos vocês que fazem parceria conosco.
Antes da nossa saída de Manaus (fim de novembro se Deus quiser) há varios desafios para enfrentar.
Contamos com vossas orações pelo seguinte:
PEDIDOS DE ORAÇÃO:
-

Pelos preparativos para a chegada da próxima equipe missionário e pela viagem de barco (meio de
setembro). Será a primeira viagem da balsa para instalar filtros de água em duas vilad ribeirinhas.
Orem pela segurança da viagem e do trabalho e pela evangelização nestas vilas.

-

Somos autorizados de levanter recursos em igrejas Brasileiras de Manaus para ajudar com os
custos inciciais de implanter uma base missionária de vôo em Benjamin Consant e subvencionar os
primeiros vôos missionaries. Estamos pedindo ajuda mensal para um ano meio até estamos mais
estabelicidas. Confiam em Deus junto conosco para isto se tornar realidade.

-

Orem pela nossa mudança para a vila ribeirinha de Benjamin Constant….
. A venda do nosso carro.
. Finalizar tudo que for necessário a fazer em Manaus antes de partir.
. Arrumar as malas.
. Encontrar a melhor maneira de enviar a mudança pois é um lugar muito longe e remoto.)

Será um tempo cheio de atividades e correria mas estamos animados e antecipando as bênçãos de
Deus no meio de tudo.
,
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Anniver:
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Sustento Mensal: (Para quem não recebe boletos bancários para nosso sustento e gostaria de contribuir.) Pode ser enviado
para Bradesco: Ag. 0240-Conta corrente: 93.826–2 e avise que a oferta é para Wilson e Lori Kannenberg a
doacoes.missionarios@asasdesocorro.org.br. Para cadastrar-se é o mesmo contato. A missão precisa ter seu nome, endereço
completo, número de telefone e CPF ou CNPJ para receber doações e enviar boletos. Obrigado pela sua colaboração. Caso tiver
dúvidas entre em contato com (62) 4014-0323. Para mais informações sobre Asas de Socorro, acesse o site
www.asasdesocorro.org.br.

