Amados Irmãos,

Fevereiro, 2012

É um Novo Ano... o tempo de estabelecer novos alvos. O alvo principal nosso não muda:
“A Ele (Cristo) anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria para
que apresentemos todo homem perfeito em Cristo.” Colossenses 1:28
Como é bom servir o Senhor junto com vocês aqui no Amazonas! No “servir”, tem passos a seguir, métodos a utilizar,
dons a exercer e mais de tudo tem ordens a obedecer: “Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações ...”.
Wilson e eu louvamos a Deus por vocês e pela vossa obediência à ordem de Deus em “ir” e fazer discípulos sendo
testemunhos na vossa própria comunidade, orando, sustentando a obra de Deus e se envolvendo em missões!
O mês de janeiro foi bem corrido. Começou com o Encontro de Asas de Socorro num acampamento perto da nossa
sese em Anápolis, GO. Quase todos os missionários de todas as seis bases da missão se reuniram para três dias de
palestras, comunhão e confraternização. O encontro terminou com testemunhos e a celebração da Santa Ceia. Logo
depois do encontro, viajamos para Goiânia e Anápolis
para visitar parceiros e amigos. Compartilhamos numa
igreja parceira em Anápolis. Depois de uma semana
retornamos a Santa Catarina para terminar nosso
tempo de divulgação missionário visitando mais duas
igrejas, alguns parceiros, amigos e família. O tempo
que tivemos no sul do Brasil divulgado o ministério de
Asas de Socorro, dando testemunhos e relatórios
daquilo que Deus está realizando no Amazonas,
contando novos desafios e tendo o privilégio de dar os
nossos agradecimentos pessoalmente a muitos que nos
apóiam foi abençoado e precioso! Louvamos a Deus
pelos novos parceiros que Ele nos concedeu e por
todos vocês que vão à batalha conosco para levar o
Evangelho aos confins da Terra.
Antes de retornarmos para Manaus, tivemos a grande alegria de celebrar o aniversário dos pais do Wilson, Udo e
Iolanda Kannenberg que completaram 61 anos de comunhão conjugal (20/01) e também o nosso 28º aniversário de
casamento (21/01). A nossa celebração começou a meia noite com flores especiais no quintal dos sogros. Foram 14
flores chamadas Damas da Noite que se abrem uma vez no ano por volta de meia noite! De manhã nós quatro e mais a
irmã do Wilson, Marly, fomos conhecer uma das cidades mais antigas de Santa Catarina: São Francisco do Sul. O dia
foi perfeito com cenários fantásticos de vales e montanhas, o mar e as praias. A primeira parada pelo café da manhã
foi o posto de gasolina Tio Ugo. Foi incrível com sua estrutura de madeira e troncos de árvores. Arrancaram uma
árvore inteira junto com suas raízes para instalar como mastro principal do restaurante. Sentamos debaixo das raízes!
Havia um assento artesanal de madeira lindo no banheiro e as pias foram feitas de um tronco de madeira também.
Durante o café descobrimos a próxima etapa da nossa diversão que chamamos o Beto Carrero da terceira idade... uma
cadeira de massagem super sofisticada. Cada um de nós nos submeteu a dois minutos maravilhosos de massagem
naquela cadeira e até o Sr. Udo queria saber se a gente estava botando ele na cadeira elétrica (hahaha). Como rimos e
nos divertimos. Aí que fomos à cidade de São Francisco e passeamos na cidade, nas praças e num museu.
Almoçamos num restaurante simples e rústico à beira da praia e tivemos uma deliciosa sobremesa mais tarde numa
sorveteria. Agora estamos de volta ao campo missionário repletos de lembranças tremendas de caminhadas longas nas
praias, atividades especiais, viagens e visitas com família, amigos e igrejas.

É bom estar de volta ao que Deus tem nos chamado... alcançar vidas para Cristo no Amazonas. Bom é saber que
não estamos sozinhos. Contamos com vosso apoio em oração e doações, em ação e participação. Incluímos a nossa
agenda para que possam estar juntos em oração.
9‐20 de fevereiro
29 de fevereiro a 10 de março
15‐26 de março

1ª equipe chega ‐ viagem de barco à Vila São Paulo no Rio
2ª equipe ‐ viagem de barco – vila ser decidida
3ª equipe ‐ viagem de barco – Vila bem distante de Manaus

Propósitos das equipes:
‐ Pintar uma igreja nas favelas de Manaus e fazer visitas na comunidade, culto de dedicação (antes da viagem)
‐ Evangelização numa vila ribeirinha distante de Manaus
‐ Construção de uma Igreja na vila
‐ Instalação de Filtros de Água pois a maioria não tem água potável
‐ Trabalhos Infantis
‐ Higiene Bucal e Tratamentos de Flúor
‐ Visitas nas Casas
‐ Trabalhos de comunidade – cortar cabelo, etc.
‐ Distribuição de Bíblias
‐ Bazar de roupas e chinelos, Entregue de saquinhos com lembranças
‐ Apoiar o novo pastor ou líder da vila em tudo que for possível
‐ Algumas equipes também levantam recursos e compram 1 ou 2 motores de barco (rabeta) para deixar com
os pastores da vila e da área.
Pedidos de Oração:
1. Por nós e todos os detalhes que precisamos coordenar para estas viagens.
2. Que Deus se manifesta nas vidas dos ribeirinhos e abra seus corações.

3.

4.
5.

Pela segurança das viagens de barco e também de avião (que o Wilson sempre faz). Estamos na época das chuvas e o
tempo muitas vezes é violento com ventos fortíssimos e chuvas torrenciais. Têm ondas grandes nos rios, paus de
árvores descendo, etc.
Pelo treinamento que o Wilson dará a outro piloto do setor.
Pelos preparativos da nossa mudança para abrir um setor de vôo em Benjamin Constant a partir de outubro.

Grandes Abraços
Wilson e Lori
Wilson e Lori Kannenberg
C.P. 2012
Manaus, AM 69072-970

Asas de Socorro
Caixa Postal 184
75024-970 Anápolis, GO

www.wilsonandlori.com
Telefone
Wilson 92-3342-9924
Lori 92-3342-9924

Endereço Eletrônico
asasmission@cs.com ou wilson_kannenberg@hotmail.com
lori.kannenberg@hotmail.com

Aniversários:
08/10/55
03/25/58

Por favor deletar: O seguinte endereço… wl3jk@vivax.com.br não existe mais.
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.

