Aos nossos fiéis parceiros e amados irmãos e irmãs em Cristo,
Em setembro, foi
uma honra receber a visita

Outubro, 2013

de uma equipe de líderes dos EUA para pequisar
e ver como eles poderiam nos ajudar nesta
região em parceiria com suas equipes missionárias. Fomos de barco a Louro Saudré, uma
aldéia indígena, onde gostaríamos ajudar Pastor
Nestor terminar a construção de sua igreja.
Visitamos a escholinha de Corina, a
esposa do Pr. Edgard em Islândia, Peru,
onde foi confirmado a necessidade de fazer
uma

cozinha

ao

lado

e

banheiro

para

atender as necessidades destas crianças. A
cidade é suspensa e fica
totalmente

alagada

mais

de metade do ano e é
considerado um lugar de
extrema pobreza.
Corina
por Deus e crianças.

é uma trabalhadora, incrívelmente creativa e é apaixonado

A maioria dos materiais e

visuais que ela usa são feitas de objetos recicláveis.
Foi tão bom trabalhar lado a lado o outro dia
confeccionando máscaras de animais.
jogo para aprendizagem e eu fiz

Ela fez um
outro para o

grande evento que terá no auditório aqui em
Benjamim para o Dia das Crianças. Vejam vocês...

Nós ministramos em outra escola que fica 20min. de carro. A maior parte do ano
durante as chuvas as pessoas tem pouco acesso à cidade por causa da lama. Nem motos
conseguem passar. Elina, uma das professoras, volta à Benjamin nos fins de semana para
visitar sua família e ir à igreja, pois não há igreja naquele local. As crianças da escola estão
sempre perguntando para ela: - O que é uma igreja? Como que é? Elina disse que às vezes

ela leva três horas a pé para chegar de volta na escola! Já tem uma possibilidade de
adquirir um terreno e construir uma congregação naquele lugar.
Entre os vários voos, Wilson está coordenando e ajudando nas obras do terreno onde será

a nossa base de voo. Eles já cavaram buracos para a cerca, fizeram a base de concreto para
o contêiner que servirá como nosso escritório e oficina e também estão construindo um
pequeno muro para fazer a fundação e piso do hangar.

Os dias estão ensolarados e muito

quentes. Wilson sempre fala que aqui no Amazonas suamos para Cristo!

Quando levamos a equipe para o aeroporto de
Tabatinga, ficamos tão felizes ao encontrar os dois
meninos Índios que Wilson buscou num voo de
emergência. Eles tiveram sua perna amputada por
causa da picada de cobra a estavam a caminho ao
São Paulo para receber suas próteses e seis meses
de adaptação e fisioterapia!
Deus nos abençoa e abençoa todas estas pessoas através de vocês. Agradecemos vosso apoio!

Servindo o Rei dos Reis,
Wilson e Lori
Asas De Socorro, Caixa Postal 175, 75001-970 Anápolis, GO
Endereço de Casa: CP 41, Benjamin Constant, AM 69630
Telefone:
Wilson 97-9171-2100
Lori
97-9171-1516

Endereços Eletrônicos
asasmission@cs.com ou wilson_kannenberg@hotmail.com
lori.kannenberg@hotmail.com

www.wilsonandlori.com

Aniver:
08/10/55
03/25/58

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. 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 e endereço
completo e número de telefone para receber doações e enviar boletos. Obrigado pela sua colaboração! Caso tiver dúvidas entre em
contato com (62) 4014-0323. Para mais informações acesse: www.asasdesocorro.org.br.

