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Chegamos a Benjamin Constant… a tão sonhada mudança para alcançar a maior concentração de povos indígenas
na área mais fechada do Brasil. Na véspera de Natal, Wilson
e eu saímos de Manaus num lindo dia ensolarado às 5hr da
manhã. Decolamos no Cessna 206 de seis lugares sentados
lado a lado durante 4 hrs e 30 min. voando quase 1000 km
sobre a selva sem conversar, pois este avião é barulhento.
(Talvez fosse para o melhor para gozar da viagem!) Wilson usou fone de ouvido e eu
usei plugues. Ao aproximar Benjamin Constant vimos colunas de vapor subindo da
selva no final de uma chuva que parecia uma cena extraterrestre.
Vamos fazer um passeio para conhecer esta linda cidadezinha. Ela fica na beiro do Rio Javarí e leva meia hora de
voadeira (barco) de Tabatinga. O porto está cheio de canoas e barcos de todos os tamanhos vindos e saindo. É
época de chuva e o rio subiu mais de 3 metros desde nossa chegada. A água está quase invadindo o centro. Subindo
o barranco se escuta espanhol por todo lado dos Peruanos e alguns Colombianos que tem suas lojinhas a beira do
rio. O centro é cheio de hotéis, lojinhas, minimercados, padarias e igrejinhas. É mais limpa do que imaginava (bela
surpresa) e as casinhas (de madeira e alvenaria) são tão coloridas e bonitinhas com molduras lindas de madeira ao
redor das janelas e portas. Quanto barulho se ouve aqui. Um zumbido por toda parte devido às centenas de motos
rodando a cidade. 90% das pessoas usam motos. Carros são raros por aqui. Precisa
abastecer? Procura uma “barraca” à beira da estrada vendendo “cocão” que se
refere a combustível. Não existe posto de gasolina aqui porque é mais barato em
Peru. Wilson e eu já nos acostumamos a pular no moto taxi para fazer compras, etc.
Estamos gostando demais caminhar por aqui também. A cidade é tão pequena que
para nós é tudo “perto”. Muitas vezes temos andado da casa para o centro para ir à
igreja. Tem chovido muito, mas no geral tem chovido mais de noite e o sol vem pela
manhã que facilita o nosso trabalho na casa. Deus tem nos abençoado com tantas pessoas da igreja e da cidade para
nos ajudar e visitar. De manhã se acorda com uma verdadeira sinfonia de pássaros dando um belo concerto.
Wilson e eu trabalhamos na casa de Natal até o Ano Novo limpando,
pintando e concertando a instalação elétrica, vasos, portas, telas e várias
outras coisas para fazer a casa habitável e funcional. Paramos para ter
comunhão com os irmãos na igreja e para orarmos e fazer devocionais
juntos. Nossos pertences chegaram de balsa 15 dias depois da nossa
chegada. Os móveis, as caixas e malas estavam sujas, arranhadas e mofadas
das muitas chuvas, mas ficamos felizes que chegou tudo! Depois trabalhar
dia e noite para um mês limpando, lixando e concertando as coisas a casa
está agora começando aparecer um lar bonito e aconchegante! A prova
mais difícil para nós foi a falta de comunicação. Pedimos desculpa pela demora em enviar notícias, mas ficamos sem
telefone e sem internet um bom tempo e quando conseguimos foi tão lento que só deu para enviar algumas
mensagens curtas pelo facebook. Nosso novo número de telefone é: (97) 9146‐2165 e o nosso endereço é: Lori e
Wilson Kannenberg, Caixa Postal 41, Benjamin Constant, AM 69630.
Nosso primeiro voo foi a uma aldeia indígena chamada “Sabonete” (7
min. de voo ao em vez de 2 horas de barco). É um centro para treinamento
seminário para várias etnias indígenas. Levamos Atos (líder espiritual entre
os Ticunas), Marco (líder espiritual entre os Matíx) e um casal de Índios
idosos. Tivemos uma grande recepção com risos e choros. Encontramos
150 jovens de cinco etnias (Marubo, Canamarí, Ticuna, Mauruna e Matíx)
fazendo um modulo intensivo de um mês de aulas e estudos.

Wilson deu o estudo neste domingo sobre “Como você sabe que
nosso Deus é o único Deus?” Alguns alunos conversaram conosco depois
chorando de saudades de casa e de tristeza ao saber que em algumas
aldeias parentes e pessoas morreram de hepatite e outras doenças. Eles
compartilharam como é difícil voltar as suas aldeias e enfrentar
perseguições do chefe, do pajé, família e amigos. Eles são jovens
apaixonados por Deus, por pregar Sua Palavra e trazer ao seu povo o
amor e a esperança de Deus.
Um jovem de 17 anos foi proibido e pregar a Palavra a grupos de
pessoas na sua aldeia então resolveu ir de casa em casa e falar
individualmente evangelizando e discipulando. Ele desenvolveu um
currículo sozinho usando as anotações que fez no seminário. A
semana passada do nada a própria irmã cometeu suicídio. Muitas
aldeias não tem escola, alguns só até a 4ª série. Os pais querem uma
educação para os filhos e enviam para a cidade, mas quando saem
rumo ao Benjamin Constant são barrados e enviados de volta para
suas aldeias. Deus já está abrindo portas através de comunicação,
parcerias e estratégias para ajudá‐los e trazer as Boas Novas de Jesus.
Foi tremendo louvar ao Senhor junto com estes jovens! Ninguém
dorme nesta igreja, ao menos não durante os cultos!!
Wilson e eu já reunimos com pastores, líderes indígenas, missionárias e líderes da cidade de Benjamin. Um pastor
e sua esposa de Palmeiras levaram sete dias para chegar aqui quando um voo seria de uma hora e meia. Recebemos
até um convite de surpresa para a festa de aniversário da nova prefeita. É maravilhoso ver como Deus está enviando
servos para nos ajudar, resolvendo detalhes e mostrando Seus caminhos para pregar Sua Palavra aqui. Continuem
orando, pois as portas para o evangelho são bem fechadas ainda no Vale do Javarí. Tem tantas necessidades a
suprir; educação, atendimento médico/dentário e água. Queremos servir este povo da maneira que puder e ser
uma luz no meio desta escuridão. Aqui em Benjamin Constant, Wilson tem pregado aos domingos e terça feiras
quando se reúne todas as igrejas. Ela também deu uma mensagem na rede de jovens duas vezes e eu tive a
oportunidade de contar meu testemunho. É uma bênção fazer parte de família de Deus neste lugar.

Deus tem respondido uma oração específica sobre um
lugar para construir o hangar e fazer uma base de voo
aqui. A cidade de Benjamin é muito acidentada, os
barrancos são íngremes e ficam desbarrancando com a
correnteza forte do rio. Não é fácil achar um lugar ideal
para fazer uma rampa para tirar o avião do rio. Wilson
achou um lugar que fica um km de casa, já possui energia,
tem acesso à estrada e o contêiner que ganhamos para
fazer o escritório e guardar ferramentas já está no local!
O dono queria muito dinheiro, mas Wilson ofereceu
menos de metade e pediu que se isto era a vontade de Deus, o dono iria nos chamar e aceitar esta
oferta. É isto que ele fez no dia seguinte. Até o dia 15 de fevereiro precisamos levantar R$15,000.
Depois tem pagamentos mensais de R$5,000 mensalmente para um ano e meio. Cremos que Deus vai
suprir, pois temos a convicção que esta é a resposta dEle. Orem junto conosco! Talvez alguns de vocês
gostariam fazer parte de enviar uma quantia para este fim. Banco Bradesco, AG 3734‐6, CC 562336‐7
Por favor com sua identificação.

Wilson e eu queremos vos agradecer pelas vossas orações e apoio nesta mudança e neste novo campo. Deus nos
deu segurança no voo vindo para cá, nos deu MUITA força para trabalhar na casa e desfazer as malas. Ele tem
enviado irmãos e pessoas para nos ajudar e tem nos dado família entre os irmãos na igreja, os Índios e missionários.
Deus também supriu a nossa necessidade de manter contatos com os filhos, familiares e amigos. Sentimos muitas
saudades de todos, mas ao mesmo tempo sentimos abençoados a tê‐los no coração e nas orações constantemente e
poder permanecer aqui servindo a Deus e obedecendo ao Seu chamado. Estamos hospedando um missionário esta
semana e na semana que vem vamos hospedar o novo pastor da igreja, sua família e alguns líderes da Igreja de
Manaus. Sabemos que tudo isto é possível através das vossas orações e apoio. Louvamos a Deus por vocês!
Grandes Abraços, saudades e muito amor por vocês e pela obra,
Lori e Wilson
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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. 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.

