Amados Irmãos,

Março 2013
Celebramos 85 Anos da
igreja
em
Benjamin
Contant
louvando
e
adorando a Deus com mais
de 1000 pessoas que
vieram das congregações e
convidadas da cidade.
Fizemos a despedida do
pastor
anterior
e
empossamos o novo pastor
e sua esposa. No meio de
coreografias das congregações, músicas especiais, louvor e a
Palavra de Deus, o nome de Deus foi exaltado e glorificado.

O novo pastor (Frank) nos entregou as três chaves da união; o amor, a
obediência e a fidelidade. A festa terminou com um gostoso bolo enfeitado de
um metro e meio e confraternização. Agora começa a correria para conhecer
os irmãos e as necessidades deles e das igrejas para evangelizar, discipular e
ganhar Benjamin Constant e sua redondeza para Cristo. O Pr. Frank e Pra.
Mayra estão hospedados aqui em casa até encontrar seu próprio lar (que não
tem sido nada fácil). Durante o dia e principalmente todas as tardes os irmãos, as irmãs e os jovens vêm nos visitar.
Alguns pedem conselhos, outros procuram amizade e percebemos o quanto este povo é carente para receber o amor de
Deus e conhecimento e direção espiritual. Pessoas têm até nos parado na rua dizendo que querem voltar para Jesus e
pedindo se temos um minuto para lhes orientar e orar. Temos falado e orado com pessoas nas padarias, nas lojas, na
rua em todos os lugares. Orem que Deus nos dê sabedoria e discernimento diante de tanta necessidade e carência.
Wilson e eu tivemos várias reuniões com grupos indígenas junto
com os chefes das aldeias, representantes de saúde e líderes
cristãos para concretizar maneiras em que podemos trabalhar
juntos para suprir necessidades físicas, educacionais e
espirituais.
Estamos também reunindo com outros
parceiros e organizações cristãos para planejar, organizar
e agendar instalação de filtros de água, furação de poços,
treinamentos de líderes e futuros construções de escolas e
igrejas. Já estão sendo preparados professores e pastores
entre os Índios de várias etnias.

Reunião com os Índios Ticuna.

Quando reunimos com alguns líderes dos
Índios Matis, Mauruna, Marubo e Canamarí
ouvimos com muita tristeza as dificuldades
eles enfrentam para conseguir escolas,
professores e ajuda na área de saúde.

Um dos chefes nos contou com ajuda de um tradutor como ele gostaria de nos
apresentar seu amado filho que há poucos dias atrás morreu de hepatite. Com
olhos tristes ele nos apresentou sua neta que agora está sem pai. Só neste ano
até agora mais de 300 Índios morreram da mesma doença... em alguns casos
levando a família inteira. São pessoas que não tiveram a oportunidade de
ouvir o evangelho e receber a salvação em Jesus. Sabemos que essa tragédia
de mortes, Deus esta usando para que agora nesses dias, se abra as porta
para podermos entrar a pedido deles nesses rios tão isolados.
“Fazei justiça ao fraco, ao órfão e ao desamparado. Socorrei-os e tirai os das
mãos dos maus.” S. 82:3-4
Como o nosso devocional de hoje nos ensina... somos representantes de Deus para falar da
Sua grandeza e do poder do Seu evangelho que muda a história das pessoas. É privilégio de raro valor.
Estamos pensando em varias frentes em como levar esse Evangelho Integral, poderoso, que modifica todo o ser
humano, juntamente com a sua comunidade.
1- Projeto de poços semi-artesianos
2- Localidades de mais difícil acesso, com filtros.
3- Construção de escolas.
4- Fortalecer o instituto bíblico Indígena.
5- Ferramentas para lideres.
6- Higiene básica- Foças, higiene bucal, dentista.
7- Voos de emergências, de transporte de lideres, de pessoal de saúde, de autoridades etc...
8- E tantas outras possibilidades.
Logo apos a reunião com os indígenas tivemos uma reunião bem prolongada com o prefeito e vice-prefeito de Atalaia
do Norte. Já estamos fazendo um programa de atividades preventivas e corretivas para esse ano e ate 2016.
Deveríamos estar voando nessa semana cobrindo todo o riu Javari, mas a licença de hidro do Wilson ainda não foi
validada. Estamos orando que isto aconteça logo e que não vai precise retornar a Manaus.
Louvamos a Deus pelas ofertas que estão chegando para a compra do terreno da base de voo em Benjamin. A
primeira parcela já foi paga para a honra e gloria do Senhor. Damos graças a Deus pela vossa obediência, fidelidade e
parceria em oração e apoio nesta obra! Como é maravilhoso servir a Deus juntos em amor e união.
Amamos-vos muito!
Lori e Wilson
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asasmission@cs.com ou wilson_kannenberg@hotmail.com
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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
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