Maio, 2015

Deus tem nos dado o privilégio maravilhoso de servi-Lo
por 35 anos na selva Amazônica do Brazil e agora do Peru e
Columbia, juntos com vocês!
Acabamos de participar recentemente na
conferência missionária tri-anual de Asas de
Socorro em Goiás. Conheça nossa família
missionária… é TREMENDA!

Através das vossas orações e parceria no decorrer dos anos, damos ASAS AOS QUE DÃO
SUAS VIDAS apoiando missionários e igrejas, mas também Deus nos deu a honra de
alcançar os não alcançados através de...
- Voos de socorro
- Voos de pesquisa para a implantação de igrejas
- Trabalho pioneiro e a implantação de duas novas bases: Manaus e Benjamin Constant
- Assistência Médica/Dentária/Evangelística
- Instalação de Filtros de Água e Poços para prover água potável para os ribeirinhos
e Indígenas, em parceria com Operação Amazonas e a Igreja Peruana.
- Equipes Missionárias – envolvendo Atividades: Cultos Infantis, Higiene Bucal e
Tratamentos de Flúor, Ministérios com Mulheres e Artesanatos, Esportes,
Distribuição de Óculos de Leitura, Escovas de Dente e Bíblias. Projetos:
CONSTRUÇÃO DE IGREJAS (mais de 45 desde 1998) e a Instalação de Filtros de Água
e Poços.
- Discipulado de pastores e líderes
- Cursos e Oficinas de Treinamento de Professores do Ensino Bíblico Infantil
- Confecção e distribuição de Quites de Escola Bíblica Dominical incluindo planos de
aula, visuais, trabalho manual e material escolar.
- Distribuição de Bíblias, Bíblias Eletrônicas e Hinários

A Deus
Seja a Glória
Pelas grandes
Coisas que

Tem feito!

Alguns tem dito, “Sou apenas uma pessoa. Que diferencia fará as minhas orações e
doações?” Deus diz, “A oração de um justo é poderosa e eficaz”. Tiago 5:16 Aqui é o que Deus
diz sobre suas ofertas, “O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas
suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas
expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros
louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do evangelho
de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os
outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por
causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom
indescritível! 2 Coríntios 9:12-15
Nossos corações são repletos de louvor por VOCÊS, pela vossa fidelidade no decorrer
dos anos, pela vossa obediência à obra do Senhor, a generosidade e graça em ajudar a
suprir nossas necessidades e pelo vosso compromisso ao espalhar as Boas Novas de Jesus
aos povos não alcançados! Deus tem feito maravilhas e milagres através de VÓS! Graças
a Deus pelo Seu Dom inefável!
Desejamos as mais ricas bênçãos de Deus em vossas vidas,
Wilson e Lori

Asas de Socorro, Caixa Postal 175, 75001-970 Anápolis, GO
Endereço de Casa: CP 41, Benjamin Constant, AM 69630
Telefone:
Wilson 97-99171-2100
Lori
97-99171-1516

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. 0240Conta 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.

