
 

Saudações dos Estados Unidos!                     Julho, 2012 
  
     As viagems visitando igrejas parceiras, mantenedores, família e amigos continuam. Tem sido muito 

especial conectar com cada um e esperamos ver muito mais. O tempo aqui é incrível com céu azul, 

temperaturas ótimas e dias ensolarados.  Mesmo sendo muito quente é seco e não se sente o calor tanto.  

As ruas são excelentes para viajar e sem congestão. A comunhão com os irmãos é tremendo e edificante.   

 

    Deus tem dado vitórias e muitas bênçãos.  Ele respondeu mais duas orações nossas ao respeito a 

mudança para Benjamin Constante no final do ano:  Ele providenciou uma casa e recentemente Ele nos 

deu um casal que já está morando em Benjamin para fazer parceiria conosco nos ministérios de vôo. 

 

     Jéssica, nossa filha caçula, se formou na faculdade de enfermagem nos 

EUA no Dia das Mães.  A segunda semana de junho, ela fez a prova de 

enfermagem do governo e PASSOU!  Todos nós louvamos e agradecemos a 

Deus pela fidelidade da Jéssica nos estudos e pela fidelidade de Deus em 

guiar ela até o fim.  Ela tem um novo emprego numa cidade próxima no 

departamento de medico/cirúgico.  Como mencionamos anteriormente, 

Ben vai terminar seus estudos em Educação Física e Matemática no ano 

que vem e eles planejam procurar um futuro em missões. 

 

     No final de junho celebramos o casamento de Jéssica e Ben ao ar livre às 

7:00 da noite no estado de Kansas. Fomos rodeado por pinheiros e pelos   

   Ben e Jessica Celebrando as       sons e cheiros suaves de um quente dia de verão (mais de 40 graus).   Foi  

              vitórias na vida!                maravilhoso gastar  uma  semana interia com nossos filhos e ver família e  

                                                          alguns amigos naquele dia.   Logo queremos enviar um linque com todas 

as fotos do casamento mas até lá queremos mostrar alguns momentos preciosos com vocês… 

 

  A Radiante Noiva. 

                                                                                                                                                                                         
                                                      O orgulhoso Pai!                        Jéssica e Ben Spicer…para SEMPRE! 
 
                                                                                                                                       
                                                                                            

FAMÍLIA… UMA BÊNÇÃO DE DEUS!... 



                     Divertindo com Família                                            Há uma primeira vez para tudo…   
                                                                                                                          vai em frente Brandon!                                                                                    
                                                                                                                                                                             
 

                                                                                      Josué e Leighann celebrando momentos especiais. 
 

                                                                                                Amamos as mémorias que fizemos com 

                                                                                                                                                                              todos os filhos!! 
 
 
 
 

     Wilson e eu agradecemos a Deus pelas bênçãos dos tempos preciosos em que compartilhamos com os 

filhos, a família, os irmãos e as igrejas aqui.  São lembranças que vamos guardar no fundo do coração 

quando mudamos para Benjamin Constante.  Nos conforta ao saber que os filhos estão nas mãos do 

Senhor.  Ele está os guiando, os guardando e tem dado companheiros maravilhosos para caminhar com 

eles nesta jornada da vida.  Vocês tem participado nas conquistas de nossos filhos através de vossas 

orações e somos gratos a Deus por isto! 
 

     Quremos vos agradecer pela vossa fidelidade em nos apoiar e participar nos ministérios no Amazonas 

através das orações e doações nos ajudando a levar o evangelho aos confins da Terra.  Como é precioso 

saber que Deus nos permite a fazer nossa jornada junto convosco!  Estamos acompanhando vossa 

jornada também orando sempre que Deus vos guie, vos sustente e vos dêm Sua paz e direção. 
 

Grandes Abraços, 

Lori e Wilson Kannenberg 
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Telefone:                                                          Endereços Eletrônicos                                                            Anniver: 
Wilson 011-55-92-3342-9924   asasmission@cs.com ou wilson_kannenberg@hotmail.com                            08/10/55 
Lori 011-55-92-3342-9924                            lori.kannenberg@hotmail.com                                                       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 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. 


