
Saudações! Somos gratos a Deus por você.                                              Agosto, 2012 
 

Os KANNENBERGS… Somos uma FAMÍLIA e isto inclui você! 
 

 
 

Joshua e Leighann   Brandon e Julie   Ben e Jessica   Wilson e Lori 
 

     A família de Deus é tremenda.  Somos abençoados por pertencer Sua família junto com vocês!  
Queremos vos agradecer pelo vosso amor e orações no decorrer dos anos.  Somos gratos pelo vosso 
encorajamento, por serem usados por Deus em favor do nosso sustento e por nos abençoar com vosssa 
amizade e comunhão.  É uma  honra para nós vos conhecer, manter vocês em nossas corações e orações e 
levar o evangelho aos confins do Amazonas juntos. 
  

   Nosso tempo nos EUA está chegando ao fim.  Como esta jornada tem sido maravilhosa visitando os 
parceiros em ministério,  pregando e compartilhando nas igrejas e estudos Bíblicos, vendo famila e tendo 
tempo precioso com os filhos.  Deus está nos dando uma última visita com cada filho antes de retornar ao 
Brasil.  Isto é a parte mais difícil… dizer “tchau” a eles sabendo que vai demorar para revé-los.  Louvamos 
a Deus por este tempo especial.  Teremos enúmeras recordações e lembranças para levar conosco no 
campo missionário nos meses e anos que vem.  
 

     Estamos preparando uma viagem missionária logo que retornamos à Manaus.  Uma equipe de 
Operação Amazonas (uma missão parceira) virá para visitar duas vilas ribeirinhas.  Nosso propósito é 
inaugurar a balsa de OA e evangelizer e instalar filtros de água em todas as casas.      



PEDIDOS DE ORAÇÃO: 
- Para Deus preparer corações na vila para receber Sua mensagem e pela segurança na viagem. 
- Que Deus nos ajude a preparer a mudança para Benjamin Constant fim de Novembro. 
- Pelo levantamento de recursos nas igrejas Brasileiras (setembro/novembro) para levar o avião 

para esta nova base e cobrir os custos ministeriais iniciais os primeiros dois anos. 
- Pelos detalhes e recursos da nossa mudança. (vender o carro, enviar mudança numa balsa…) 
- Pela sabedora de Deus para inciciar a base e os ministérios nas aldéias e vilas. 

  
Enviando todo nosso amor e orações, 

Wilson, Lori e Família 
 
 
 
Wilson e Lori Kannenberg                                                                                                        Asas De Socorro 
C.P. 2012                                                                                                                                    Caixa Postal 175 
Manaus, AM 69072-970                                                                                                              75001-970 Anápolis, GO 
                                                                                                                         
www.wilsonandlori.com                                                                                                          
 
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. 

 


