
Se divertindo na praia! 

                                                    

                                                   

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Saudações da linda cidade de Itajai, Santa Catarina, Brasil!                                                            Maio, 2014 

 

     Mais uma vez Deus tem nos dado a maravilhosa oportunidade de visitar mantenedores, compartilhar nas 

igrejas parceiras e estar com família. Tivemos um desafio um tanto frustrante esta vez com o transporte. O 

carro que estávamos contando nos levou para lugares bem perto mas ficou na oficina a maioria do tempo. No 

entanto, fizemos bastante exercício caminhando para lá e para cá. Louvamos a Deus pela irmã do Wilson e seu 

esposo que carinhosamente nos conduziram para duas das nossas igrejas parceiras e nos emprestaram seu 

único carro durante o tempo em que nossos filhos estiveram aqui. Foi tão marcante compartilhar com 

adolescentes, jovens, grupos de estudos Bíblicos e igrejas e também visitar pessoas em suas casas. Pedimos 

desculpas do fundo do coração à aqueles que vivem longe de Itajaí onde não foi possível visitar. Isto nos deixou 

muito sentido mesmo. Ficamos alegres conseguir um voo promocional para passar na base de Asas de Socorro. 

Aí fomos hospedados por um casal muito querido que é nosso parceiro há 31 anos e tivemos a oportunidade 

todo especial de pregar e compartilhar numa igreja que nos apoia durante suas celebrações de aniversário. 
 

     O ponto alto do nosso tempo no sul do Brasil foi conectar com família. Fazia mais de dois anos que não 

vimos os filhos e quatro anos e meio que eles não tinham visto a família Kannenberg. Dedicamos o resto desta 

carta em louvor ao Senhor por família e por cada um de vocês... pelo vosso amor, sustento e orações ao nosso 

favor! Quantas atividades, reuniões e passeios nós tivemos.  Aqui mostra só um pouco do nosso tempo juntos…  
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

             Caminhando e conversando. 

 

      Pegando ondas “ jacaré”…                                     Olhando os navios entrando e saindo. 



                                                                                    As dunas e praias em Florianópolis 

       A linda cidade de Itajaí  

 

 

 

 

 

 

     Que surpresa encontrar 16                               A bela praia de Balneário de Camboriú.    

       capivaras na Beira Rio! 
 

CELEBRANDO FAMÍLIA! 
 

REUNIÃO FAMILIAR DOS KANNENBERGS  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

     Estar longe de família é a parte mais difícil da vida missionária. Nosso tempo junto foi precioso, mas acabou 

rápido de mais. Nem imaginamos que seria tão difícil dizer tchau. Em meio as lágrimas, nossos corações 

estavam cheios e transbordando da bondade de Deus em permitir que fôssemos família mais uma vez. Somos 

eternamente gratos pelos filhos maravilhosos que Deus nos deu e pela benção de ter uma família onde todos 

amam ao Senhor e são dedicados a seguir a Cristo, obedecer e servir a Deus.    
    

Passeando… 
 



     Queremos agradecer em especial com todo amor e carinho os 

chefes da família... Mae e Pai Kannenberg por abrir sua casa para 

nos hospedar, pelo seu amor imenso e incondicional, pelas suas 

orações fieis no decorrer dos anos e as refeições caseiras deliciosas 

cujas sentimos tantas saudades. Mais de tudo, somos gratos a 

Deus pelo seu testemunho e exemplo cristão. Somos e 

continuamos sendo abençoados através de suas vidas!  

      Udo and Iolanda Kannenberg  
   
       Nem sabemos como agradecer cada um de vocês que fazem parte da nossa família estendida através do 

vosso amor e a vossa colaboração em apoio e oração. Vos amamos muito! Logo estaremos voltando a Manaus 

e depois para Benjamin Constant. Estaremos fazendo os preparativos para receber uma equipe missionária em 

junho e os líderes de equipes de duas igrejas parceiras. Eu estarei iniciando o curso de treinamento de 

professores novamente e oficinas individuais. 
  
     Pedidos de oração pelos nossos filhos: Jéssica e Ben estão no processo de se juntar a Missão Pioneiro 

confiando em Deus para lhes preparar para serem missionários em Benjamin Constant no futuro próximo. 

Farão dez dias de treinamento e orientação o mês que vem e se mudarão para Kansas para viver mais perto de 

parentes e começar a fazer divulgação para levantar seu sustento. Jéssica aceitou um novo emprego num 

hospital aí trabalhando em vários departamentos para se desenvolver como enfermeira e Ben está procurando 

um emprego de professor para ganhar mais experiência. Julie ainda está se adaptando á novo posição de 

enfermeira educadora e Brandon está procurando um emprego e entrando em contato com duas escolas de 

enfermagem para possivelmente fazer este curso dentro de 14 meses. Josué e Leighann tem seus desafios como 

assistente diretores de operações da frente e de finanças no Hotel Hilton. Louvamos a Deus que todos eles estão 

crescendo no Senhor, desenvolvendo seus dons e que Deus está guiando seus passos. 
 

Grandes Abraços e com todo nosso amor, 

Lori e Wilson 
 

Endereço da missão: Asas de Socorro, Caixa Postal 175, 75001-970 Anápolis, GO                 

Endereço de Casa: CP 41, Benjamin Constant, AM 69630     

                                                                                                       

Telefones: Wilson: 97-9171-2100                                                                                Endereços Eletrônicos 

                     Lori:      97-9171-1516                                            asasmission@cs.com ou wilson_kannenberg@hotmail.com                                      

                                                                                                                                     lori.kannenberg@hotmail.com   

Aniversarios: Wilson: 08/10/55                                                                                   www.wilsonandlori.com 

                         Lori:       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. 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.   


