
 
          
          FELIS NATAL!                       Dezembro 2014 

 

“Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador  
                                        que é Cristo o Senhor!” Lucas 2:11 

 

                      JESUS veio para transformar o mundo... começando com você! 
 

      Louvamos a Deus que por intermédio de Jesus Ele nos perdoa, nos purifica e nos 
   redime para que possamos ser seus filhos e filhas e viver eternamente em sua 
   presença. Que promessa maravilhosa! 
 

                  “Por que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,  
para que todos que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eternal.” João 3:16 

 

       Somos gratos a Deus por que Ele não somente nos ama incondicionalmente e nos 
     perdoa, mas também por que Ele tem um plano especial para cada um de nós, o de 
     sermos seus mensageiros das Boas Novas de Jesus a todas as pessoas, tribos e nações! 
      
        Wilson e eu nos sentimos honrados em servir o Rei dos Reis no Amazonas junta- 
     mente com VOCÊS, nossos parceiros. O ano de 2014 foi cheio de atividades;  
     evangelização, pregação, discipulado, treinamento de líderes e construção de igrejas. 
     Passo a passo aprendemos a confiar em Deus para guiar o ministério e poder  
     crescer na nossa jornada pessoal com Ele.  
 

      Queremos agradecer a vocês por nos acompanhar nesta jornada nos sustentando 
     em oração e financeiramente com fidelidade e compromisso. Que Deus continue 
     cumprindo seu propósito em todos nós para que pessoas no Amazonas possam  
     experimentar o maravilhoso amor de Deus por meio da salvação em Cristo! 

 

                      Para 2015 já temos várias atividades agendadas, mas queremos sempre lembrar  
               que “O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem  
               do SENHOR”. Entre voos, a construção do hangar, a finalização dos documentos  
               e a reforma do barco, temos as seguintes atividades na agenda para 2015: 

 

    Dezembro 14th- 3rd de Janeiro: visita de nosso sobrinho Jader e sua esposa Sara. Eles  
                              querem participar de missões e ver como podem se envolver no futuro. 
     Meio de Fev. :   Daremos os bem vindos a uma equipe missionária de Illinois, EUA e 
                               juntos construiremos uma Igreja numa vila Peruana. 
     Março 3rd – 12th : Outra equipe de IL chegará para fazer ministério em duas vilas Peruanas 
                               por dez dias e também construir uma igreja.  
     Abril – June:     Gostaria de dar o curso “O Professor Dinâmico mais uma vez e ensinar 
                              novas oficinas individuais. Wilson ajudará na coordenação de viagens 
                              de barco para furar poços nas vilas e fazer evangelização. 
     Julho – Set.:       Depois de três anos, chegou a hora de fazer a divulgação missionária nas 
                               Igrejas Americanas e visitar nossos parceiros na obra, amigos, familiares  
                               e filhos. 
 
   
 



Wilson e eu seremos vovôs! 
     Nossa filha caçula, Jéssica e seu 
esposo Ben, estão aguardando a 
chegada de seu primeiro filho(a) para o 
meio de maio. Que alegria será conhecê-
lo em julho!  Jéssica e Ben 
ingressaram recentemente na missão 
Pioneiros e estão levantando sustento 
nas igrejas para vir ao Brasil em 
dezembro de 2015 para trabalhar entre 
os Índios Ticunas. Orem conosco para que Deus levante 

parceiros para colaborar no ministério deles. Estamos muito animados em receber mais ajuda no 
campo missionário e maravilhados que Deus em sua misericórdia está enviando nossos próprios 
filhos para trabalhar ao nosso lado! Só Deus para fazer um milagre tão especial. Agora podemos 
ser vovôs de perto. 

  

     Enfrentando um inverno rigoroso, Josué e Leighann estão 
aconchegados num pequeno, mas lindo apartamento no centro de 
Minneapolis, EUA. Eles vão ao trabalho a pé todos os dias andando 
algumas quadras no frio e outras dentro dos prédios. Eles amam a 
Deus, sua igreja e seus empregos no Hilton Hotel.  
 

     Brandon e Julie continuam morando 
em Peoria, Illinois, EUA. Julie está muito 
animada em planejar e preparar pela 
primeira vez uma conferência para 

enfermeiros da Neuro UTI onde será uma das palestrantes. Ela ama 
trabalhar no hospital como enfermeira educadora e enfrentar os 
desafios novos que surge a cada dia. Brandon gosta muito de seu 
emprego cuidando de um rapaz do ensino médio que tem distrofia 
muscular e não pode movimentar a maior parte do corpo. Os dois se dão 
excepcionalmente bem. Ele está aguardando uma vaga para fazer 
enfermagem no futuro próximo. 
 

     Deus nos abençoou tremendamente a semana passada e Wilson e eu queremos repassar esta 
benção a todos vocês que oram e contribuam fielmente. Visitamos Manaus para fazer exames 
médicos, atualizar documentos do avião e da manutenção e procurar hinários e Bíblias boas mas 
mais em conta para as pessoas da nossa região. Domingo à noite visitamos nossa Igreja “mãe” em 
Manaus onde fomos recebidos com muito amor e abraços. O pastor pediu para Wilson pregar e 
compartilhar tudo que Deus está realizando no Vale do Javari e Alto Solimões. Várias pessoas 
entregaram suas vidas a Jesus e outras se reconciliaram com Deus para a honra e glória de Deus. 
 

     Eu havia enviado uma correspondência ao pastor no mês anterior pedindo se a igreja gostaria 
de fazer missões doando hinários (R$4,00 letra gigante) ao povo da nossa região. No final do culto, 
para surpresa nossa, Pr. Elionai leu o meu pedido! Por meio das ofertas da igreja naquela noite, 
compramos e embarcamos muitos hinários e Bíblias... tudo em promoção. Também recebemos a 
doação de brinquedos, muitas camisetas lindas da Copa e o tecido de sobra para confeccionar roupas 
de bebê, etc. Nós somos eternamente gratos a Deus pelas bênçãos dadas dos irmãos e irmãs da 
TENDA DA FAMÏLIA e pelo seu compromisso em fazer missões. Somos gratos a Deus por todos 
vocês que orem e contribuem fielmente para que possamos continuar a fazer a obra no Amazonas!! 
 

GRANDES ABRAÇOS DO TODOS NÓS E UM ABENÇOADO ANO NOVO! 

Wilson e Lori, Josué e Leighann, Brandon e Julie e Ben e Jéssica 



 
 

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   

Aniversários: 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.   


