
“Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas 

boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus.” Mateus 5:16 

 
 

 

Saudações!                                      Agosto 2015 
 

     Como Deus tem nos abençoado nas visitas com família, igrejas parceiras e 

mantenedores nos EUA! Todos têm nos recebido com tanto amor e carinho e tem 

sido maravilhoso louvar e adorar a Deus junto com irmãos e irmãs na fé. Já fizemos 

visitas a várias igrejas compartilhando o que Deus tem feito no Amazonas e 

pregando a Palavra. Que privilégio temos de “BRILHAR POR JESUS” em qual 

quer lugar! 

 

  Lori e Wilson Kannenberg 

 Missionários ao Amazonas,  

                 Brasil 

 
No meio de julho, “CELEBRAMOS FAMÍLIA” num retiro familiar que aconteça a cada três anos.  Reunimos 

com 67 membros da família num acampamento evangélico. Foram quatro dias de comunhão e confraternização. 
 

 

                       CHÁ DA TARDE COM FAMÍLIA! 

     O retiro começou com um 

divertido jogo de BINGO DE 

FAMÍLIA... juntando nomes 

com as fotos de cada um. As 

atividades especiais incluíram 

uma noite de competições e 

jogos com água, Olimpíadas 

em Família, uma manhã nos 

divertindo juntos num parque 

de água, duas festas de 

aniversário para as crianças 

(divididas por idade), natação 

na piscina e no lago, um 

delicioso chá da tarde com 

todas as mulheres (em honra e 

memória da minha mãe) e noite 

de homenagens dando 

certificados engraçados a cada 

um. Sobrou muito tempo para 

podermos conectar com cada 

membro da família entre as atividades e enquanto preparamos as refeições.  

https://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/5/16


 

     Depois do retiro familiar, fomos visitar com os pais de Leighann 

nas montanhas de Arkansas. Que vista espetacular da criação de 

Deus! Um casal muito querido havia nos emprestado um de seus 

carros para nossa estadia aqui. Ficamos muito tristes quando o carro 

pifou e morreu e tivemos que o deixar neste lugar, depois que fizemos 

todo o possível para concertá-lo. Ben, nosso genro, veio nos buscar e 

levar à casa deles. Na manhã seguinte, viajamos juntos a um outro 

estado como programado para encontrar com nossa família e gastar 

um dia numa exposição e show aéreo para celebrar o vigésimo sexto 

aniversário do Wilson. 

 
Joshua, Leighann, Ben, Lucas, Jessica, Brandon, Julie, Lori, Wilson 

 

     Daqui para frente, iremos fazer mais visitas às igrejas 

parceiras e aos irmãos mantenedores. Foi uma bênção ter 

Ben, Jéssica e Lucas conosco para uma semana no final 

do mês. Fizemos um passeio maravilhoso no zoológico 

da cidade onde cresci.  

     No final de Agosto, voltaremos à cidade de Illinois, onde 

nossa filha Julie mora, para continuar nossa divulgação 

missionária nas igrejas aí. Vos AGRADECEMOS MUITO 

por nos sustentar em oração e apoio enquanto viajamos e 

compartilhamos sobre a obra missionária no Amazonas.  

Obrigada pela vossa parceria nos ministérios e pela vossa 

                                                                                              fidelidade em nos ajudar alcançar os perdidos para Cristo! 

  

Que Deus vos abençoe, 

Wilson e Lori 
 

Asas de Socorro, Caixa Postal 175, 75001-970 Anápolis, GO                                                                        
Endereço de Casa: CP 41, Benjamin Constant, AM 69630                                                                                                         
 
Telefone:                                                                        Endereços Eletrônicos                                                                     Aniver: 

Wilson 97-99171-2100                          asasmission@cs.com ou wilson_kannenberg@hotmail.com                                       08/10/55 
Lori      97-99171-1516                                               lori.kannenberg@hotmail.com                                                                03/25/58 

www.wilsonandlori.com 
 

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. 

 

 

 


