
Amados irmãos,      Setembro, 2015 

 

     Mesmo que estamos longe, visitando família e 

parceiros nos EUA, não deixamos de louvar a Deus pelo 

seu amor e apoio! A distância nos faz agradecer a Deus 

pela família e os irmãos na fé que temos ao redor do 

mundo. Estamos correndo e curtindo cada momento aqui, 

pois nosso tempo é pouco e logo estaremos voltando ao 

Amazonas. Deus tem nos abençoado a cada dia... 

 

Como é bom sermos avôs! É maravilhoso conhecer e abraçar Lucas. Ele é um presente de Deus! 

 

No dia 10 de agosto, Wilson completou 60 anos.  

Celebramos seu aniversário com amigos passeando numa feira do estado... 
 

 

     

    Wilson, você tem sido meu melhor 

amigo e companheiro... um homem de 

Deus com uma paixão tremenda de 

alcançar vidas para Cristo. Louvo a Deus 

pela sua fidelidade, compaixão e 

dedicação à obra. Sou a mulher mais 

abençoada por tê-lo ao meu lado! Te amo. 

                                                                                                                                                                 

Também passeamos ao 

longo do rio e lago na 

cidade onde eu nasci. Qual 

tem sido nossa atividade 

favorita? -Gastando tempo 

com família, amigos e 

parceiros no ministério... 
Lori e Dave  

Wilson e Lori 



 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     São pessoas tremendamente especial para nós e não há lugar 

suficiente nesta carta para mostrar uma foto de todos, mas tem sido 

uma alegria muito grande ver e conversar com cada um. Muitos nos 

ofereceram o uso de seus carros e hospedagem em suas casas. Outros 

nos deram refeições deliciosas. Estamos tendo tempos maravilhosos 

com todos. Também, tem sido abençoado louvar a Deus com irmãos e 

irmãs na fé e pregar a Palavra nas igrejas parceiras. Quantas 

lembranças preciosas nós temos para levar de volta. Como é BOM 

termos lembranças de todos vocês até a nossa próxima visita aí!  

 

Deus continua guiando e guardando a vida de nossos filhos, lhes dando novos desafios... 
 

     Josué e Leighann estão em Texas, EUA! Josué acabou de aceitar a posição de 

Diretor de Operações dos 1600 quartos no Hilton Hotel de Dallas e Leighann 

ganhou um novo emprego no Hilton Corporate no Departamento de Finanças. 

     Como Enfermeira Educadora, Julie está organizando sua 

primeira conferência de ciência neurológica em Setembro e 

preparando para dar uma das palestras. 

Brandon está terminando uma aula 

necessária para poder começar seu curso de 

enfermagem em Janeiro. 

    Ben e Jéssica voltaram morar em Branson, 

MO. Sua igreja enviadora irá lhes acompanhar durante o período 

de divulgação missionária e treinamento. Esperamos sua ida à 

Benjamin Constant, AM no ano que vem. 

     Este mês, iremos visitar mais mantenedores e igrejas parceiras. Wilson e eu louvamos a Deus por 

vocês, pela sua fidelidade em nos apoiar em orações e sustento e por estarem junto conosco neste 

ministério. Amamos vocês! 

 

Desejamos as mais ricas bênçãos de Deus em suas vidas,  
 

Wilson e Lori 

 

 

 

PEDIDOS DE ORAÇÃO A SEGUIR... 



 

Pedidos de Oração: 

1. Segurança nas estradas e a direção de Deus durante este período de divulgação missionário. 

2. Que Deus envia mais obreiros para fazer parceria conosco nas três fronteiras. 

3. Que Deus abençoa Ben e Jéssica na preparação, no treinamento missionário e no levantamento de 

recursos para que podem ser prontos a irem ao Brasil no ano que vem. 

4. Sabedoria para saber aonde construir as próximas igrejas e escolher as pessoas certas para discipular e 

preparar para serem líderes destas igrejas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


