
                     Outubro, 2016 

 Sendo Americana, me lembro todo ano do Dia de Ação de Graças em novembro. Este dia está se aproximando 

e no meio das eleições, incertezas, os desastres naturais e as doenças ao redor do mundo, estamos aprendendo confiar 

em Deus e ser gratos pelas Suas bênçãos. Somos encorajados a nos manter firmes em Cristo e lembrar que Deus está 

em controle! Ele nunca muda e no fim das contas, Seus propósitos serão cumpridos para Sua honra e glória. Que 

tremendo! É tão fácil dizer e tão difícil viver. Gratidão é uma das chaves essenciais para uma vida vitoriosa .  
 

Nós somos tão gratos a Deus pelo tempo que Ele nos concedeu nos Estados Unidos (viagem de negócios) no 

mês de setembro... 
 

  

                                                                                                                                                                                       Os propósitos principais desta viagem foi 

ajudar Ben e Jéssica com os detalhes e as preparações de sua mudança para o Brasil em breve e fazer tudo o possível 

para transportar o barco que foi doado para os ministérios nesta região para um contêiner. O amigo de Ben levará o 

barco de Illinois até Missouri onde será colocado num container junto com a mudança de Ben e Jéssica e enviada ao 

Brasil. Deus cuidou de todos os detalhes e nos deu tantos motivos para sermos gratos! Ben, Jessica, Lucas e Wilson 

foram ao consulado Brasileiro de Chicago para encaminhar o passaporte de Lucas, o visto permanente de Ben e fazer 

os documentos necessários para a importação do barco ao Brasil. Continue orando junto conosco por tudo isso e que 

podemos receber o contêiner sem problemas! 
 

Que momento especial… o entregue 

das chaves do barco, uma ferramenta que 

ajudará abrir portas para alcançar 

comunidades ribeirinhas isoladas para Cristo 

e visitar pastores e líderes. 
Muito obrigado Mike e Diane! 

 

Deus nos deu tempos maravilhosos conectando com cada filho e neto…  

Adorando 

Deus num 

culto 

maravilhoso 

na Igreja 

Watermark 

com Josué e 

Leighann em  

           Dallas, Texas  

 

 

 

 

 

 

 

 
Josué com um pai orgulhoso! 

Divertindo com 

família em Peoria, 

Illinois… passeios na 

beira do rio, 

comunhão juntos na 

igreja e tempos 

brincando nos 

parques. 

Uma mãe orgulhosa   

com Julie e Jéssica  

Vovô com Lucas,  

Brandon e Julie e Ben e Jéssica  

Ferramentas ministeriais… 



 

… Gozando dias ensolarados e a natureza com Ben, Jéssica e Lucas em Wichita, Kansas.  
 

Mesmo que nosso tempo foi limitado, foi tão bom conversar com família e parceiros 

por 

telefone 

e visitar 

com 

alguns. 
 

 

Foi tremendo ver as maneiras 

maravilhosas em que Deus supriu todas 

as nossas necessidades providenciando 

lugares para dormir, fundos para as 

longas viagens, segurança nas estradas 

e boa saúde. 
 

Depois de mais de mais de 4500 quilômetros na Estrada e vinte-quarto horas em trânsito dos EUA até Brasil, 

Wilson e eu retornamos à Benjamin Constant, Amazonas. 
 

 

                                                                                                         Ben, Jessica e Lucas continuem rodando nas 

estradas pregando em igrejas, compartilhando sobre missões em 

Estudos Bíblicos, reunindo com pastores e líderes de missões 

confiando em Deus para enviar pessoas que são também 

“chamadas” por Deus para fazer parceria com eles. São pessoas 

que querem investir na vida deles em amor, oração e 

financeiramente.  A Missão Pioneiro exige a entrada de pelos 

menos 90% de seu sustento mensal para poder ir ao campo 

missionário em qual quer lugar. Os fundos entrando até agora 

completam 75%. Pedimos as vossas orações que Deus proverá o 

restante logo mais. Os seus planos atuais são de vir ao Brasil em 

novembro quando Ben irá aprender o Português no sul do Brasil e 

logo em seguida, a Jéssica terá treinamento específico de doenças 

tropicais no Hospital Tropical de Manaus com a ajuda de um colega.  
 

Wilson and I are so blessed and encouraged to have each one of you as a ministry partner, but we are also so 

overwhelmed and touched that God has called some of you to join forces with Ben and Jessica as well. Continue to pray 

with us that others will prayerfully consider becoming one of their ministry partners, supporting the Spicer’s on a 

monthly basis and/or joining their prayer team. Pray too for Doug and Lydia Caudill and family as they prepare to come 

to Brazil the beginning of next year.  
 

Right now we are gearing up for a two week visit from Sara and Jader Kannenberg (Wilson’s nephew), who are 

trusting God to come to Benjamin Constant in the near future as missionaries. They have received an offer to direct a 

Christian school for low income Ticuna Indian children that was founded by missionaries Clauber and Denora. During 

their visit they will be evaluating this offer and trusting God to show them in what capacity they should serve in this 

region. Then they will return to south Brazil and begin their deputation to raise support to join us! 
 

I am helping to coordinate the next children’s event for Children’s Day the middle of October. This event will be 

focusing on the Wordless Book using hearts and the theme is: True Love. We will be using puppets and large foamy 

hearts to share the Gospel. Since we have averaged around 200 kids in the past and each one is allowed to invite a 

friend, we are calculating around 400 kids. We never really know quite how many will show up but we have prepared 

400 beaded bracelets of the Wordless Book and 400 take home gifts (little wall hangings made of 5 foamy hearts in 

the format of a rainbow with a heart sucker attached to the back). The decorations are done, teachers are prepared 

and the group responsible for the puppet program are ready to go! Please pray with us that God will move and work 

Parceiros ministeriais… 

                            A Família McCalligan                               Cheryl e marido 



His will in those little hearts so those who do not know Christ as their personal Savior will put their trust in Him and 

desire to love, obey and serve Him! 

God bless! All our love and hugs,  

Wilson and Lori 

 
 

Wilson and Lori Kannenberg                                                                                                                Monthly Support Gifts: 
C.P. 41                                                                                                                                                     may be sent in our name to: 
Benjamin Constant, AM 69630                                                                                                             Mission Aviation Fellowship 
Brazil, S.A.                                                                                                                                                                          P.O. Box 47 
www.wilsonandlori.com                                                                                                                                           Nampa, ID 83653 
  
Phone:                                                                                      E-mail                                                                                    Birthday: 
Wilson 011-55-97-99171-2100     wilson57kg@gmail.com or wilson_kannenberg@hotmail.com                                   08/10/55 
Lori      011-55-97-99171-1516                               lori.kannenberg@hotmail.com                                                              03/25/58 
 

For more information to learn how you can support Lori and Wilson Kannenberg or if you need any information call: 
1-800-359-7623 (donor department at MAF)   

 

 

 

 

 

 

 


