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Minha mãe chegou na sala e disse: 

- “Não gostaria de ter a festa de Natal. É 

muito difícil ver meu amado deitado, 

sem falar, sem mexer com 87.5 anos de 

idade. Tento me contentar às vezes com 

uma piscada dele.” Eu, como filho, 

confesso que nunca fui muito sensível 

por tantos que já passaram ou estão 

passando por situações parecidas e não 

muito confortáveis. O que estou 

aprendendo? Que eu quero estar com 

vocês, mãe e pai, em qualquer situação! 

É um privilégio cuidar de meu pai até 

que tenha o encontro com seu Pai que o aguarda de braços abertos. Natal ainda é Natal. As Boas 

Novas de Jesus independem de nós. É presente de Deus. “Eu vim para que tenham vida e vida 

em abundância.”  Um Abençoado Ano Novo dirigido por Deus. Que todos nós possamos contar 

os dias no ano de 2017. Amamos vocês, Wilson e Lori  
 

 Durante esta época do ano, regozijamos pela 

vinda de Jesus e a vida que temos em Cristo, mas ao 

mesmo tempo estamos cientes de que por causa do 

pecado, nossa vida aqui na terra é passageira e cheia de 

tribulações e sofrimentos. Estamos no sul do Brasil, 

morando num apartamento no 1o piso da casa dos pais 

do Wilson, ajudando cuidar do pai dele que está deitado 

num leito há mais de três meses.   
 

 Planejamos também fazer visitas aos nossos parceiros e igrejas 

mantenedoras durante estes dois meses. A Bíblia diz que os homens 

fazem os planos, mas o resultado é do Senhor. Para nós é realmente 

um privilégio cuidar do nosso pai. Wilson ajuda alimentar 4 vezes por 

dia através de um tubo e todos nós ajudamos a virá-lo cada 2-3 horas, 

dar banhos, trocar fraldas e a roupa de cama. Ninguém sabe quanto 

tempo ainda temos com o nosso querido pai até o dia que Deus o 

chamar para glória. Os irmãos do Wilson já estavam cuidando dele 

por dois mêses antes da nossa chegada. Nós queríamos dar a 

oportunidade a eles a renovar suas forças, cuidar das outras 

responsabilidades que têm e ter tempo especial com suas famílias 

durante as férias e os feriados. Mesmo assim, os irmãos visitam e 

ficam com o pai para nos dar oportunidades a sair de vez em quando, 

para curtir a praia em família para algumas horas e fazer caminhadas. 
  

Tem sido uma bênção tremenda ter Ben, Jéssica e Lucas conosco! Ben está estudando várias 

horas por dia para aprender português com a ajuda da Jéssica, utilizando um programa de sua 

missão, enquanto Wilson e eu temos a alegria de cuidar do nosso neto Lucas.   Eles estão morando 

na casa da frente. Jéssica é enfermeira. Somos imensamente gratos a Deus pela ajuda e a orientação 

que ela tem nos dado para cuidar do pai da melhor forma possível. Quando retornamos ao 

Amazonas dentro de 2 semanas, ela e o Ben ofereceram assumir a responsabilidade de cuidar dele 



na parte da noite até de manhã cedo quando os filhos podem vir e ficar com ele.  
 

       Durante esta visita ao sul, nós sentimos a 

grande necessidade e o desejo de permanecer em casa 

dando apoio ao pai e à família. Mesmo que não é 

possível sairmos fazer visitas esta vez, familiares e 

amigos tem vindo para fazer visitas ao pai, nos 

dando oportunidades maravilhosas a ter comunhão 

com a maioria. Ao anoitecer, reunimos ao redor da 

cama do pai cantando louvores ao Senhor e orando.  
 

Pedimos as vossas orações para Iolanda, a mãe 

do Wilson. Depois de quase 66 anos de matrimônio, 

ela está se preparando para se despedir do amor de 

sua vida. Ela ama a Deus com toda sua alma e tem 

Lhe servido sempre. O testemunho dela foi 

instrumental em guiar seus filhos no caminho do 

Senhor. Uma noite, antes da nossa chegada, quando ela 

estava sozinha no apartamento com seu amado, ela se 

levantou de madrugada para dar uma olhada nele. Ao entrar 

na sala, ela levou um susto tão grande ao ver um anjo 

sentado na beira da cama. Logo em seguida, ela sentiu o anjo 

ministrando ao seu coração dizendo para não ter medo. Deus 

encheu seu coração de paz, pois ela viu de primeira mão que 

os anjos do Senhor estão acampando ao redor dele! Louvado 

seja o Senhor!! 
 

É maravilhoso ter Ben, Jéssica e Lucas conosco. Lucas, nosso neto, tem nos dado muitas 

razões a sorrir e rir todos os dias. Ele é engraçado, divertido, curioso, sorridente e um amor de 

menino. Um dia Jéssica e eu estávamos escolhendo frutas no supermercado. Lucas estava em seu 

carrinho ao lado. Ele conseguiu apanhar uma vagem crua atrás de nossas costas e fez uma grande 

mordida nela, mastigando-a e pedindo mais! Ele 

AMA frutas e verduras. Ama brincar dentro do carro, 

andar em seu pequeno 

triciclo, fazer 

caminhadas, brincar na 

praia, nadar numa 

piscininha oferecido 

com muito amor dos 

tios e andar de bicicleta 

com mamãe e papai... 

(que será a forma 

principal de transporte 

deles durante sua 

estadia aqui no sul).  
 

Uma das coisas prediletas do Lucas é música. Ele acorda dizendo “guys, guys, guys” (que é 

seu apelido para os “Piano Guys”, um conjunto famoso que toca piano e outros instrumentos.) Ao 

acordar, ele toma o café da manhã assistindo os DVD’s deste conjunto. Como ele gosta de tocar seu 



“violão” de plástico e cantar louvores ao Senhor. 

Lucas já está aprendendo e falando algumas palavras 

e frases em português, também  
 

Queremos vos agradecer do fundo do coração 

por nos apoiar em oração durante nosso tempo com o 

pai. Deus é BOM e Sua misericórdia dura para sempre. 

Ele renova as nossas forças e nos conforta a cada dia. 

Queremos, também pedir desculpas por não podermos 

fazer uma visita a vocês. Tentamos ligar para aqueles 

que conseguimos números telefônicos, mas sem muito 

sucesso, pois houve muitas mudanças este ano. Ainda 

pretendemos tentar o máximo possível, mas não conseguimos os números atuais de vários de vocês. 

O nosso número é (97) 99171-2100 ou (47) 3344-1586. Como gostaríamos ouvir de vocês e poder ao 

menos escutar suas vozes e saber o que Deus está realizando em suas vidas!  Sempre louvamos a 

Deus pela sua parceria nos ministérios e pelo seu amor e carinho!! 
 

 No meio de janeiro, retornaremos à Benjamin Constant e começaremos a fazer as 

preparações para quatro viagens missionárias com grupos de fora. (De fevereiro até maio... um 

grupo cada mês). Também daremos os bem-vindos à família missionária, Doug e Lydia Caudill, no 

começo de fevereiro. 
 

 O Ano Novo chegou. Nos faz lembrar que o nosso propósito aqui na terra é de glorificar a 

Deus com nossas vidas e pregar o evangelho a todas as nações. Deus nunca disse que seria fácil. Ele 

garante tribulações e tentações. MAS, Ele também promete uma vida em abundância... uma vida 

realizada e repleta de bênçãos para aqueles que são fiéis a Ele. Que cada um de nós sejamos fiéis 

ao chamado do Senhor! Somos gratos a Deus está permitindo fazer esta jornada da vida com 

VOCÊS! Vos amamos muito. Vocês estão sempre em nossos corações e orações. 

 

 

 
 

  

Grandes abraços, Wilson e Lori 
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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. 

 


