
          Fevereiro, 2017 
 

 Wilson e eu louvamos a 

Deus pela nossa família 

maravilhosa. Foi tremendo 

termos tempos tão preciosos 

juntos no final do ano e também 

foi um privilégio todo especial 

cuidar do pai do Wilson. Todas 

as noites reunimos em família 

para adorar o Senhor com 

cânticos e ler a Palavra de Deus. 

Louva- mos a Deus por toda 

nossa família, cujo qual VOCÊS 

também fazem parte!   

 

No dia 20 de janeiro, Udo e Iolanda Kannenberg celebraram 66 

anos de matrimônio… vivendo todos os momentos da vida com o 

MELHOR amigo e companheiro aqui na Terra, compartilhando 

alegrias e tristezas, amando e crescendo mais perto do Senhor e um e 

outro. Alguns têm perguntado sobre o estado do pai depois de sua queda 

e as complicações que seguiram. Ele está melhor estes dias. Está mais 

acordado, consegue se mexer um pouco 

mais e falar algumas palavras aqui e ali. 

Ele até nos tem surpreendido dizendo 

algumas frases de vez em quando e se emociona muito ao receber 

visitas! Todos adoram ver o sorriso lindo dele. O pai está em boas 

mãos… as mãos de Deus! Somos imensamente gratos que nossa filha, 

Jéssica (Que é enfermeira), e seu marido ofereceram ajudar a família 

cuidar dele. Louvamos a Deus também, que no dia 21 de janeiro nós 

celebramos 33 anos de casamento, exatamente metade do pai e da mãe. 
 

Durante o final do nosso tempo, a família do Wilson ficou 

com o pai umas horas cada manhã para podermos ir à praia em 

família. Como foi gostoso fazer caminhadas. Nos divertimos 

pegando ondas, cavando buracos na areia e montando torres em 

que Lucas corria para lá e para cá para derrubar. 

 

Com seu rosto todo sujo com a boca 
cheia de areia, Lucas mastigava e batia os 
dentes juntos dando aquele olhar que 
dizia “O que é esta coisa “crocante” na 
minha boca?!” Como é BOM ser avôs!!  



 

Esperamos que vocês não se importam ouvir um pouco sobre 

a vida com nosso netinho. Foi a primeira vez em que tivemos a 

oportunidade de ter um tempo mais prolongado com ele e o conhecer 

melhor. Não esperamos a hora de gastar ainda mais tempo juntos 

quando o Ben termina seus estudos de Português e eles podem se 

mudar para Benjamin Constant.  
 

  Não foi fácil nos despedir da família… especialmente o 
pai do Wilson, porém somos gratos ao Senhor pelo tempo que nos 
concedeu com eles durantes os feriados e as férias! 
  

Retornamos à casa no meio de janeiro para começar a 
preparar para as viagens missionárias que teremos no começo do 
ano. Chegamos correndo para limpar e fazer manutenção nos barcos, 
fazer inventário do equipamento e materiais necessário para as 
viagens, organizar a cozinha novamente, etc. Wilson teve trabalho 
em dobro, pois teve que despachar um funcionário do barco. 
 

 Eu continuo escrevendo planos de aula em português de histórias Bíblicas infantis e 
preparando e dando oficinas de treinamento para professores. Amo o que faço e pretendo usar os 
dons que Deus me deu para dar apoio a quem precisar! 
 

 Marty, Pam e sua pequena equipe (Quatro totais) virão no dia 9 de fevereiro para construir 
uma Igreja em Bom Sucesso, Peru. Iremos evangelizar e ministrar às crianças, jovens e mulheres. 
(Normalmente os homens trabalham nas roças ou pescam nos rios durante o dia). Bom Sucesso é 
uma vila ribeirinha que tem cento e vinte casas. Um pastor foi lá para morar e começar um ponto 
de pregação. Ainda não há igreja.   
 

 Um dos propósitos quando fomos ao sul do Brasil era de visitar vocês, pois vocês também 
fazem parte da nossa família e vos amamos muito! Porém, “O homem faz os planos, mas o resposta 
vem do Senhor.” Deus teve outros planos para nós. Percebemos que nesta temporada, a família 
Kannenberg estava precisando de nosso apoio, principalmente o pai. Deus nos deu esta 
oportunidade maravilhosa a “curtir” o pai de uma maneira sem igual. Sentimos muito não 
podermos vos visitar. Mesmo assim, tentamos ligar para vocês, mas com as mudanças de números 
de telefone e tudo mais, não tivemos muito sucesso.  Pedimos as vossas desculpas e confiamos que 
no future próximo, Deus abrirá outra oportunidade de passar por aí. Como é BOM ter vocês juntos 
conosco durante todos estes anos de ministério! Oramos por vocês sempre, pedindo as muitas 
bênçãos de Deus em suas vidas e que Deus supre suas necessidades e continua vos usando para Sua 
honra e glória.  
 

É BOM estar de volta. Temos alguns Pedidos de Oração: 
1. Pela proteção e discernimento na viagem para Bom Sucesso. 
2. Pelas famílias, Doug e Lydia Caudill e Ben e Jéssica Spicer, que estão se preparando para vir. 
3. Por mais obreiros para trabalhar na base de Benjamin Constant. 
4. Por mais obreiros para tomar conta das igrejas que vão ser construídas. 
5. Pelo discipulado e treinamento dos pastores e líderes.  
 

Grandes abraços, Wilson e Lori 
 

P.S. Recentemente, durante uma chamada de “skype”, a gente estava falando com nosso netinho 
quando os nossos corações ficaram bem apertados ao ver Lucas estender seus braços em direção a 
nós e ficou implorando: - “Me segura, me segura!” Como se pode “abraçar e segurar” um guri no 
outro lado do telefone?! 



 

 

 
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                       wilson57kg@gmail.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. 

 

 
 


