
 
 
 
 
 

“Assim o mundo inteiro conhecerá a tua vontade,  

e a tua salvação será conhecida por todos os povos.” Psalm 67:2 
 

Saudações da tríplice fronteira de Brazil, Columbia e Peru!                                                   Março, 2017 

 

  Em fevereiro, Wilson e eu estendemos os bem-vindos mais uma vez aos 
líderes de uma equipe missionária dos EUA, Pam e Marty O’neall, e sua equipe 
de dois; Chad e Ty. Marty, Pam e Chad já vieram mais de 11 vezes. Tem sido 
um privilégio muito grande servir o Senhor juntos plantando igrejas e 
ministrando nas vilas ribeirinhas do Amazonas. Foi ótimo poder conhecer Ty 
pela 1a vez e ver o agir de Deus na vida desta equipe! 

 

 A equipe partiu dos EUA em uma tempestade de neve. Quando chegaram em Léticia, suas 
malas ficaram para trás. Levamos o grupo a Benjamin Constant para se alojar no hotel “Cabanas”. 
Depois de gastar o resto do dia fazendo telefonemas sobre a bagagem, conseguimos pegar as malas 
no dia seguinte, terminar de fazer as compras e aprontar o barco para nossa viagem. 
 

 O barco está carregado e 
estamos “listos”/”prontos” para 
embarcar numa viagem de 8hrs. para 
a vila de BUEN SUCESO, PERU, 
para construirmos uma igreja para 
Pr. Edison Gonzalves e sua esposa 
Mariela. Este querido casal deixou 
seus 5 filhos (todos casados) para 
obedecer ao chamado do Senhor e 
alcançar esta vila na selva 
Amazônica para Cristo. Sua paixão é 
demonstrar o amor de Deus e trazer 

esperança através de evangelismo, discipulado e seu 
testemunho Cristã.   
 

 Fazem 8 meses que Pr. Edison e Mariela chegaram 
em Buen Sucesso. Eles estavam morando numa casa de 
madeira bem simples. Quando ficarem sabendo que uma 
equipe estava disposta a vir construir uma igreja, eles, 
cheio de ânimo, cederam sua própria casa para fazer a 
igreja. Infelizmente, nós descobrimos que a casa já estava 
comprometida e a madeira dela estava podre. Tivemos que 
desmanchar a casa e começar tudo de novo!  
 

Deus sempre tem um plano! Levou 1 dia para 
desmanchar a casa e nos 2 ½ dias que nos restou, a equipe 
conseguiu instalar os postes, as tesouras, terminar o 
telhado e construir um muro pequeno ao redor da base da 
igreja. Á direita, Chad e Ty estão carregando madeira. O 
calor foi intenso e a humidade insuportável, mas foram 
persistentes. Estávamos utilizando a ponte ao lado até que 
as tábuas cederam e Marty caiu! Sabemos que muitos de 
vocês estavam orando por força e segurança e Deus os 
ouviram e respondeu. Nós vos agradecemos do fundo do 
coração por todo vosso apoio durante esta viagem!  

Chad, Pr. Edison e Mariela, Ty, Pam e Marty 



Pr. Edison e sua esposa estavam tão 
encorajados pelo BOM começo. Agora, ele vai 
poder teminar de pregar as paredes com alguns 
irmãos da vila. Ao concluir a obra, Pr. Edison fará 
outra casa para ele e sua esposa.  

Cada manhã, juntamos as 
crianças para cantar músicas de 
louvor e contar uma lição Bíblica. 
Começamos com a história do 
Livro Sem Palavras que explica a 
mensagem da Salvação em Jesus 
de uma forma bem clara.  

No 2º dia, contamos a história da Ovelha Perdida, 
mostrando o amor e cuidado de Deus e no último dia, a 
equipe fez uma dramatização incrível da história de 
Davi e Golias, com a ajuda das crianças, demonstrando 
o poder e a proteção de Deus. A Palavra de Deus 
transforma vidas. Duas meninas entregaram suas vidas a Cristo! Louvado seja Deus!! 

 

Nós nos divertimos muito ensinando higiene bucal à turma com Chiquinha e Jaime (Jacaré)... 

  
Ao final de cada lição gritamos… “É HORA DE BRINCAR!” 

Pulamos corda, fizemos vários jogos, estouramos bolinhas de sabão 
e chacoalhamos um lençol de cama para ver qual equipe (entre 
meninos e meninas) podia fazer a bola voar mais alta sem cair no 
chão...  



 

 Aproveitamos o período da tarde para fazer visitas nas casas, fazer um “tur” da vila, que é 
bem cumprida, e entregar óculos de leitura (tipo lupo) aos idosos...  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esta mulher está nos mostrando sua cozinha      Este senhor está ganhando um par de ôculos. 
com todo orgulho. Seu “fogão” está a sua direita! 

 

            Pam com duas mulheres da vila.                    Ty e Pr. Edgardo             Chad e Jefferson 
 

COMO É PRECIOSOS FAZER NOVAS AMIZADES E CONSTRUIR RELACIONAMENTOS! 



Pr. Edison e Mariela estavam tão animados com nossa vinda 
que programaram um culto todas as noites durante nossa estadia. Eles 
são servos de Deus, sempre demonstrando santidade, fidelidade, 
dedicação a obra e a alegria do Senhor. Por esta razão e depois de 
muita oração e consideração, Wilson e Pr. Edgardo lhes pediram para 
serem coordenadores das igrejas de Buen Suceso, Japón e Santa Teresa 
(Que são igrejas que construímos junto com vocês, nossos parceiros.) 
Com lágrimas nos olhos, eles aceitaram o desafio e foram dedicados 
ao Senhor no final de um dos cultos. Duas mulheres, confiaram em 
Jesus como Senhor e Salvador também.  Transbordando de gratidão e 
alegria, o pastor e sua esposa receberam Mensageiros (Bíblias 
falantes), Bíblias e alguns outros presentinhos, incluindo duas bolas 
de futebol para a vila. O último culto foi cancelado devido a uma 
chuva muito forte. Cansados, mas nos regozijando por tudo que Deus 
realizou em nosso meio, dedicamos a igreja um pouco antes de partir.  

 

No último dia com esta 
equipe, fomos a Islândia, Peru para 
orar com alguns irmãos, verificar a 
construção da igreja aí e participar 
num culto à noite. Corina preparou 
um jantar “sena” delicioso. No 
culto, todos estavam prestando 
muita atenção à dramatização da 
história de Davi e Golias 
novamente. Corina emprestou a 
tampa de sua maior panela para 
server de escudo de soldado. Golias 

foi tão valente que a tampa ficou todo amassada, não é Ty?!   
Foi tremendo ouvir os testemunhos da equipe em ambos das vilas 
e ver como Deus continua as usando para Sua honra e glória.  

 

              Louvamos a Deus pelo vosso amor e amizade e  pelo apoio em oração e doações para nós e 
pelos ministérios nesta região. Wilson teve o privilégio de levar a mensagem de Deus na Igreja em 
Islândia. Ele nos deu um desfio de server a Deus, obedecendo o “IDE” aonde Ele nos chamar, não 
importa o que custar. Nós enfrentamos muitos desafios vivendo na selva Amazônica. As equipes 
que vêm nos ajudar enfrentam também; calor intenso, umidade insuportável, mordidas de 
mosquitos e pium e falta de sono por dormir em redes ao ar livre. Fazemos trabalhos árduos, 
tomamos banhos com a água barrenta dos rios, comemos muito carbo-hidratos por falta de outras 
opções e temos que aprender a conviver em culturas diferentes com línguas diferentes.  Mesmo 
assim, Deus nos usa para demonstrar Seu grande amor através de nossas vidas e testemunhos, 
nossas ações e atitudes, nossos sorrisos, etc. Pr. Edison e Mariela foram encorajados e comovidos 
profundamente pela presença e ajuda da equipe toda! As vezes é difícil continuar servindo aqui, 
mas quando VOCÊS, nossos amados amigos e parceiros nos ministérios, nos apoiam de tantas 
formas diferentes, Deus nos dá a força e sabedoria para enfrentar cada batalha. O líder, Marty, 
estava orando especificamente que pudessem ter “Bom Sucesso” nesta viagem (Que, por acaso, foi 
exatamente o nome da vila!). Deus, em Sua misericórdia, atendeu este pedido!!  

 

                        Com todo nosso amor e gratidão, Wilson e Lori 
 

 

Obsv. Este é Sasha, que significa “Protetora”. Deus nos enviou este lindo 

presente, (pastor alemã) para morar no hangar com Ben e Jéssica e ajudar 

cuidar deles e o local. Ela tem 4 meses. Lucas espera ansiosamente para 

conhecê-la e já sabe seu nome.  



 
 

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)   

 
 


