
É hora de voltar para a casa!              Setembro, 2017 

 

 Wilson e eu viajamos mais de (7000) quilômetros 

nos EUA nestes últimos 2 ½ meses visitando família, 

mantenedoras e igrejas parceiras em sete estados 

diferentes. Deus nos abençoou com dias ensolarados 

e tempos tremendos de comunhão com todos. Nossa 

estadia foi curta, mas louvamos a Deus pela 

oportunidade a compartilhar e pregar em 8 das 

igrejas parceiras, reunir com o conselho de missões 

de três delas e entrar em contato com quase todas 

as pessoas que fazem parte da nossa equipe de sócios! 

A despedida foi difícil. É bem possível que nosso 

próximo encontro com alguns destes amados irmãos 

será no céu, mas um dia teremos o privilégio de celebrar a Cristo juntos para toda a eternidade! 
 

Além das visitas, também fizemos passeios maravilhosos ao ar 

livre este verão... Caminhadas na beira do Rio Illinois, churrascos, um 

dia no zoológico e 

na feira do estado onde eu nasci e cresci. 
 

Brandon e Julie nos levaram num passeio 

especial num barco chamado:  “O Espírito de 

 

zoológico 

Rio Illinois 

Feira do 

Estado 

treinzinho 



Peoria.” Também, tivemos uma noite incrível assistindo um concerto dos “Piano Guys” 

(Homens dos Piano) com Josué e Leighann.  

 

Dizem que “O lar é onde está seu coração”. Por isso, é hora de voltar para o Amazonas, 

Brazil, onde Deus tem nos chamados há 35 anos atrás! Estaremos levando estes queridos 

irmãos dos EUA, junto com vocês, nossos irmãos na fé do Brazil, conosco em nossos corações e 

nas orações. Wilson e eu louvamos a Deus por cada um de nossos parceiros ministeriais, pois 

sentimos tão amados, acolhidos, encorajados e apoiados por vocês!!  

 

 E você? Está pronta para continuar a jornada?... Ir ao seu “campo missionário” (onde 

Deus tem lhe enviado) amanhã e ser uma luz para Cristo?... Está pronta para confiar em Deus, 

junto conosco, para alcançar vidas no Amazonas que nunca ouviram a maravilhosa mensagem 

da salvação em Jesus? Estamos nisto “juntos”, não é tremendo?! 😊 

 

Com todo nosso amor e carinho,  

Wilson and Lori 

  

Paddle Boat 

The Piano Guys 



Louvor: -   Pelo nosso tempo com família e parceiros ministeriais nos EUA. 

- Pela segurança nas estradas e por um carro que conseguiu () quilómetros por hora! 

- Pelas respostas de oração: O container do barco foi finalmente devolvido a Novo Iorque. 

Oração: -  Que este mesmo barco poderá ser liberado do porto de Manaus e com taxas mínimas.  

          -   Pelo nascimento da nossa neta, Chloe, em Setembro. (Seja Tabatinga ou Benjamin) 

- Pela sabedoria e direção na orientação das famílias missionárias novas.        

 

 

 
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  


