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“Graças a Deus pelo seu dom inefável.” 2 Coríntios 9:15 
 

 O que é realmente este “dom inefável”? É a dádiva do Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu na cruz 

para nos salvar dos nossos pecados, nos dando uma vida abundante através do poder do Espírito Santo e Vida 

Eterna com Deus Pai (3 em 1)! Esta dádiva deveria ser a fonte da nossa Gratidão e Alegria. Deus disse: 

“Provai e vede que o Senhor é BOM. Bem aventurado o homem que nele confia.” (Ps. 34:8) Este ano, 

será a primeira vez em 35 anos que terei  a oportunidade a celebrar o Dia de Ação de Graças nos EUA. 

Pessoas se reúnem ao redor da mesa para comemorar as bênçãos e a fartura de Deus; família, familiares, 

amigos, nosso alimento, nossos lares e muito mais. É também dia de encher a barriga com carne de perú, 

abóboras, milho e alimentos que os índios ensinaram os peregrinos a plantar quando vieram aos EUA e 

estavam morrendo de fome. Este ano vou literalmente “Provar” e ver que o Senhor é BOM, mas é melhor 

ainda lembrarmos que O Senhor é BOM em todas as coisas e em todos os tempos! 😊 
 

Saudações do Brasil… ou pelo menos de metade de nós! Vocês têm me 

acompanhado (Lori) no decorrer deste mês desde que fui aos EUA para ajudar cuidar 

da nossa filha Julie, que sofreu uma crise de saúde e foi diagnosticado com TMJ 

(Síndrome da mandíbula). Vocês oraram com fervor e no poder e graça de Deus o 

Senhor nos deu Sua força e cura. Vou permanecer em Illinois até fim de novembro e 

ficar dois dias em TX com Josué e Leighann antes de retornar para a casa. 
  

Então, o que a minha “melhor metade” anda fazendo no meio do Amazonas? 

Este mês, Wilson tem trabalhado muito em projetos e teve várias atividades. Junto com a equipe missionária 

da nossa base, eles gastaram mais de uma semana limpando o hangar e organizando a oficina e escritório. 

Agora, tem piso na dispensa/escritório, as prateleiras estão organizadas com o equipamento dos dois barcos, 

peças de avião e material de Escola Bíblica Dominical. Num lado tem uma escrivaninha e copiadora para 

podermos focalizar mais em fazer traduções e literatura para evangelizar e discipular aldeias indígenas. André 

e Ben estão trabalhando mais nesta área.  
 

Um amigo muito querido, que é piloto, Allen Yoder, e um novo casal missionário do sul do Brasil 

vieram à Benjamin alguns dias para ajudar fazer manutenção no avião.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heronn é um piloto/mecânico e sua esposa, Ana Paula, é 

dentista. Ambos gostam muito de se envolver com ministérios 

infantís. Jéssica convidou a turma para os almoços e todos 

gostaram de suas merendas da tarde. A equipe trabalhou duro. 

Um dia gastaram 13 horas para aproveitar o tempo juntos. Foi 

uma benção tremenda ver o avião decolar novamente depois de 

alguns meses parado. Lucas amou o voo de teste. André e Wilson 

estão planejando uns voos para alcançar uns lugares que já 

encontraram que estão completamente isolados.  Por favor, orem 

pela proteção e direção de Deus. 

Lucas ama seu “Opa”! 

Wilson e Heronn fazendo 

voo de teste 



 

Recentemente, a equipe foi de 

barquinho para realizar um culto numa 

vila ribeirinha chamada Santa Luzia. Uns 

membros da equipe cantaram, Jéssica 

compartilhou uma palavra de 

encorajamento e Wilson teve o privilégio 

de pregar. Lucas cantou alto durante 

louvor e ninguém sabe como Chloe 

conseguiu dormir durante o culto inteiro! 

😊 Eles também conduziram um culto 

de despedida do Pr. Edgardo e Corina 

pelos anos de serviço e dedicação na igreja em Islândia, Peru. 

Eles irão se mudar para Cavalo Cocha em janeiro para 

ministrar na igreja lá. Wilson empossou Pr. Jefferson e sua 

esposa no final do culto.  
 

Wilson foi à Manaus alguns dias para participar em 

reuniões com a liderança aí sobre a expansão dos ministérios 

e da igreja em Peru principalmente. Queremos acompanhar as 

igrejas que estão sendo “plantadas” e construídas e ter certeza de que os pastores e líderes recebem discipulado, 

treinamento de vez em quando e encorajamento fazendo cursos e visitas.  
 

Queremos vos agradecer pelas vossas orações a respeito do barco que foi enviado dos EUA. Ele chegou 

ao porto de Manaus há dois meses e finalmente foi liberado para podermos enviar de balsa até Benjamin 

Constant! (Vocês estão nos vendo pulando e gritando de alegria?!) Há tantos motivos de louvor e gratidão!! 

VOCÊS fazem parte integral de tudo que fazemos e louvamos a Deus todos os dias pela vossa parceria. 
 

A equipe missionária em Benjamin está aumentando pela honra e glória de Deus. Wilson estendeu um 

convite ao casal Heronn e Ana Paula para unir suas forças conosco. Eles gostariam chegar em julho ou logo 

depois que Heronn terminar seu curso de pilotagem. Orem conosco que Deus mostrará seu propósito para 

cada membro da equipe, utilizando os dons específicas de cada um. Nossos alvos principais: evangelização, 

construção de igrejas em lugares onde não tem, discipulado e treinamento de pastores e líderes.  Orem que 

Deus prepara o caminho para podermos trabalhar em união para alcançar o Amazonas para Cristo!  
 

Dando graças ao Senhor pelo vosso amor, apoio e pelas vossas orações, 

Wilson e Lori  

 

 

 

 
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  

Jessica dando uma palavra de 

encorajamento em Sta. Luzia 


