
 

 
 
 
 

FELIZ NATAL!                    DEZEMBRO 2017 
 

“Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor 

Lucas 2:11 
 

 Natal está chegando! É difícil saber exatamente quando esta época começa, com os comerciais no TV nos 

bombardeando e as lojas cheias de enfeites há dois meses. Até nevou em alguns lugares nos EUA no meio de 

outubro! Com tantas atividades e clima de festa, é bom lembrar que o primeiro Nata veio numa noite silenciosa 

e estrelada, com o ruído baixinho de animais ao redor e a antecipação de esperar para o Prometido a chegar. O 

mundo não sabia naquela época que o Salvador, Jesus Cristo, iria mudar o mundo para toda a eternidade, uma 

pessoa de cada vez! Celebramos durante uma “época” natalina, mas Jesus é a razão cujo qual podemos celebrar 

Natal o ANO INTEIRO!  Por causa de Jesus, nós temos muitas razões a celebrar todos os dias…  

 

Wilson reuniu com pastores coordenadores em Manaus para solidificar o ministério de implantação de 

igrejas em Peru. Ele foi autorizado a coordenar este ministério. Ele viajou para Lima para conseguir um visto 

permanente para poder assinar documentos das igrejas no future. Assim, poderemos acompanhar estas igrejas 

melhor, discipulando e treinando pastores, enviando pastores às igrejas novas, fazendo visitas e dando 

encorajamento. 
 

 Aqui sou eu… vestido para o inverno pela 1ª vez em muitos anos. Depois de 
“deliciar” o mundo magnífico do outono em 
toda sua beleza e cores vibrantes, e as 
aromas e sabores do Dia de Ação de Graças, 
o inverno nos EUA chegou. Tenho que 
admitir, é FRIO lá fora! Sou grato que logo 
que Julie começou a se recuperar, nós 
caminhamos quase todos os dias na beiro do 
rio Illinois até o meio de outubro. Quando 
Julie voltou a trabalhar, eu aproveitei a fazer 
uma faxina geral no apartamento dela, 
visitei alguns parceiros no ministério e 
aproveitei a preparar mais lições Bíblicas 
infantis que logo mais serão disponíveis para 
qual quer professor de crianças.  

 

Como é bom ser avó. 
Senti muitas saudades destes 
dois fofinhos enquanto estava 
nos EUA. Foi difícil me 
despedir da Julie e Brandon e 
logo mais do Josué e Leighann, 
mas que alegria será em poder 
ver meu amado, Ben e Jéssica 
e Lucas e Chloe novamente 
em apenas dois dias!  
 

 



 

No dia 3 de dezembro, chegarei em casa novamente. Somos muito 
grato pelo tempo precioso que Deus me deu com Julie e Brandon e Josué e 
Leighann. Vimos o agir de Deus na vida da Julie e muitas orações foram 
respondidas. Louvamos a Deus pelo vosso apoio durante este tempo. Julie 
está finalmente trabalhando de tempo integral e o aparelho da boca ajuda 
ela dormir melhor e aliviar tensão nos músculos da mandíbula e qual quer 
dor. Que alegria ver ela sorrindo de novo. 

 

Nos dias 5-9, Wilson e eu iremos à Manaus para a celebração dos 100 
anos da igreja lá. Nós fomos encarregados a acompanhar e transportar dois 
preletores estrangeiros; Pr. Paul Randerson, da Inglaterra e Pr. John King 
(junto com Ken Palmer, um membro da comité de missões) dos EUA, para 
os cultos e as palestras. Iremos também representar o departamento de 
aviação missionário da igreja durante a convenção.  

 

É ótimo ser avô também. Olha para este “Opa” orgulhoso! 😊 Este ano será o 1º em 10 anos que 

teremos a oportunidade comemorar Natal em família. Estamos muito animados nos unirmos este Natal com 

os Spicer’s e a nossa equipe missionária enquanto celebramos o nascimento de Jesus em algumas igrejas de 

Peru e Benjamin Constant. 

 

 
 
  
 
 

Natal é um tempo de celebração, um tempo de regozijar-se no Nascimento do Salvador. A equipe 

missionária de Benjamin está fazendo preparações e planos para celebrar o nascimento de Jesus em 

programações natalinas em Santa Luzia, Santa Teresa, Buen Sucesso, Islândia e talvez Japón.  
 

Wilson e eu desejamos um Feliz Natal a você. Somos abençoados que Deus escolheu você para ser nosso 

parceiro no ministério!😊 Louvamos a Deus para cada oração, para cada oferta, pela vossa amizade e a 

comunhão que compartilhamos. Mais de tudo, louvamos a Deus pelo privilégio de servir a Deus juntos! É 

maravilhoso ver como Deus age através de vossa parceria! 
 

Com todo nosso amor e carinho,  

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  
 

 

 

 


