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Por anos, no dia do Ano Novo, durante o nosso devocional em família, meu pai pedia a cada um de 

nós, quais eram os nossos alvos para aquele ano. Ele anotava tudo meticulosamente e guardava a lista. 

Nos fez lembrar a onde estávamos indo pela frente, quais grandes coisas queríamos realizar e como nós 

queríamos confiar em Deus para nos usar no decorrer do ano. Havia um corinho que cantamos que resumia 

numa maneira maravilhosa o segredo de como encontrar e seguir a vontade de Deus e ser realizada na 

vida Cristã: “Quando andamos com Deus, na luz de Sua Palavra, quanta glória ele envia para 

aluminar nosso caminho. Ele habita conosco e com todos quem nEle confiar e obedecer. 

CONFIAR e OBEDECER, pois não há outra maneira, a sermos felizes em Jesus, do que 

CONFIAR e OBEDECER!” Meu pai não só guardou aquela lista, mas a tirou de seu lugar secreto no 

primeiro dia do ano seguinte. Ele perguntou a cada um de nós se conseguimos alcançar as nossas metas e 

alvos e o que a gente queria fazer para melhor no decorrer do novo ano. Como missionários, Wilson e eu 

temos alvos ministeriais. Enquanto confiamos em Deus para nos conduzir e usar, sabemos que Deus quer 

que trabalhamos em união com outros irmãos na fé também. Procuramos ser fiéis a Deus e a vocês, nossos 

parceiros. Louvamos a Deus todos os dias por VOCÊS! Mesmo no meio de oposição e nossas próprias 

fraquezas e dificuldades, ainda podemos ver a mão de Deus agindo, guiando nossos passos e nos usando 

para alcançar os não alcançados para Cristo!  
 

Há grandes regiões aqui que ainda estão fechadas ao evangelho, cujas quais nós não temos a 

autorização para entrar para alcançar vidas para Cristo. Um grupo de homens, de organizações 

evangélicas, patrocinaram e deram um treinamento de vários dias de um novo método de evangelismo 

para um grupo de índios cristãos de quatro nações. Wilson trouxe alguns desses irmãos de outras etnias, 

que vivem muito longe, de avião. Durante as palestras de treinamento, este grupo aprendeu como 

manobrar e utilizar um projetor pequeno (recarregável com 

painel solar), montar uma tela e sistema de som para poder 

mostrar o filme Jesus, filmes evangélicos, pregações e 

seminários. Assim, estes irmãos podem evangelizar seu povo 

em sua própria língua! 

A melhor parte é que 

todo este equipamento 

cabe dentro duma 

mochila! Será fácil 

para eles levarem esta 

mochila nas viagens na 

selva para alcançar 

aldeias isoladas onde 

para nós é dificultado. 
 

Alguns deles ficaram em casa para 

três semanas. O missionário solteiro, André, 

que mora conosco, realizou mais discipulado e 

estudos Bíblicos com eles depois da 

conferência. O grupo até participou num 

delicioso jantar de “Dia de Ação de Graças” e 

quase tudo que comeram era novidade para 

eles! 😊 Mais treinamento será dado em janeiro. 



 Algumas dessas etnias, junto com nossa equipe missionária, 

tiveram um tempo poderoso de oração no hangar. Eles oraram sobre 

um mapa do Amazonas, pedindo a direção de Deus pelos futuros 

ministérios e clamando ao Senhor para quebrar as barreiras do 

satanás, que há muitos anos tem controlado e dominado esta região. 

Uma destas áreas é a vila rural de Grajarí, que fica 11 quilômetros 

daqui por terra. Já mencionei em cartas anteriores sobre a 

construção da Igreja lá (Que levou mais de dois anos devido aos 

ataques do inimigo.) Uma imagem de escultura “guarda” a entrada 

deste lugar. A opressão na vila é evidente e forte. 

  

 Andrew, tem sido direcionado por Deus para ajudar o pastor a evangelizar e discipular as pessoas 

que vivem em Grajarí. Ele está também discipulando o pastor e sua esposa, 

que são jovens e foram enviados há dois anos. Andrew ajuda pregar nos cultos 

e faz visitas de casa em casa, ao lado do pastor Amarildo, ensinando a Palavra 

de Deus e orando com as famílias. Recentemente, pediram para ele visitar a 

escola e orar. Logo que ele começou a orar, crianças caíram no chão, torcendo 

e gritando, possessas pelos demônios. Logo descobriram que uma professora 

estava ensinando a elas como invocar os espíritos! André jamais viu algo 

semelhante e não sabia bem o que fazer. Ele orou em nome de Jesus com fé e 

convicção e aos poucos tudo se acalmou. Iniciamos uma campanha de oração 

e jejum e eles continuaram a fazer visitas nas casas. Deus está agindo e tirando 

as barreiras de satanás neste lugar. Durante aquela mesma semana, um 

relâmpago atingiu a imagem com tanta força que cortou fora a 

cabeça, o braço e os pés e rachou ela de cima para baixo! Cremos 

que Deus está quebrando a maldição e abrindo o coração das 

pessoas em Grajarí para responder ao amor de Deus e a Salvação 

em Jesus. No final da semana, a congregação celebrou o aniversário da igreja e até aquela professora 

estava presente! 

 

Wilson e eu fomos à Manaus no início de dezembro para participar 

na convenção e celebração de 100 anos da igreja lá. Nós fomos 

encarregados a acompanhar os preleitores estrangeiros; Pr. João King dos 

EUA (à esquerda), o diretor de missões, Ken 

Palmer e Pr. Paul Randerson e sua esposa 

Mary da Inglaterra (à direita). Por uma 

semana, fomos edificados e abençoados com 

mensagens maravilhosas, devocionais, 

músicas inspiradoras e comunhão com 

outros pastores e líderes de Manaus e 

também do interior do estado. 1000 pastores novos foram consagrados. 

800 deles acabaram de se formar da Faculdade Boas Novas um dia antes 

da convenção. Estes pastores receberam campos de serviço em igrejas em 

todo o Amazonas. No penúltimo dia, participamos no batismo na Ponta 

Negra. Não temos as palavras para descrever a poderosa presença de Deus ao ver mais de 5000 pessoas 

declarando sua aliança com Deus!... 



No último dia da convenção, mais de 

200,000 pessoas de várias igrejas evangélicas 

do Brasil e do mundo se juntaram no estádio 

para a celebração final onde levantamos 

nossas vozes em louvor a Deus junto com um 

coral enorme e cantores como Ana Paula 

Valadão do Diante do Trono. Foi um tempo de 

relembrar a história da Igreja, demonstrar 

gratidão por tudo que Deus tem feito e nos 

preparar para continuar seguindo a ordem de 

Deus para com Sua igreja... “IDE e pregai o 

evangelho a todas as nações”! Depois de um 

processo de avaliação, a igreja reconheceu 

mais de 1800 pastores e suas esposas para seu 

serviço no nome de Cristo. Foi uma bênção 

tremenda receber esta grande honra!                                    (Acima: O estádio está começando a encher.) 

(Á esquerda: O coral sentado atrás de nós.) 
 

 Não havia uma melhor maneira de terminar o 

ano do que celebrar o nascimento de Jesus com 

as igrejas ribeirinhas em que apoiamos, três dos 

quais construímos nos últimos três anos. Wilson 

organizou e coordenou uma peça natalina com a 

igreja em Islândia, Peru. Eles ensaiaram 

durante dois meses para fazer uma 

apresentação para cinco comunidades em Peru. 

Fomos de barco para Santa Luzia, Buen Sucesso 

e Santa Teresa, onde a vila de Japón também foi 

convidada. Que alegria ver este grupo apresentar a mensagem do amor de Deus a estas comunidades... 
 

Celebrando Jesus em Santa Luzia. No final de cada programação houve comunhão, panetone e achocolatado!  😊 

Nossa visita a Buen Sucesso começou com um banquete de jacaré e macaxeira. Lucas só queria saborear o jacaré! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Foi tremendo ver a igreja lotada de pessoas louvando ao Senhor durante a peça natalina “De Criação a Cristo”. A 

equipe construiu um estábulo em cada igreja. Os 

pastores estão adorando a Deus pelo nascimento 

de Jesus... o melhor presente de todos! (abaixo) 

Na noite seguinte, celebramos o nascimento de Jesus em Santa Teresa (abaixo à esquerda) onde a congregação de 

Japón também estava presente. Eles carinhosamente enfeitou a igreja com balões e papel higiênico! No final da 

semana, houve mais duas apresentações em Islândia (à direita).  

 

A igreja de Islândia estava lotada com pessoas, até do lado de fora, na última apresentação da peça 

natalina. Deus comoveu de tal forma que várias pessoas entregaram suas vidas a Jesus e quase todas as 

outras pessoas foram para frente para dedicar novamente as suas vidas ao Senhor. Louvamos a Deus pelas 

vidas que foram toucadas por Deus durante todas estas apresentações. 
 

 Para concluir as festividades 

do ano, nós tivemos o privilégio 

especial de celebrar Natal com um dos 

filhos (Depois de mais de 10 anos.) 

Desfrutamos um delicioso café da 

manhã na casa dos Spicer’s e no dia de 

Natal, fizemos um almoço aqui em 

casa. Foi muito divertido ver Lucas 

abrindo seus presentinhos; carros, 

caminhões, motocicleta e avião de 

plástico, (brinquedos que foram 

doados com muito amor de irmãos em 

Manaus para filhos de missionários na 

nossa região.) Também tivemos um 

jantar com a equipe missionária de 

Benjamin Constant no Ano Novo. 

 

 



Nós também queremos incluir as notícias mais recentes 

de Brandon e Julie. No dia 9 de dezembro, Brandon se formou 

com honras no curso de enfermagem. Ele fará a prova para 

receber sua licença no dia 4 de janeiro. Eles gostariam muito de 

contar com suas orações a este respeito. Eles acham que 

Brandon poderia receber sua licença oficial como enfermeiro 

até o final de fevereiro para logo depois começar seu novo 

emprego. Somos gratos ao Senhor por esta vitória na vida dele 

and pelo emprego maravilhoso que Deus lhe deu no UTI 

cardiológica. Temos muito orgulho de você Brandon... 

parabéns! Julie está bem melhor, porém ainda continua com 

seu batimento de coração alto. Ela está fazendo entrevistas 

para um novo emprego e tem mais uma em janeiro. Ela está 

confiando em Deus para fazer o que é melhor para ela. Josué e 

Leighann, junto com mais dois amigos irão ao sul do Brasil em 

março para uma pequena visita com parentes e conosco 

                                                                   durante nosso breve tempo de divulgação. 😊 
 

O que vem pela frente? Através das vossas orações e parceria, Wilson e eu aguardamos com 

antecipação e alegria a direção de Deus e aquilo que Ele quer realizar através de todos nós em 2018 na 

tríplice fronteira! 

 

Lhes desejamos um abençoado Ano Novo! 

 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. 

 

 


