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                                                                   Este mês passado tem sido um “furacão” de atividades e 

bênçãos. Nas últimas duas viagens ao sul do Brasil, tivemos o grande privilégio de passar um tempo 

maravilhoso com os pais do Wilson e cuidar de seu pai antes que Deus o levou para a “casa”. Faz tempo que 

não foi possível visitar os nossos parceiros no ministério.  Esta vez Deus abriu o caminho para visitar com 

quase todos 😊! Fomos recebidos na casa de cada um e nas igrejas com tanto amor e carinho. Visitamos a 

Igreja Luterana de Itajaí, SC, a Igreja Presbiteriana Pioneira de Anápolis, GO e a Missão Evangélica Luterana 

Cristã em Joinville, SC. A comunhão entre os irmãos foi inesquecível! Aqui representa apensas poucos deles, 

alguns que não temos visto há anos. (Nosso tempo juntos foi tão BOM e PRECIOSO e ficamos tão animados 

e empolgados com as visitas que acabamos nos distraindo e esquecemos de tirar várias fotos☹). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 

                                                                                   Deus preparou uma surpresa especial para Wilson e 

eu este ano. Josué, Leighann e dois de seus amigos vieram nos visitar algumas semanas. Foi ótimo ter 

Mateus e Chris como parte da família. Quase todos os dias tivemos sol com céu azul... perfeito para passear. 

 Que presente especial para celebrar os meus 60 anos! 

     Wilson e eu curtimos muito ser “turistas”... 
 

Aqui estamos num teleférico vendo as maravilhas de Deus; o céu lindo, o mar, as praias e a bela cidade 

de Balneário, Camboriú… 

 

 Chris e Mateus tiveram muitas oportunidades de saborear a 

culinária Brasileira; churrasco, churros, caldo de cana, suco de coco, pão 

de queijo, arroz e feijão, rodizio de carne e pizza e comida caseira 

maravilhosa. Também deliciaram da cultura Brasileira, vivendo e tendo 

comunhão com a mãe do Wilson e outros membros da família. Eles 

experimentaram muitas coisas pela 1ª  vez. O mais marcante para o Chris 

foi viajar fora dos EUA e ver o mar pela 1a vez! 😊 



Wilson e eu amamos cada minuto que tivemos com Josué, 

Leighann, Mateus e Chris, a mãe e os outros membros da família. É 

tremendo saber que mesmo que somos missionários e moramos muitos 

distantes dos filhos e da família, Deus sempre providencia tempo como 

estes para estarmos juntos.  Ficamos maravilhados que Deus escolheu a 

enviar Ben e Jéssica ao campo missionário para servir junto conosco e 

que temos o privilégio de sermos avôs aos netos Lucas e Chloe. É uma 

benção tremenda que eles podem tomar o nosso lugar quando estamos 

viajando. Louvamos a Deus por nos ajudar a conectar com nossos 

filhos e família em tantas maneiras diversas no decorrer dos anos.                                                                                       
 

 O nosso tempo com a mãe do Wilson e com família foi maravilhoso. A mãe do Wilson está indo bem 

e se regozijando na misericórdia e nas bênçãos de Deus cada dia. Ela está em ótima saúde e gosta muito de 

ler, cuidar do jardim, fazer crochê (Fui presenteada com uma de suas belas obras!), aprender mais de Deus 

acompanhando programações evangélicas na TV e no rádio, e tomar chá da tarde com sua família e amigas. 

Essa amada mulher sustenta a família diariamente com suas orações fervorosas e demonstra uma vida de 

gratidão e louvor ao Senhor. Ela tem um coração de serva e ama fazer comidas especiais para todos nós. 

Algumas comidas prediletas nossas em que ela faz são; feijão, farofa (que delícia!) e a maneira em que prepara 

carnes e frango. Também gostamos muito de suas sobremesas, tais como cucas de farofa e banana, banha 

maria, pudins com molhos de figo, uva e pêssego e sua famosa torta mineira. Preparamos refeições juntas, 

mas as contribuições da mãe sempre dão água na boca. 😊Iolanda você é uma mulher de Deus, nosso 

exemplo de uma esposa fiel, mãe, avó e bisavó dedicada, divertida, amorosa e carinhosa, guerreira de 

oração e serva do Altíssimo. Te amamos do fundo do coração! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No meio de março, Wilson e eu tivemos o privilégio de participar da 

conferência missionária de Asas de Socorro. Logo que chegamos em 

Anápolis, GO, Wilson fez seu voo de cheque e seu exame médico de piloto 

(Pois, no momento, não realizam mais esses exames no Norte do país.) 

Visitamos com alguns parceiros e a Igreja Pioneira aí. Que tempo 

maravilhoso tivemos com nossa “família” lá. Assistimos um dia de reuniões 

na sede da missão antes de partir para a conferência. 
 

 A conferência foi um tempo maravilhoso para rever 

amigos missionários veteranos, conhecer os novos e 

compartilhar em comunhão maravilhoso uns com os outros e 

com o Senhor. Uma das 

noites participamos de um 

banquete “Havaiana” muito 

divertido! Somos renovados e 

animados a retornar ao campo 

missionário novamente (2nd 

de abril). Continuaremos 

trabalhando nos projetos 

ministeriais;  

(fazendo tesouras para a construção de igrejas novas, preparando uma casa 

simples para o novo casal missionário que está chegando, treinando 

professores de crianças e pastores e líderes, etc.) Iremos também organizar 

tudo para realizar três viagens missionarias nos próximos dois meses.  
 

 Wilson e eu queremos vos agradecer pela vossa parceria em oração e doações para nós e também pelos 

ministérios no Amazonas, Brasil. Somos abençoados por Deus que vocês fazem parte integral de tudo que 

fazemos! 😊 
 

Grandes abraços a todos! 

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. 

 

 

 
 

 


