
***(AVISO SOBRE UMA NOVA MANEIRA DE ENVIO DE SUSTENTO NO FINAL DESTA CARTA!) 

Deus tem nos abençoado tremendamente através de VOCÊ!              agosto, 2018 

 

(Lori) Fui convidada a uma igreja recentemente para ensinar sobre missões num culto 

infantil mensal. Foi um tempo maravilhoso com mais de 70 crianças presentes. Ensinei uma lição 

chamada “O Avião e Missões” e desafiei ambos crianças e os professores a serem testemunhos de 

Deus a todas as nações. As crianças foram extremamente atentas e interativas durante a lição. 
 

        As professoras 

desta mesma igreja 

vieram para nossa 

casa todas as sextas-

feiras por um mês 

para recortar as 

figuras de um quite 

de flanelógrafo que a 

equipe de uma igreja 

trouxe. Elas também receberam um “pin drive” das 200+ 

lições Bíblicas completas em Português que preparei. Com este recurso didático, as crianças irão 

aprender lições Bíblicas e versículos de Gênesis até Apocalipse para mais de 3 anos! Glória a Deus!! 
 

 
 

Que viagem abençoada 
tivemos com esta equipe de 
oito da igreja New Life 
Christian dos Estado Unidos! 
Marilee, líder da equipe, e seu 
esposo Rob, (À nossa direita) 
junto com Bryce, Frank, 
Brady, Tara, Olivia and Tracy 
(da esquerda para a direita) 
chegaram animados e prontos 
a servir ao Senhor em três vilas 

ribeirinhas diferentes; São João, Brazil (ponto de pregação onde 
realizamos um culto a cada duas semanas), Islândia, Peru (onde 
trabalhamos na construção da igreja) e uma vila indígena Ticuna 
chamada Lauro Saudré, (para encorajar Pastor Nestor) Aqui são 
Marilee e Rob apreciando a viagem à primeira vila. (À esquerda) 

Julho, 2018 



 

           Realizamos o 
culto em São João 
na varanda da 
frente de uma casa 
e fizemos um culto 
infantil com cerca 
de 50 crianças na 
parte de traz. Nós 
contamos a lição do 
Livro Sem Palavras. 
Cada um recebeu 
uma pulseira com o 
significado da lição. 

 
 
 
 

A equipe deu testemunhos e cantaram 
nos cinco cultos, ministraram às crianças em 
três vilas. Tara (lado direito no meio) fez um 
ótimo trabalho ensinando os devocionais e 
artesanatos às mulheres. em duas vilas.  

 

Todos nós tivemos a oportunidade de 
ajudar nas lições Bíblicas, no higiene bucal e 
tratamentos de flúor, a entregar óculos aos 
idosos, fazer visitas às casas, entregar 
folhetos e orar pelas famílias... 

Devocional com as mulheres em Islândia. 

Marilee, Tara, Lori, Tracy e Jessica. 
(Somos gratos a Olivia, que brincou com as crianças!) 

 São João, Brazil … 
 Experimente andar sobre estas pontes! 

Assistindo e Participando de um Jogo de Voleibol. 

Culto Infantil 



 
 

 
 
 

  
Relacionamentos preciosos 

foram “construídos” naquela 
semana! As crianças grudaram em 
Olivia, Bryce e Brady como se 
fossem imas. Eles sentiram amadas 
e seguras, pois o amor de Deus foi 
derramado na vida delas através 
da vida de cada membro da equipe. 
Este menininho ao lado segurou 
Olivia o tempo todo, pois sentiu um 
amor que jamais recebeu em casa. 
Foi difícil não poder adotá-lo e leva-
lo para a casa!  

Está vendo minha escova de dentes?! 

Marilee, Ben e Tara entregando óculos de 
leitura… 

MINISTÉRIOS INFANTÍS 
 

Ensinando higiene bucal, dando tratamentos de flúor, 

louvor, participando nas lições Bíblicas e atividades. 



Nós gastamos a maioria da semana em ISLÂNDIA, PERU reconstruindo a velha igreja, que será 
usada para o Departamento Infantil e Ministérios de Música. Também será usada para hospedar 
pastores e líderes quando vêm para o treinamento de seminário que administramos duas vezes ao ano.  

 

A equipe trabalho DURO para fazer esta 
obra. Na primeira fase, tiveram que reforçar a 
base da igreja, pois ela fica a seis metros acima 
da água por seis meses cada ano, na época das 
enchentes. A equipe ajudou carregar as tábuas 
da beira do rio até a Igreja. Estas tábuas pesam 
mais de 40 quilos e tiveram que carregá-las 
debaixo de um sol bem QUENTE. Com muita 
perseverança, conseguiram levar todas elas à 
igreja, fixar as travessas principais e concluir o 
piso da igreja antes da nossa partida! Foi um 
desafio pregar os pregos naquela madeira dura!  

 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No último dia da viagem, visitamos uma vila indígena Ticuna chamada Lauro Saudré para 
encorajar Pr. Nestor. Como foi BOM trabalhar novamente com as crianças. Depois da programação, 
tivemos um tempo de esportes no campo. Nosso genro, Ben, cuidou dos jovens e lhes ensinou a 

manobrar “discos voadores”! 😊. Compartilhamos também com as mulheres e fizemos um artesanato 
juntos. Tivemos um tempo de louvor e adoração num culto de noite, onde ouvimos testemunhos de 
membros da equipe e uma mensagem abençoada por Wilson. 

Fase 1 – Base da igreja (Fransisco e Tino) 

Fase 2 – Firmando as travessas 

Fase 3 – Pregando o Piso no lugar 

Frank, Rob, Bryce & Brady – Ótimo trabalho! 



 

Foi muito triste descobrir que durante este último culto, ladrões entraram no barco e roubaram 
a mochila do Wilson com todo seu dinheiro e documentos, dois celulares, as chaves da casa, roupas, 
etc. Eles levaram mais duas mochilas, dois aparelhos de som, a cadeirinha nova da Chloe, etc. Wilson 
havia informado as cozinheiras a não saírem do barco juntas... sempre permanecendo uma no barco. 
Esta noite, as duas resolveram participar do culto, porém outros membros da nossa equipe foram ao 
barco durante o culto e Ben estava no segundo piso cuidando da Chloe (seu bebê). No meio de tudo isso, 
os ladrões encontraram um tempinho bem curto para entrar e levar as coisas.  

Reunimos em oração enquanto Wilson e a tripulação foram vasculhar a área. Deus respondeu 
aos nossos pedidos e conseguiram achar todos os documentos do Wilson, os “pin drives” que tinha, o 
alto falante e duas das três mochilas. Não encontramos tudo, mas louvamos a Deus que o que perdemos 
foi somente “coisas” do mundo.  Antes de partir, a equipe nos deu uma oferta especial que cobriu o 
dinheiro que foi roubado. Queremos expressar a nossa mais sincera gratidão a eles e ao Senhor pela 
sua bondade! 

Não sabemos por que Deus permitiu o roubo acontecer. Vivemos num mundo pecaminoso. Você 
já foi a um retiro na juventude onde ao voltar para sua casa cheio do fogo do Senhor, foi derrubado logo 
em seguida, devido alguma briga com seus pais ou algum outro tropeço? Satanás faz de tudo para 
destruir nossa paz e alegria, para nos desanimar e nos fazer desistir.  Nós vivemos numa região onde o 
diabo tem suas garras a mais de 500 anos. Seria muito fácil arrumar nossas malas e ir embora e 
encontrar uma saída. Oramos todos os dias pela força e sabedoria de Deus a permanecer firme e fiel ao 
Seu chamado... o de alcançar os não alcançados no Amazonas e Vale do Javarí. Sim, às vezes é muito 
difícil, mas servindo a Deus e cumprindo Sua vontade para nossas vidas vale qual quer dificuldade que 
enfrentamos. Obrigado por estar ao nosso lado, nos amando, nos sustentando em oração e doações e 
fazendo parceria nos ministérios aqui! Você é uma bênção tremenda em nossas vidas!!   

 No final da semana, levamos a equipe missionária para conhecer a base da missão, (o hangar), 
nossas casas (Kannenberg ’s e Spicer ’s) e a nossa cidadezinha (Benjamin Constant). Por último, fomos 
de voadeira para conhecer Letícia, Colômbia e fazer algumas compras antes de leva-los para pegar seu 
voo de volta.  

Foi um mês cheia de atividades e ministérios, mas louvamos a Deus pelo privilégio de Lhe 
server lado ao lado com VOCÊS, nossos parceiros através das vossas orações e ofertas! 

Culto em Lauro Saudré 



Que Deus vos abençoes abundantemente! 

Wilson e Lori 

 

 

 
Asas de Socorro, Caixa Postal 175, 75001-970 Anápolis, GO                                                                        
Endereço de Casa: CP 41, Benjamin Constant, AM Brazil 69630 S.A.                                                                                                       
 
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 
 

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!  
 

SUSTENTO MENSAL: Você ainda pode utilizar boletos bancários para o envio de nosso sustento mensal, mas 
se, por acaso, o boleto não chegar ou você preferir, você pode ir ao Banco Bradesco usando as informações 
abaixo para o envio das ofertas: 
 

O sustendo deverá ser enviado para: (Observe a informação sobre a identificação da sua oferta.) 
 

Dados da Conta:  Associação de Missionários 
CNPJ 06.201.134/0001-57 
Banco Bradesco 
Agência. 0240-2  
Conta Corrente: 93.826-2.  

 

***OBSERVAÇÃ SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DAS OFERTAS: A conta bancária do BRADESCO é igual para 
todos os missionários. A ÚNICA DIFERÊNÇA para identificar sua oferta para Wilson e Lori Kannenberg daqui 
para a frente é o número do último centavo da oferta enviada. O número que identifica nossa conta é “,01”. 
Exemplos: R$20,01 ou R$100,01 (Colocando “,01” no final da sua oferta será a única maneira para identificar 
que esta oferta é para o sustento e ministério de Wilson e Lori Kannenberg). 

Muito obrigado pela sua colaboração! Caso tiver dúvidas entre em contato com a missão: 
(62) 4014-0302 ou conosco: (97) 99171-2100 ou lori.kannenberg@hotmail.com. 

 

 

 


