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“Esperamos que a fé que vocês têm possa crescer e que nós possamos fazer um trabalho maior 
entre vocês,… Então poderemos anunciar o evangelho em outras regiões  

além daquela onde vocês moram...” 2 Coríntios 10:15,16 
 

A Palavra de Deus está alcançando os não alcançados no Amazonas através de parceiros no 
ministério como VOCÊ! Exige trabalho em equipe, muita preparação, oração e sustento. Nossas estradas são 
rios e os destinos, distantes. Que bênção ter parceiros no ministério e ferramentas ministeriais, como o avião e os 
barcos, que nos permite a plantar igrejas e ministrar em vilas ribeirinhas e aldeias indígenas no Brasil e no Peru! 
Nestes últimos quatro meses ambos os barcos têm saído e voltado continuamente em viagens missionárias (muitas 
vezes ao mesmo tempo). Outras Missões alugam estes barcos também. Nós nos responsabilizamos a preparar o 
barco (limpeza, dedetização, equipar a cozinha), contratar a tripulação e as cozinheiras e as vezes compramos os 
alimentos da viagem, também. Aqui tem um pequeno relatório, escrito por Pastor Larry, de uma destas viagens:  
 

“Eu queria vos agradecer novamente por fazer o barco disponível para Amazon Basin Ministries.  Deus 
nos abençoou com um tempo maravilhoso de ministério em Porto Espiritual de novo este ano.  Fomos convidados, 
também à vila de Bom Caminho, cuja estava fechada para nossa equipe anteriormente. Gastamos o último dia aí. 
Entre as duas comunidades, nosso dentista viu 
201 pessoas e fez 302 procedimentos. Os 
médicos/enfermeiros atenderam mais 260 
pessoas.  Realizamos também ministério infantil, 
discipulado e visitas nas casas.  Em Porto 
Espiritual, tivemos cultos de domingo a quarta-
feira. É sempre uma alegria em ver como Deus 
está agindo nestes lugares. É um privilégio ser 
usado para trazer a luz à escuridão. A foto ao 
lado de pessoas chegando ao culto em Porto 
Espiritual, para mim, descreve bem esta 
região: A LUZ CERCADA PELA ESCURIDÃO. 
 

 

 

  

No meio de julho, encontramos a 

equipe de Ben e Jéssica (14 pessoas da 

Missão Pioneiros) em Cavalo Cocha, Peru. 

Líderes: Aaron, Sesi e família, junto com 

missionárias solteiras; Abi, Adrienne e 

Sarah já trabalham de tempo integral em   

Pulcalpa, Peru. O resto da equipe são 

missionários prospectivos em treinamento, 

procurando a vontade de Deus para seu 

ministério futuro. (Fila de cima da esquerda à 

direita: Abi, Kerry, Aaron, Leah, Caleb, Ceci, 

Nathan, Amber e Adrienne. Fila do meio:  Daniela 



Pastora de Pulcalpa, Sarah, Megan, Ana e Libby. Tacila faz parte da nossa equipe ministerial de Benjamin e está 

de joelho à esquerda e ao seu lado são Corina, Pr. Edgardo e sua filha, Carol, da igreja nova em Cavalo Cocha.)  
 

Originalmente, planejamos viajar com o barco da missão, mas devido aos regulamentos 

novos, não foi possível dar a saída do Brasil. Na última hora, decidimos usar transporte local e 

alojar a equipe num hotel simples. Apenas quatro meses atrás, Wilson ajudou Pr. Edgardo e 

Corina plantar uma igreja nova em Cavalo Cocha, Peru. Existe uma área grande onde não há 

nenhuma igreja. Esta cidade é um lugar estratégico (fica no meio do caminho de Benjamin até 

Iquitos) para nós podermos organizar a implantação de igrejas em vilas ribeirinhas e aldeias 

indígenas nas redondezas no futuro. A equipe de Ben e Jéssica veio não somente para pesquisar 

lugares para seu ministério futuro, mas também para encorajar Pr. Edgardo e Corina. 
 

No momento, Pr. Edgardo e Corina moram na casa dos pais de Corina, até que eles possam 

vender sua casa em Islândia e comprar ou construir outra. Nós contratamos uma cozinheira local 

e tivemos o privilégio de comer todas as refeições e realizar as devoções em grupo nesta casa. 

Depois de um tempo de comunhão com Deus, fizemos visitas nas casas ao redor da igreja 

nova, distribuindo panfletos evangélicos, orando pelas famílias e as convidando aos cultos e as 

atividades infantis.  Veja algumas fotos do MINISTÉRIO INFANTIL… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…Aleluia… Glória ao Senhor! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nosso tempo de louvor e adoração 

com as crianças foi tremendo. Foi 

maravilhoso lhes mostrar o amor de Deus e 

explicar o plano de salvação a elas.  
 

Enquanto Amber leu a história, 

Aaron e seus filhos dramatizaram a lição de 

Davi e Golias. Foi tão bom que Corina 

pediu para eles fazerem de novo no culto da 

noite. ÓTIMO TRABALHO RAPAZES! 
 

É sempre uma bênção poder ensinar 

higiene bucal às crianças e dar tratamento 

de flúor. É muito divertido para todos 😊… 
 

A Ovelha Perdida Jesus Acalma a Tempestade 

Davi e Golias 

Fazendo as Atividades da Lição 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

“Ei Jaime, me deixa ver  

seus dentes!... É o que pensei. 

Estou vendo pedaços de manga, 

peixe, feijão... “ 

 

“Espere aí Chiquinha,  

isso foi de ontem!” 
 

“BLAAA! Você não escova  

seus dentes, não?” 
 

“Escovar meus dentes?  

O que é isso?!”  
 

Crianças, vamos ensinar Jaime 

a escovar seus dentes… 
 

 
 

      Membros de duas igrejas 

que ajudamos a plantar em San 

Pablo/San Juan do Camucheiro 

vieram nos visitar no último  



dia. Líder da equipe, Ceci, compartilhou como 

Jesus faz uma transformação completa em 

nossas vidas, usando a transformação das 

borboletas como exemplo.  

As mulheres destas duas igrejas, junto 

com as de Cavalo Cocha, gostaram muito de 

colorir estas borboletas. Elas ficaram lindas 

igual como Deus nos faz lindas em Jesus! 
 

 
 
 

Nós participamos em dois cultos 

durante a semana. Membros da equipe 

cantou e pregou a Palavra de Deus contando 

histórias Bíblicas, que memorizaram, usando 

um método chamado ORALIDADE. Você 

conta a história, pede para as pessoas 

repetirem a história and faça perguntas: 

“Quem são as personagens nesta história?”, O que a personagem principal aprendeu sobre 

Deus?”, “O que você aprendeu sobre Deus nesta história?”, “O que você vai fazer sobre aquilo 

que aprendeu?” Este método é ótimo para ensinar 

pessoas analfabetas.  

 

Ben e Jessica fizeram um ótimo trabalho 

cuidando de todos os detalhes desta viagem, guiando 

a equipe e participando e ajudando nas atividades. 

 

No final da semana,  

nós nos retornamos à  

Benjamin Constante de 

barco. Hospedamos a equipe nas nossas casas e num hotel simples. De tarde, 

Ben e Jéssica as levaram para fazer um tur de Islândia, Peru e de noite, todos 

nós participamos no culto de aniversário de 22 anos numa igreja Batista, 

onde Wilson deu a mensagem. No dia seguinte, logo após um café de manhã 

delicioso aqui em casa, a equipe pegou um barco para regressar à Pulcalpa, Peru 
  

Louvamos a Deus pela honra de servir estes missionários e oramos que Ele continue a lhes 

guiar em seus futuros ministérios! Louvamos a Deus por VOCÊ e pelas inúmeras maneiras 

em que você nos serve, para que podemos ministrar aos outros!  

 

Lhes enviando todo nosso amor e abraços, 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 
 

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. 

 

 

 

 
 


