
Saudações do Amazonas na triplice fronteiras do Brasil, Peru and Columbia!     novembro, 2018 

 

“Somente temam o Senhor e o sirvam fielmente de todo o coração;  
e considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês.” I Samuel 12:24 

 

         Wilson teve várias oportunidades de 
pregar nas vilas ribeirinhas onde ajudamos 
plantar igrejas. É sempre uma bênção visitar as 
famílias, encorajar pastores e líderes e 

acompanhar os ministérios em cada lugar. 
Wilson e Ben visitaram Santa Luzia onde Wilson 
compartilhou uma mensagem num culto 
especial em honra aos casais que estavam 
renovando seus votos de casamento. O pastor e 
sua esposa (esquerdo), que nunca tiveram um 
uma cerimônia de casamento, estavam muito 
emocionados com gratidão ao Senhor. Wilson 

contou que foram tão queridinhos!  😊 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
        Treinando professores é 

sempre uma alegria para mim. 
Depois de aprender vários 
métodos de evangelizar crianças, 
esta professora (acima à direita) 
mostrou com todo orgulho o 
Livro Sem Palavras, a Pulseira 
Poderosa e a Cruz de Feltro que 

fez! Que tempo abençoado 
tivemos aprendendo juntos 
nestes últimos dois meses.  
 
 



                                                                                                                             Eu estou quase no final 

de montar mais três palestras (oficinas) de 2 ½ horas cada sobre a oração. Professores aprenderão o que 
é a oração, como responder perguntas sobre a oração às crianças, métodos e maneiras de orar e como 

conduzir o período de oração em suas classes. Já preparei os planos de aula das oficinas, junto com os 
visuais que pretendo utilizar. Também preparei a apostila dos professores e os visuais que eles irão 
confeccionar para usar no Ensino. Não espero a hora de aplicar tudo isso e ensinar estas palestras! 
 

 

                                                                            Depois de dois anos, os 200+ planos de aula de lições 

Bíblicas que montei estão finalmente disponíveis a qual quer professor precisando destes recursos. Você 
pode me ver fazendo uma “dança” de vitória. Vou continuar montando quites de Escola Bíblica Infantil, 
contendo o manual do professor e aluno, visuais e material escolar, para entregar às igrejas ribeirinhas 
em lugares mais isoladas e distantes. Mesmo que a Biblioteca de Recursos que estou montando não está 
funcionando oficialmente ainda, já estou emprestando material de Escola Bíblica Dominical, visuais e 
outros recursos didáticos.  

 

Pr. Elando e sua esposa Patrícia estavam todos 

animados a emprestar este quite de lições Bíblicas de 
um ano. Eles cuidam de mais de uma Igreja e podem 
dividir este quite com as outras igrejas e depois fazer 
um repasse de material. Eu fiz uma cópia dos planos de 
aula que montei para cada lição representada no quite. 
Quando terminam de usar este material, irão 0 devolver 
para que posso repassar a outras igrejas! Eles vão 

entregar o outro quite (no saco com cachorrinho) à vila 
ribeirinha de Santa Rita.  

 
                                              

  Eu recebi um convite 
para administrar duas lições 
Bíblicas no Primeiro Congresso 
Infanto-Juvenil na Igreja Central 

de Tabatinga, Brasil para o Dia 
das Crianças. Foram dois dias de 
ensino e atividades envolvendo 

sete congregações com mais de 
200 crianças. Deus agiu 
poderosamente através desta 
equipe de professores!                                                              

 

Tivemos um tempo maravilhoso 
aprendendo sobre a CRIAÇÃO, o 1º Pecado e a 1ª 
Promessa de Deus… de enviar um Salvador. 
Crianças aprendem “fazendo”. Elas se divertiram 
muito participando no louvor e nas administrações, 
segurando visuais, respondendo perguntas, etc. A 

equipe ministerial foi incrível. Nas atividades da 

tarde, fizeram trabalhos manuais e participaram 

em gincancas. Depois de semanas em oração em 
preparação para este evento, foi tremendo ver o 
agir de Deus. Várias crianças entregaram suas 
vidas a Cristo e outras renovaram sua aliança com 

Deus. A Deus seja toda a honra e glória! 



 

 A mulher à direita é Pastora Marcella. Ela é a 
administradora de uma universidade em Tabatinga. 
Ela é também a Coordenadora dos Ministérios 

Infantis das igrejas de área 1. No decorrer das 
programações e atividades, ela sempre deu todo o 
mérito ao Senhor 1º e depois à equipe ministerial. 
Foi uma honra para mim trabalhar junto com ela. 
 

 
       

 

 Sarah faz parte de uma equipe de 
missionários em Pulcalpa, Peru. Ela veio morar um 
mês com Ben e Jéssica para buscar a direção de Deus 

para encontrar um lugar e um povo não alcançado 
para evangelizar e discipular de tempo integral no 
futuro. Ela não perdeu tempo conhecendo pessoas 

aqui, estudando português com Ben e procurando 
informações sobre os povos não alcançados desta 
região. Foi muito especial ter ela como parte da 
nossa família! Ela até pregou na Igreja em Islândia, 
Peru num culto especial dirigido pelas mulheres.  

 
 
 

  
Wilson, Ben e Sara, junto com uma equipe de pessoas das igrejas de Benjamin, foram a São João de 

barco por dois dias para construir o telhado da igreja e celebrar o Dia das Crianças. As pessoas de São João 
estão ficando muito animadas que logo terão um lugar para cultuar a Deus. Durante nossa última visita, 
todos tiveram a oportunidade de compartilhar. Várias pessoas comentaram que a opressão da vila está 
diminuendo muito, não tem tantos problemas de bebida e as pessoas estão mais felizes. Nós sabemos que 
isso é o resultado do agir de Deus nos corações e nas vidas das pessoas naquele lugar!  



                                      
 

                                 Os filhos continuem crescendo na graça do Senhor, desenvolvendo seus dons e 
enfrentando desafios novos.  Josué deixou sua posição de Diretor das Operações dos Hóspedes no Hotel 
Hilton Anatole em Dallas, Texas e foi promovido a Senhor Gerente da Experiência Digital dos Hóspedes no 
Hilton Cooperativo. Leighann foi promovido recentemente a Gerente Financeiro dos Hotéis Grupo C60 e 
das Américas Latinas. 

   

 

A saúde da Julie tem melhorado muito com o uso do 
aparelho em sua boca e a mudança para um novo 
apartamento. Ela ama sua profissão como Educadora do 
Neuro UTI e está fazendo um curso de enfermagem mais 
avançado na internet. Brandon está realizado em seu 

trabalho como enfermeiro de UTI Cardíaco e está se 

desenvolvendo muito. Ele tem paixão por aquilo que faz e 
ama cuidar das pessoas. Como todo carinho e amor, eles 

“adotaram” nosso terceiro “neto- cachorro” BUDDY (AMIGÃO e COMPANHEIRO)! 😊 

 
Ben está concluindo suas aulas de português e vai muito bem. A família 

está preparando para sair para os EUA no meio de novembro para um período de 
divulgação missionário. Ambos Ben e Jéssica tem ajudado em ministérios e 

projetos missionários. Jéssica ajuda organizar viagens de barco e ministrar em 

vilas ribeirinhas e na igreja local. Ben tem sido instrumental em catologar e 
formatar recursos (áudio/visuais) em várias línguas indígenas para a 
evangelização e discipulado aos povos não alcançados. Ele tem feito treinamento 
de vôo com Wilson também. Todos eles são gratos ao Senhor pelo seu “campo 
missionário” e pelas oportunidades que Deus tem lhes dadas.  

 
 Wilson e eu não tivemos a oportunidade de celebrar o 

Dia de Ação de Graças (comemoração americana) há anos. 
Este ano os Spicer’s estarão nos EUA e nós estaremos em 
Manaus. Jéssica teve a ótima ideia de celebrar este dia especial 
um mês antes. Como foi maravilhoso estarmos reunidos 
juntos com família e amigos! Até a Sarah podia participar 
antes de seu retorno a Pulcalpa. Então, da nossa família a 
sua… FELIZ DIA DE AÇÃO DE GRAÇAS! 
 

 

Deus realmente tem feito grandes coisas! Que continuamos a temer o Senhor e permanecer fiéis 
junto com VOCÊS! Somos agradecidos a Deus por VOCÊS! Louvamos a Deus pelas vossas orações e 
parceria, pelo vosso amor e fidelidade, 

 

Grandes abraços, Wilson e Lori 
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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              OU... Associação de Missionários 
CNPJ 06.201.134/0001-57   CNPJ 06.201.134/0001-57 
Banco Bradesco    Banco do Brasil 
Agência: 0240-2     Agência: 324-7 
Conta Corrente: 93.826-2    Conta Corrente: 438989-1 
 

Valor do Centavos: 0,01 (Hum centavo de real) 
 

***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. 

 

 
 

 

  


