
 
 

 
 
 
 
 

“Pois o preço do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em  
Cristo Jesus nosso Senhor.” (Rm. 6:23) Agradecemos a Deus o presente que ele nos dá, 

um presente que palavras não podem descrever.” (2 Cor 9:15) 
 

 Pense um pouco…  presentes são de GRAÇA! Deus nos enviou o presente de todos os presentes 
quando Ele nos enviou Seu único Filho, Jesus. Através da fé em Cristo, Sua morte na cruz e ressureição, 
somos perdoados e recebemos a vida eterna. Nós nos tornamos filhos do Deus Altíssimo e herdeiros de Seu 
Reino, que Ele prometeu aos que O amam, para que podemos ser glorificados com Ele. Não é maravilhoso?! 
Que notícias BOAS nós temos a declarar a um mundo cheio de pessoas que estão procurando a VERDADE! 
Por isso, nós estamos aqui servindo o Senhor no Amazonas! 

 

Wilson e eu temos estado envolvidos em alcançar os não alcançados 
do Amazonas no Brazil e agora em Peru e Columbia pelos últimos 35 anos. 
Estamos compromissados a alcançar os perdidos e fazer discípulos de Jesus 
entre todas as nações, raças, povos e línguas. A melhor parte é que nós não 
estamos sozinhos nesta grande obra! Deus tem levantado uma equipe, uma 
comunidade de irmãos em Cristo, cuja compartilha este mesmo compromisso 
a serem testemunhos de Deus entre as nações. Louvamos a Deus por VOCÊS, 
nossos parceiros no ministério, que servem ao Senhor, junto conosco, através 

de suas orações e ofertas, seu amor e a paixão que vocês têm de obedecer ao IDE do Senhor. A nossa oração 
é que Deus continue a fazer com que todos nós “sejamos uma luz para os outros povos a fim de levar a Sua 
salvação ao mundo inteiro.” (Is. 49:6) 

 
            Além de nos dar a dádiva de Seu Filho e a vida eterna 
em Cristo, Deus também abençoou cada um de Seus filhos com dons do Espírito! 

  

“Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu... 
se é o de ensinar, então ensinemos...!” Romanos 12: 6,7  

 

Ensinar é um dos dons que Deus me deu (Lori). Tem sido um privilégio para mim ensinar crianças e 
professores já há muitos anos. Todos os sábados, nos últimos dois meses, fiz uma viagem de 30 min. de barco 
(voadeira) de Benjamin a Tabatinga para administrar o curso, O Professor Dinâmico a um grupo de 
professores de 15 igrejas diferentes. Nós tivemos um tempo maravilhoso aprendendo a evangelizar e 
discipular crianças. 

 
 
 
 

 
Depois de oito semanas de treinamento e trabalho 39 professores, dedicados a desenvolverem seu 

dom de ensino, celebraram suas conquistas numa cerimônia especial! É importante para mim envolver os 
pastores e líderes nas vidas e ministérios de seus professores. Durante a formatura, o pastor/líder de cada 
Igreja representada veio à frente para entregar os certificados aos professores de sua igreja e assinar o 
certificado. Os professores também assinaram seus certificados declarando seu compromisso a serem servos 
fiéis diante de Deus e da igreja. 



Pastores entregando certificados aos seus professores.         Fazendo um compromisso a ensinar com excelência! 

Estes professores trabalharam DURO e conquistaram muito!           Até eu recebi um certificado de honra! 
  
 

“De posse deste certificado me 
comprometo diante de Deus e da igreja a 
viver uma vida exemplar e me dedicar a orar 
por meus alunos, preparar bem as lições, 
ser pontual, responsável e fiel ao Senhor.” 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Damos todo o 
louvor, a honra  

e a glória ao 
SENHOR! 



    

        Logo depois da formatura, nós 
celebramos esta grande conquista 
com um tempo maravilhoso de 
comida e comunhão.  

 

         Nossos parabéns especiais a 
estes professores que vieram 
fielmente todos os sábados, 
participaram neste curso através das 
atividades e tarefas em grupos e 
individuais e dedicaram seu tempo e 
talentos para desenvolver seu dom, 
dado por Deus, de ensino! 
 

 
                                                                           a Heron e Ana 
Paula Braiani, os membros mais novos da nossa equipe. Eles 
vieram do sul do Brazil no meio de novembro. Heron é 
piloto/mecdânico e Ana é têcnica de prótese dentária. Ambos tem 
paixão de trabalhar com crianças e têm um ministério de 
fantoches. Bem-vindos abordo! 

  
Doug, Lydia e família trabalharam lado a lado com o 

missionário André com indígenas e na vila rural de Grajarí. Eles irão 
a Manaus em janeiro para receber seu irmão e esposa, que 
casaram recentemente e vieram fazer parte da equipe. Todos eles 
vão fazer aulas de Português também.  

 

André está fazendo divulgação missionário nos EUA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

No meio de novembro, Wilson e eu fomos a Manaus para 
fazer exames médicos. Também para comprar Bíblias, Hinários, 
etc. para levar de volta a Benjamin.  

 

Foi tremendo visitar nossa Igreja enviadora, a Tenda da 
Família. Foi um privilégio e honra ser convidado por Pr. Elionai Reis 
a pregar a Palavra aquela noite. Que bênção estar com esta amada 
família e ver várias pessoas entregarem suas vidas a Jesus!  

 

Vibramos também ao ver o novo TEMPLO DA FAMÍLIA 
sendo construída. É uma grande conquista! 



 
 
 
 
 
 
 
 

Manaus, Amazonas 
 
  
 

 
 
 

 
                                                                                   Este é o tema das 
programações natalinas que pretendemos realizar nas vilas ribeirinhas onde igrejas foram plantadas nos 
últimos anos. Que alegria celebrar o Nascimento de Jesus como novos convertidos nas vilas ribeirinhas 
isoladas e distantes. 
 

Wilson e eu queremos enviar nossos agradecimentos especiais pelo vosso amor, pelas orações e vossa 
parceria! Que Deus abençoe você e sua família este Natal enquanto comemoram a vida em JESUS, o melhor 
de todos os presentes!  
 

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 OU Banco do 
Brazil 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) 
 

***OBSERVAÇÃO SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DESTAS OFERTAS: A conta bancária 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. 
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