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                        O mês de dezembro terminou com uma agenda cheia de visitas e cultos. 

Logo depois da celebração de Natal/Ano Novo aqui em casa, levamos 15 adultos e alguns de 

seus filhos de barco para a vila ribeirinha de São João, partindo às 4:30 da manhã. 

Trabalhamos na construção da Igreja, compartilhamos sobre o amor de Deus às crianças e 

mulheres de tarde através de uma lição Bíblica e atividades e celebramos o Ano Novo no 1º 

culto na nova Igreja de noite! Esta é uma Igreja palafita (suspensa) para que não entra água 

durante a época das enchentes. A equipe fez um ótimo trabalho construindo a ponte que vai à 

calçada suspensa até a Igreja e terminaram duas das quatro paredes. Vejam vocês mesmos…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 A balsa de Manaus chegou no dia 

seguinte, depois de um mês de atraso, devido 

a problemas mecânicas. Aí começou o 

trabalho abençoado de separar e organizar as 

Bíblias e os hinários que compramos e todo o 

material de escola dominical que foi doado.  

   (30+caixas)   

      Nós somos 

      gratos ao 

Senhor pela livraria (CPAD) no centro de Manaus pela sua 

generosidade em doar este material e pela sua paixão de 

ajudar as igrejas ribeirinhas levar o evangelho em todo o 

Amazonas! Louvamos a Deus por vocês! Já estou 

confeccionando mais quites de escola dominical para 

distribuir nestas igrejas para trabalhar com crianças, pre - 

adolescentes, adolescentes, jovens e adultos. 😊 



 

 

 

 Conduzimos mais um môdulo de treinamento seminário para pastores e líderes de 

igrejas ribeirinhas de Brasil e Peru, em Islândia, Peru nos dias 2-5 de janeiro. Antes do 

evento, Wilson e seus trabalhadores construíram dois banheiros e chuveiros, instalaram luzes 

e uma caixa de água, etc., para poder 

hospedar o pessoal de fora na velha Igreja 

(que foi reconstruída recentemente). Wilson 

organizou toda a agenda do treinamento, 

hospedagem, menu, cozinheiras, compras, 

etc.  Foi maravilhoso trabalhar em parceria 

com o missionário Damião  que administrou  

várias aulas. Wilson também pregou.  
 

 

Vinte três pastores/líderes, de igrejas que ajudamos plantar nos últimos sete anos, 

foram encorajados e abençoados a aprender mais sobre missões, discipulado e doutrina 

bíblica. Estes queridos irmãos vieram das vilas de Buen Suceso, Santa Teresa, Japón, Cavalo 

Cocha, Santa Luzia, San Juan do Camucheiro e Islândia, Peru. Eles tiveram aulas pela 

manhã, reuniões de plenário de tarde e cultos a noite, para poderem ter melhor aproveito dos 

poucos dias que estivemos juntos. Foi intensivo, mas todos voltaram ao seu campo de 

ministério animados e prontos a passar o que aprenderam ao seu “rebanho”! No ano que 

vem, o module será realizado no meio de janeiro para 10 dias em Cavalo Cocha, Peru.  

 

Damião 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que privilégio apresentar seus diplomas e dar um brado de vitória ao Senhor! 
 

 Wilson e eu queremos vos agradecer do fundo do coração pela vossa paixão e visão de 

nos ajudar evangelizar e discipular pessoas que vivem em vilas ribeirinhas distantes e remotos 

do Amazonas. Estes pastores e líderes querem também enviar um agradecimento todo especial 

pelas vossas fiéis orações. Eles nunca esqueçem de dar graças a Deus por vocês! 

 

 Esta semana, Wilson foi de voadeira com um grupo menor para fazer o culto em São 

João. De tarde, eles se espalharam para fazer visitas nas casas, convidando pessoas ao culto 

e evangelizando. Wilson tem percebido que sempre quando fazia estas visitas, uma certa 

mulher fazia questão de segurar uma lata de cerveja em sua mão para desencorajar qual quer 

visita em sua casa!  Pois é, esta vez, ela foi a 1ª pessoa a chegar ao culto e a 1ª pessoa a correr 

para frente durante o apelo e entregar sua vida a Jesus! Nunca deixamos de ficar 

maravilhados no agir de Deus na vida das pessoas. Deus é TREMENDO! 😊  

 

No momento Deus nos deu a bênção de termos um tempo precioso com a mãe do Wilson. 

Quando voltamos para Benjamin Constant, estaremos fazendo as preparações para mais uma 

viagem missionária em março com uma equipe dos EUA. 
 

Que Deus vos abençoe, 

Wilson e Lori 



 
 

 

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

 
 

 
 
 

http://www.wilsonandlori.com/

