
Saudações do sul do Brasil!               Março, 2019 
 

 Wilson e eu tivemos um tempo maravilhoso visitando a mãe do 

Wilson e família no sul do Brasil por quase quatro semanas. 

Tivemos muitas saudades do pai, mas foi especial lembrar o 

passado e os nossos tempos juntos. Como foi bom estar em 

família, fazer caminhadas nas praias de Santa Catarina de manhã 

cedo, entrar no mar, fazer passeios e descansar um pouco antes 

de enfrentar as atividades deste novo ano. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo depois de chegar, recebemos ótimas notícias de Maurilio, nosso parceiro, sobre a 

Igreja que plantamos em São João. Ele levou uma pequena equipe de obreiros de Benjamin para 

Passeios 

Conhecendo os membros 

mais novos da família… 

Ellen e Rebeca 

Cha’s da Tarde 

Tempos Divertidos 



continuar a construção da igreja e realizar mais um culto. A equipe de Ataláia do Norte também 

foi. Nós estamos ajudando um pastor de Ataláia (uma cidadezinha bem próxima a São João) e 

sua equipe a ficar cada vez mais responsável por esta Igreja. 
 

 O grupo terminou de construir a outra parede lateral da Igreja e agora só falta a parede 

da frente.  As mulheres que tem participado dos cultos pediram para deixarem elas limpar e 

preparar a Igreja para o culto. Para a surpresa de todos, elas não somente limparam a Igreja, 

mas enfeitaram ela com TNT e também, elas prepararam uma linda coreografia e dramatização 

para as crianças apresentarem durante o culto. O melhor de tudo foi a mulher que confiou em 

Cristo como seu Salvador antes da nossa saída (que sempre segurava uma lata de cerveja para 

tentar evitar nossas visitas) ajudou a preparar todas estas surpresas! 

 

 Estamos de volta no Amazonas, no campo missionário novamente. Já estamos em ação, 

preparando o barco da missão para duas viagens missionárias em março para vilas ribeirinhas. 

(Uma no Brasil e outra em Peru). As duas equipes vêm dos EUA, uma do estado de Texas e outra 

de Illinois. Iremos conduzir a 2ª equipe e construir outra igreja na vila de San Sebastian, junto 

com ministérios com as crianças, jovens e mulheres. (Normalmente os homens estão pescando, 

trabalhando em suas roças, etc. durante o dia). 
 

 Contamos as nossas bênçãos que temos o privilégio de realizar estes ministérios junto 

com VOCÊS, sempre dando graças a Deus pela vossa fidelidade em orações e doações. Oramos 

que Deus continue agindo em vossas vidas cada dia; ajudando a crescer em Sua graça, sentir 

Seu abundante amor, sendo sustentado pela Sua força e vos usando pelo Seu poder! 
 

Enviando grandes abraços e todo nosso amor e carinho, 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.  

http://www.wilsonandlori.com/

