
Normalmente, eu não escrevo muito em nossas cartas, já que fotos dizem 1000 palavras. 

Mas, às vezes eu gosto de compartilhar o que Deus está fazendo em nossas vidas e descrever 

como a vida é aqui no Amazonas. Então… vamos lá 😊…  Compartilhando sobre a vida 

na selva Amazônica durante o mês de fevereiro, 2019: 
 

Depois de um tempinho com a mãe do Wilson e família no sul do Brasil, nós voltamos 

a Benjamin Constant literalmente “voando” devido as muitas atividades e cultos programados. 

Ao chegar, Wilson cuidou dos detalhes de uma viagem missionária de uma equipe dos EUA, 

que foram ministrar numas aldeias indígenas bem remotas e distantes num barco pequeno. 

Logo em seguida, Wilson e eu trabalhamos juntos para equipar o barco, preparar o menu, 

comprar os alimentos, juntar o material ministerial e fazer tudo o necessário para mais duas 

viagens missionárias. Um grupo de Texas veio participar da 1ª viagem, tendo seu próprio líder, 

e nós viajamos juntos na 2ª viagem com uma equipe de Illinois, EUA. No dia que o grupo de 

Texas voltou de sua viagem, a nossa equipe chegou!  
 

Entre estas atividades, Wilson e eu 

tivemos o privilégio de participar no 5º 

aniversário da Igreja em Santa Luzia. O 

culto foi tremendo! Durante o louvor, um 

jovem casal dirigiu uma música enquanto o 

pastor tocou um tambor, que estava 

dependurado em seu ombro, com toda sua 

força. A música estava bem avivada e todos 

nós batemos palmas. Eu NUNCA ouvi uma 

só música prolongar tanto tempo! Creio que 

durou pelo menos 30 min. Quando 

chegamos na metade, eu perdi o sentido nas 

minhas mãos de tanto bater palmas! 
 

Wilson teve a honra de pregar e orar pela oferta. Cerca 

de 11:00 da noite, quando eu tinha a certeza de que o culto 

estava chegando ao fim, o pastor olhou no seu relógio e 

declarou: “Ainda está cedo!” Aí, ele chamou pessoas da 

congregação à frente (nós também) para compartilhar alguns 

minutos! (Wilson me disse mais tarde que já que as pessoas 

nas vilas não têm muito para fazer mesmo, algumas das 

igrejas fazem suas celebrações até de madrugada!)  

 

O culto terminou com um tempo maravilhoso de 

comunhão e comida. Foi um banquete nos dois sentidos. Estava TARDE e todos estavam 

famintos. Eles haviam preparados comida que dava para server mais de 200 pessoas, mas só 

vieram umas 80. (Que não foi tão mal, devido ao pouco de espaço que sobrou dentro do 

templo).  As mulheres encheram pratos 

fundos GRANDES com um MONTE de 

arroz, um PEDAÇÃO de frango e vários 

pedaços de macaxeira para cada um. 

Tenho vergonha de dizer que comi quase 

tudo. E… os BOLOS. Eram enormes. 

Tivemos que partir, então eles nos 



entregaram um pedaço bem GRANDE, que nos levou uma semana para comer. Mesmo que a 

celebração continuou, saímos às 11:40. No meio de chuva, andamos de barco 20 minutos até 

chegar no hangar e logo em seguida, pulamos na moto deslisando na lama até chegar em casa. 

Ao deitar na cama àquela noite, contamos nossas bênçãos…  
 

Ó, a maravilha de celebrar a Deus com o povo de Deus! 
 

That same night our ministry partner, Pr. Maurilio and his wife, Tacila, travelled with a 

boat-load of people to São João to hold a church service there. I sent a Sunday School kit with 

Tacila to present to a woman in the village who is already working with the children in the 

church. (below-left). The pastor’s wife of our local church congregation had a brother who 

shepherd’s the flock in a village called Guanabara II. They were so excited to come to our 

house to pick up a Sunday School kit for that village. (below-right). The woman on the back 

of the motorcycle is Pra. Francisca. Although she has done yearly medical exams and shared 

with the Dr. for months that she was feeling a lump, the Dr. did not indicate any further exams. 

This humble, Godly woman just found out she has a cancerous tumor in her uterus. Please 

pray for her! She is getting tests now in Manaus to find out what needs to be done. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como as pessoas em São João estão felizes em ter uma igreja agora! Cada vez mais 

estão participando e fazendo apresentações de louvor e adoração a Deus... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A vila está alagando a cada dia mais devido as muitas chuvas este ano... 

Deus ama nos tirar da nossa zona de conforto. Naquele próximo domingo, a professora 

das crianças me pediu se eu poderia pregar no culta à noite, porque o departamento infantil 

estava responsável para aquele culto e ela sabia que eu trabalho muito com crianças. E agora, 

só tinha apenas algumas horas para preparar uma mensagem sobre Provérbios 22:6 (Tema: O 

exemplo dos pais reflete no futuro de seus filhos.) Pregar vem mais fácil para Wilson. Eu tenho 

o dom de Ensino, sou professora. Tenho que admitir que eu preciso um empurrão as vezes, 

mais que os outros, para fazer algo assim de última hora. 
 

Eu senti que não tinha nada a dar. Então, o que é que Deus fez comigo?... Ele me fez 

dar aula de Escola Dominical aquela manhã sobre a história da viúva e o milagre do azeite. O 

profeta fez uma pergunta à mulher: “O que é que você tem?”  Provavelmente, ela queria dizer 

“nada”, mas ela lembrou que havia um pouco de óleo numa jarra. Deus usou aquele punhado 

de óleo para “esticar” aquela mulher, renovar sua fé e lhe dar um milagre. Depois de ensinar 

esta lição, eu não tive outra opção do que dizer “Sim, eu vou pregar.”   
 

Logo que disse o meu “sim” para Deus, ele colocou uma mensagem no meu coração 

sobre espelhos; o que eles revelam 

e como refletem tudo que a gente 

faz. A foco da mensagem era para 

os pais ensinar o caminho que as 

crianças devem andar e ser um 

exemplo de vida que elas podem 

seguir. Eu explique que Deus 

compara a Bíblia a um espelho e 

contei a história do rei Josias. Seus 

pais não foram bons exemplos, 

mas ele escolheu a “espelhar” a 

Palavra de Deus em sua vida e 

seguir o exemplo de Davi e se 

tornou um dos maiores reis do 

mundo. Ele deu ao povo um 

exemplo de uma vida consagrada 

a Deus que podia a imitar e seguir.  



Eu desafie cada pessoa presente para ver se eles “refletiram” Jesus em suas vidas, 

imitando e seguindo o que eles sabiam ser a verdade na Palavra de Deus, dando aos seus filhos 

e outros um exemplo Cristã a seguir. Louvo a Deus por esta oportunidade, cuja qual eu quase 

deixei de lado, para pregar a Sua Palavra naquela noite. Aprendi que quando obedecemos a 

Deus, Ele nos capacita, nos sustenta e nos dá a sabedoria para saber o que fazer e como!  

 

Deus nos chamou para sermos servos no Amazonas, Brasil. Deus chamou vocês para 

ser uma parte maravilhosa da nossa equipe de apoio. Através das vossas orações, Deus nos 

sustenta, nos direciona e nos usa da maneira que Ele quer. Às vezes é assustador e desafiador, 

mas quando queremos dizer: “Não posso.”, Ele nos lembra que “ELE PODE!” Tem algo que 

você está enfrentando que vai além das suas capacidades? Lembra, Deus disse em Filipenses 

4:13 “Tudo posso naquele que me fortalece!”  
 

A viagem missionária com a equipe da Igreja Riverside em Peoria, IL, EUA foi 

maravilhosa. Começamos a construção de uma Igreja de alvenaria na vila ribeirinha chamada 

San Sebastian em Peru. (Veja as fotos e leia as notícias desta viagem na próxima carta! 😊). 
 

Que Deus vos abênçõe por nos abençoar! 

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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