
  No meio de março demos os bem-

vindos à equipe missionária da Igreja 

Comunidade Riverside de Illinois, EUA. 

Aqui são Ken e Mary (mais alto e à 

esquerda) juntos com Randy, Dave, Aubry, 

Pat e Terry. Que bênção tremenda ter 

VOCÊ nesta viagem! Veja o agir de Deus 

através das vossas orações e vosso apoio...  

 

Domingo de manhã ministramos às crianças em Islândia, Peru. A equipe as ajudou a fazer uma 

dramatização da história de Jonas no culto da noite e Ken cantou. 

 Na manhã seguinte, levamos as malas e carregamos 

o barco para embarcar para a vila ribeirinha de San 

Sebastian, Peru, onde recebemos os bem-vindos do líder 

e os moradores numa reunião da comunidade. Mais de 

metade dos moradores votaram a favor de construirmos 

uma igreja evangélica em sua vila. Foi um desafio e tanto 

carregar os sacos de areia, seixo e os tijolos 300 metros 

morre acima até o lugar da construção! 

     
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAio,2019 

É isso aí Capitão Terry! 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

A caminhada diária até a vila. 

JONAS 

Parabola da OVELHA PERIDA 

 Mary deu um devocional maravilhoso às 

mulheres. Logo em seguida, ela entregou uma 

bolsa linda, feita a mão, com escovas de dente e 

um de cabelo, quite de costura, devocional “Pão 

Diário” em Espanhol e outras surpresas lá 

dentro. 

 Nós procuramos fazer a maioria das 

atividades nos primeiro quatro dias; contando 

histórias Bíblicas, doando óculos de leitura, 

fazendo higiene bucal e tratamentos de flúor, 

etc. por acaso tivesse chuva no último dia. 

Devocional com as Mulheres 

PREPARAÇÕES 



Ainda bem, pois existe uma seita nesta vila chamada a 

Igreja da Cruz. É uma religião cheio de regras e punições dadas 

aos que pecaram. Você peca... você paga, recebendo castigos 

dados pelo padre, como se ajoelhar diante desta cruz por 

algumas horas durante a parte mais quente do dia. Crianças não 

podem jogar bola, etc. O padre desta Igreja voltou no final da 

semana. Quando fomos ensinar a última lição Bíblica às crianças, 

ele entrou bravo (no lugar onde o tenente da vila indicou para 

realizar os nossos trabalhos) e pediu para a gente sair. Mais 

tarde, o tenente se desculpou pelo comportamento do padre.  

 
 
 

Os trabalhadores soldaram postes e tesouras para construir a 1ª igreja de tijolos! 

 Alisando o barro para o culto da noite.      Preparando Bíblias para entregar ao Pastor. 

 
 

 

Mesmo com chuva, umas 70 pessoas vieram ao 

culto na última noite para assistir o filme JESUS. 

Houve alguns problemas técnicas, mas Dave utilizou 

seu conhecimento profissional para inventar uma 

amplificadora de som usando um pau grosso e oco. 

Funcionou uma beleza! No meio do filme, a equipe 

serviu salsichas e refrigerante com todo amor e 

carinho.  



 A presença do inimigo estava bem forte nesta vila. Deu para sentir a opressão e oposição. 

Wilson teve um incidente na nossa saída. Os cabos do gerador que liga o barco ficavam se 

soltando e quando foi concertar, quase desmaiou. Deus é fiel e nos deu Sua proteção e poder. 
 

  Foi muito especial celebrar meu aniversário, 

junto com Randy, no final da viagem. Nós dois fizemos 61 anos!  

As cozinheiras fizeram um ótimo trabalho nas refeições e 

também fizeram um lindo e delicioso bolo para nós. Tacila (a 

minha direita) foi minha “mão direita” literalmente durante 

todas as atividades e 

ministérios da semana.  

 

Os trabalhadores/tripulação foram uma força 

tremenda na construção da igreja em San Sebastian. 

Na última manhã, eles saíram de voadeira cedinho para 

ir a São João para terminar a parede da frente da 

igreja lá. Na volta a Benjamin Constant, nós fizemos 

uma parada em São João para ver esta igreja nova. 

Tivemos um tempo precioso de oração lá dentro.  

 

 
 

Missão cumprida. Louvamos a Deus por VOCÊS, nossos parceiros no ministério! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tivemos um tempo ABÊNÇOADO e uma viagem TREMENDA. Queremos vos agradecer 

por nos sustentar e apoiar em oração no decorrer da semana! As pessoas da comunidade 

estavam tão felizes. Elas não sabiam nem como nos agradecer por lhes mostrar o amor de Deus, 

e pela ajuda em construir uma igreja onde elas podem CONHECER A DEUS E FAZÊ-LO 

CONHECIDO. Wilson e alguns trabalhadores nossos retornaram a San Sebastian no final de 

abril com mais tijolos para terminar as paredes da igreja. Wilson colocou Pr. Edison como 

coordenador da Igreja e pretende fazer visitas para encorajar o pastor, pregar e ajudar o 

pastor administrar as responsabilidades da igreja.   
 

Que Deus continue abençoando e usando cada um de nós para pregar o evangelho e fazer 

discípulos em todo o Amazonas! 

No serviço do rei, 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/
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