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            Wilson e eu fomos aos EUA em maio. Deus nos concedeu a bênção de ter uma semana de férias com nossos 

filhos. Foi a 1ª vez em anos que pude celebrar o Dia das Mães com todos os três juntos. Que festa! 😊 Logo depois 

deste tempinho em família, Bem, Jessica e família, que estavam nos EUA, voltaram para o campo missionário. Então, 
além de gastar tempo com família, o que é que estamos fazendo lá? Uma das nossas responsabilidades missionárias é 
a de fazer divulgação missionário; visitando os parceiros ministeriais pessoalmente, dando relatórios dos ministérios no 
Amazonas, compartilhando e pregando nas igrejas mantenedoras e agradecendo a todos pela sua parceria. Este mês, 
já estamos rodando na estrada visitando pessoas e igrejas em vários estados. Antes de falarmos mais sobre isso, 
queremos compartilhar sobre o agir de Deus nesta região através de vosso apoio. 

 
 

Antes de partir para os EUA, Wilson fez 
visitas pastorais às igrejas que plantamos em Peru 
junto com Pr. Maurilio e Pr. Edgardo. Fizeram visitas 
de casa em casa em Álfaro e conduziram um culto na 
casa de uma mulher. Também fizeram o mesmo em 
San Pablo onde quatro pessoas deram suas vidas a 
Jesus no fim do culto. 

O culto em San Juan do Camucheiro com Pr. José e sua 
esposa Maria (à esquerda) foi tremendo. Depois de pregar e 
explicar o significado do Batismo, mais quatro pessoas 
confiaram em Jesus como Senhor e Salvador.  Logo em seguida, 
eles batizaram as pessoas que já haviam se preparadas para 
cumprir esta ordem do Senhor.  
 
 
 

Na última noite desta viagem, 
Wilson pregou aos jovens da igreja em 
Cavalo Cocha. Foi maravilhosa ver onze 
jovens chegando à frente da igreja para 
entregarem suas vidas a Jesus! 



          Um mês mais tarde, Wilson e Pr. Maurilio foram de barco para San Sebastian com alguns trabalhadores para 
dar continuidade à construção da igreja que começamos com um grupo americano em março. Eles levantaram as quatro 
paredes e fizeram metade do cimento no piso. Enquanto eles trabalhavam na Igreja, Wilson e Pr. Maurilio viajaram de 
voadeira para realizar cultos em Santa Teresa, Japón e Buen Sucesso. Em dois destes lugares fizeram uma festa com 
salsicha e refrigerante, pois não foi possível fazer no Natal. O Espírito Santo de Deus estava presente e poderoso em 
Japón, onde mais sete pessoas se converteram, e também em Buen Suceso durante o batismo com Pr. Edison. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Wilson e Pr. Maurilio 
levaram um pequeno grupo de 
irmãos para pregar e conduzir 
um lindo casamento em Santa 
Luzia para quatro casais. 
Nenhum casal tinha sua família 
presente e Wilson teve a honra 
de conduzir cada noiva para o 

altar! 😊 

 
 Como foi maravilhoso testemunhar um casal com 35 anos de união 
casar pela 1a vez junto com sua filha e seu noivo. Foi difícil saber qual casal era 
mais “jovem” (de coração) e mais entusiasmado ao celebrar sua aliança 
matrimonial diante de Deus e um ao outro!  

Precisa transportar tijolos? 

É assim que é feito! 😊 



 

 
 

 É assim que chega na Igreja quando sua vila está alagada! A Igreja em 
Santa Luzia teve um culto de celebração especial recentemente em honra a 
Pr. Marceil e sua esposa Glória. Eles estão se preparando para abrir uma nova 
Igreja em Indiana, Peru. Houve muitas lágrimas naquela noite, mas também 
muita alegria ao fazer parte do “IDE” do Senhor, enviando seus líderes a um 
novo campo missionário. A celebração de despedia terminou com comida e 
comunhão na casa do pastor. A canja e o aipim estavam deliciosos. 
 

Dedicando Pr. Marciel (tambor) e sua esposa Gloria (segurando bebê) para seu novo ministério e igreja em Indiana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
  Todas as igrejas nos barrancos do rio Amazonas e do rio Javarí têm bercário. 
Veja só (à esquerda)! E que tal a cozinha das igrejas? (abaixo)  

 
À direita tem um fogão 

típico usado para 
assar peixe, fazer 
caldeirão de sopa  

ou o que for. 😊 

 
 
 



 
 

 Nossa viagem aos EUA iniciou com uma semana inesquecível de férias com nossa família. Foi a 1a vez em 

cerca de 15 anos que tive o privilégio de celebrar o Dia das Mães com os três filhos e suas famílias. 😊 Foi uma semana 

divertida, cheia de amor e ótimas lembranças que duram para sempre.  

 No restante do mês de maio, pegamos a estrada, dirigindo de Texas a Indiana visitando parceiros no ministério 
e igrejas mantenedoras. Está sendo maravilhoso rever cada um e trocar notícias, orações e muitos abraços. Faremos o 
mesmo em Illinois durante o mês de junho e Wisconsin em julho. Wilson e eu vos agradecemos imensamente pelo vosso 
apoio em orações e sustento. É nosso dever, mas ao mesmo tempo nosso prazer fazer estas visitas, compartilhando e 
pregando sobre missões e os ministérios na tríplice fronteira de Brazil, Peru e Columbia. Louvamos a Deus por cada um 
de vocês! 

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 

http://www.wilsonandlori.com/


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.  


