
Saudações dos EUA!                         julho, 2019 
 

      Wilson e eu iniciamos a divulgação 

missionária nos EUA no meio de maio. 

Tivemos 2 semanas incríveis viajando mais de 

7000 quilômetros através de 11 estados. Tem 

sido uma “montanha Rússia” de emoções 

cada dia visitando família, parceiros no 

ministério e igrejas mantenedoras.  
 

No passar 

dos anos, 

todos os 

parceiros 

no 

ministério 

se 

tornaram 

família, incluindo vocês! A nossa alegria ao chegar em 

cada lugar foi tremenda! Mas na manhã seguinte, com 

algumas lágrimas e corações apertados, vieram as 

despedidas, pois nunca sabemos quando poderemos ver 

estas pessoas amadas novamente. Só esta vez, deixamos de 

visitar três destes queridos irmãos porque Deus os levou 

para o céu. Quantas saudades! Uma das coisas mais 

difíceis da vida missionária e a vida Cristã é quando temos que dizer “tchau”! Almejamos o 

dia quando nunca mais teremos que nos despedir de alguém porque estaremos juntos num 

eterno celebração no céu com Jesus! 

 

Mesmo que as visitas foram curtas demais, foi maravilhoso receber os bem-vindos 

calorosos, os muitos abraços e ter doce comunhão com os irmãos. Nós aproveitamos trocar 

notícias, compartilhar na bondade de Deus, orar juntos e ter o privilégio de agradecer a cada 

um pelo seu amor, suas orações e parceria.  
 

Às vezes, estávamos um 

pouco esgotados duvido as 

muitas viagens, mas Deus é fiel 

e nos deu boa saúde (menos 

uma gripe forte), força, ótima 

clima para as viagens e tempo 

para recuperar o sono de vez 

em quando. Foi tão bom fazer 

alguns passeios. A vista da 

natureza no caminho foi de tirar 

o fôlego e a comunhão e comida 

foram maravilhosas. Wilson e 

eu levaremos as lembranças 

destes tempos de volta ao Brasil 

para guardar para sempre!  
 



No mês de junho visitamos mais parceiros no ministério e igrejas mantenedores no 

estado de Illinois. Tivemos a honra especial de reunir com a liderança de missões de duas 

delas. Também reunimos nas casas de amigos para compartilhar e ter comunhão com alguns 

grupos de membros das equipes missionárias que foram ao Brazil. Foi maravilhoso ficar com 

Brandon e Julie (filha do meio) este mês todo. Amamos nosso tempo com eles!  
 

Wilson e eu queríamos encher esta carta com fotos 

de cada um que visitamos, mas além de ter receio de 

deixar alguém para fora, ainda temos mais pessoas para 

visitar no estado de Wisconsin! Nossa oração é que todos 

entendem que o ministério no Amazonas é o projeto de 

Deus e não o nosso! É Deus que escolhe cada um de nós 

para cumprir Seus alvos, realizar Seus planos. Nós não 

podemos alcançar o mundo para Cristo sozinhos. Deus 

nos criou para trabalhar juntos, unidos… uma 

comunidade servindo lado ao lado em obediência a Sua 

perfeita vontade. Louvamos a Deus diariamente pelas 

vossas orações e parceria, por serem fiéis e obedientes a 

Deus e ministrando junto conosco no Amazonas!   
 

Durante a nossa estadia nos EUA, Deus tem nos 

dado tempos preciosos para “curtir” nossa união e 

relacionamento; fazendo caminhadas, lendo juntos e 

tendo ótimas conversas durante as horas de viagem nas 

estradas. A vida com Deus é uma jornada incrível! 
 

Assim é o que é divulgação missionária. É um tempo de conectar com pessoas, ter 

comunhão juntas, apresentar desafios e expressar a nossa gratidão a todos. É ser edificadas, 

encorajadas e abençoadas pelos outros. É um tempo de “recarregar” nossas baterias e 

recuperar as forças para poder voltar ao campo missionário e confiar no Senhor para nos 

usar para Sua honra e glória. Louvamos a Deus pela oportunidade de Lhe servir no 

Amazonas, na tríplice fronteiras de Brazil, Peru e Columbia, junto com VOCÊS! 😊 
 

Oração é a chave! Pedimos as vossas orações pela nossa segurança nas estradas 

durante as viagens no estado de Wisconsin e que Deus nos ajudará a fazer o MELHOR 

aproveito do nosso tempo visitando parceiros no ministério e compartilhando e pregando nas 

igrejas. Orem que Deus nos usará para Sua honra e glória em cada casa, reunião e culto.  

 

Que o nome de Deus seja louvado! 

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.) 

http://www.wilsonandlori.com/


 

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 (Um 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  

 

mailto:lori.kannenberg@hotmail.com

