
“Cantem ao SENHOR um novo cântico; cantem ao SENHOR, todos os habitantes da terra! 

Cantem ao SENHOR, bendigam o seu nome; cada dia proclamem a sua salvação! 

Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos!” 

Salmo 96:1-3 
                     August 2019 
 

                                                                             Wilson e eu tivemos o privilégio de visitar mais igrejas 

mantenedores e parceiros no ministério no estado de Wisconsin durante o mês de julho. Estas visitas alegraram 

muito nossos corações, mas também nos deixaram com corações partidos. Estamos todos envelhecendo e 

muitos estão tendo problemas de saúde e mobilidade. Deus chamou alguns destes amados parceiros, irmãos e 

irmãs em Cristo, ao seu lar celestial. Mesmo que nós nos regozijamos no fato que eles estão no céu, sentimos 

muita falta deles! Que SAUDADES! Só nos últimos dois anos Ann Ashley, Dr. Harpster Wonder, Glen 

Coy e Dennis Gustafson receberam suas coroas de glória… amigos fiéis, guerreiros de oração e dedicados 

servos do Deus Altíssimo que tiveram uma paixão de alcançar pessoas para Cristo ao 

redor do mundo. Como é difícil nos despedir deles e esperar pacientemente pelo dia 

em que seremos reunidos juntos, celebrando o Rei dos Reis para toda a eternidade!  

     Ann Ashley                Dr. Harpster Wonder                  Glen Coy                         Dennis Gustafson 
 

 Somos gratos a Deus pelo privilégio e pela honra de compartilhar sobre os ministérios na tríplice 

fronteiras de Brazil, Peru e Columbia e pregar a Palavra de Deus nas igrejas mantenedores nos EUA. 

Louvamos a Deus pela sua obediência e seu compromisso em procurar alcançar os perdidos, junto conosco, 

com as Boas Novas de Jesus.  Também louvamos a Deus pelas pessoas que entregaram suas vidas a Cristo 

durante os cultos. Oramos que estas pessoas irão crescer na graça do Senhor e servir, obedecer e seguir a 

Cristo pelo resto de suas vidas! 
 

Nosso tempo 

conectando 

com parceiros 

e família  

tem sido 

maravilhoso. 
 

Não deu para 

ver todas da 

nossa família, 

mas ficamos 

muito alegres 

por podermos 

visitar algumas 

delas… 



 

 

 

 

 

 

 

 

Visita com nosso cunhado Ken Debelak 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Passeios 

com minha 

irmã 

Bonnie e 

Les Bluhm 

(esquerdo) 
 

Vendo 

carros 

antigos com 

amigos  

(à direita) 
 

 Logo mais voltaremos ao estado de Illinois por alguns dias para termos um tempinho com nossa filha 

e seu marido, fazer visitas em Missouri e viajar até Texas por uma semana para ver nosso filho e mais um 

casal que faz parceria no ministério conosco. Louvamos a Deus mais uma vez por nos dar estes momentos 

maravilhosos e pelas lembranças preciosas que tivemos nos EUA! Queremos vos agradecer imensamente por 

nos sustentar fielmente em orações e apoio durante este período intenso de divulgação missionário. 
  

 

 

 Uma pequena faísco pode incendiar uma floresta. Então... vamos ser uma FAÍSCA! 😊! Deus diz 

em sua Palavra: “A oração de um justo é poderosa e eficaz.” (Tiago 5:16b) Nossas orações fazem uma 

diferencia. Deus ouve cada uma delas e nos responde. Aqui temos alguns pedidos de orações específicas: 
 

1. Orem pela nossa segurança nas estradas durante a viajem de volta de Wisconsin a Texas. 

2. Estamos lançando um novo projeto chamado “Adote um Pastor”, um dos projetos de uma nova 

organização que estamos formando chamada Família Sem Fronteiras. Assim será possível para 

pessoas enviar doações para sustentar pastores das igrejas novas nas vilas ribeirinhas do Brazil e Peru. 

Estes pastores precisam de recursos mensais para sustentar sua família e seus ministérios, tal como a 

compra de gasolina para fazer visitas às comunidades com seus barquinhos, etc. Orem conosco pela 

concretização dos detalhes da parte financeira deste projeto. 

3. Queremos agradecer a Deus pelo presente que eu recebi esta viagem. Fui convidada para participar de 

um retiro para mulheres missionários em Estônia nos dias 21– 25 de outubro. Deus já providenciou 

todos os recursos para este retiro! Wilson e eu pedimos as vossas orações para que Deus irá diante de 

mim, preparando o meu espírito para um tempo especial de crescimento e renovação espiritual.  
 

Enviando todo nosso amor, abraços e orações,  
 

Wilson e Lori 

Tivemos tempos 

divertidos, aventurosos e 

espontâneos com  

família e amigos! 😊 



 

 

 
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/

