
Saudações da tríplice fronteira do Brasil, Columbia e Peru!                                                      agosto 2019 

 

Wilson e eu retornamos dos EUA ao Brasil no final de agosto. O que Deus tem feito através das vossas 

orações e doações de julho até o final de agosto? Tivemos um tempo maravilhoso concluindo as tarefas da 

divulgação missionário. Visitamos as últimas igrejas mantenedoras em Wisconsin e os parceiros ministeriais 

em Wisconsin, Missouri e Texas. Queremos vos agradecer imensamente pelas orações pela nossa segurança 

nas viagens, boa saúde e a direção de Deus. Foi ótimo conectar com os parceiros ministeriais, ter uma boa 

comunhão com todos e trocar notícias com os irmãos e irmãs na fé. Quando estamos no campo missionário, 

raramente recebemos notícias destas pessoas devido a nossa internet que é muito ruim e também muitos 

parceiros são idosos. No decorrer do verão foi tão bom ver e ouvir o que Deus tem feito na vida delas e seus 

ministérios. Isso nos ajuda saber suas necessidades atuais e como podemos orar mais especificamente por cada 

um!        
 

Também tivemos um tempo MARAVILHOSO conectando mais uma vez com nossos filhos. Nos 

divertimos em família fazendo alguns passeios e criando novas preciosas lembranças! 
 

     Julie e Brandon            Josué e Leighann      Um dia especial no show aéreo em Oshkosh, Wisconsin. 
                                                                                              

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Passeando no centro de Milwaukee, WI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Gozando de tempos preciosos juntos 

nos lindos dias de verão. 
 

Louvamos a Deus pelas oportu- 

nidades que tivemos de ver os filhos, a 

maioria dos parceiros no ministério e 

alguns membros da nossa família. 

Tantas oportunidades a dizer “Alô, dar 

e receber abraços, deliciar da criação de 

Deus e receber os bem-vindos e o amor 

de todos. Agradecemos a Deus pelo 

vosso amor e pelas vossas orações. Nós 

temos lembranças inesquecíveis do 

nosso tempo de divulgação! 
 

 

O que temos aprendidos nestes últimos meses? Os tempos estão 

mudando e algumas igrejas estão sofrendo. Como é difícil para alguns 

pastores ter que se despedir de seus membros fiéis vez após vez porque 

estão se mudando, fugindo para outros estados para evitarem impostos 

altos ou dizer “tchau” aos idosos que estão saindo para morar em lugares 

mais quentes. Várias igrejas menores estão tendo dificuldades em 

manter a geração mais nova que prefere igrejas grandes e outros pastores 

estão enfrentando os desafios da aposentadoria quando ainda têm o desejo e a força para alcançar os perdidos 

através dos ministérios da igreja.  Qual é o fator comum em tudo isso?... DEUS! No meio de todas estas 

mudanças e desafios, Deus NUNCA muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ele está em controle. 

A Bíblia diz que toda a terra geme esperando a vinda de Cristo (Romanos 8:22-24) Que bom que temos a 

oportunidade maravilhosa de levar e pregar as Boas Novas de Jesus Cristo aos perdidos antes que seja tarde 

demais. Obrigado por ser parte desta tão grande família de Deus. Ele está fazendo preparações para que seus 

filhos possam reinar com Ele para todo o sempre! E todos dizemos: “AMÉM”! 

 

 

 

 

 

 

 

LOUVOR E ORAÇÃO      … 



• LOUVOR: No meio de julho pedimos orações urgentes porque ladrões entraram no hangar em 

Benjamin Constant e roubaram várias coisas do hangar e do apartamento de Ben e Jéssica. Louvamos 

a Deus que eles nunca sentiram tanta paz e apoio nos dias a seguir. Suas orações os sustentaram numa 

maneira poderosa. Ben e Jéssica sentiram a presença do Senhor e receberam a sabedoria de Deus para 

liderar com esta situação e implementar novas sistemas de segurança. Eles reconhecem que a nossa 

segurança está no Senhor e imediatamente depois do roubo eles declararam firmemente que não iriam 

de maneira nenhuma desistir de seu chamado missionário. Eles continuam confiando no Senhor para 

direção e segurança. Eles sabem que o roubo foi um resultado direto de guerra espiritual durante um 

tempo intenso de evangelização nas vilas ribeirinhas com sua equipe missionária. Na mesma semana, 

eles sofreram outros ataques assim como os veículos que usamos quebrando mais de uma vez. Nós vos 

agradecemos muito pelo vosso apoio em oração e pedimos que continuem orando sobre tudo isso. 

Satanás tem suas garras nesta região por mais de 500 anos e não quer soltar o que ele acha que é seu 

território. MAS… nós sabemos que ele já perdeu e que nada o pertence mais. Quando Cristo morreu 

na cruz e derramou Seu sangue para nos salvar dos pecados, Ele feriu o inimigo para todo o sempre! 

(Genesis 3:15) E todos nós dizemos: “AMÉM”! 
  

• ORAÇÃO:  

a) Pedimos oração para a 1ª viagem missionária a partir do dia 6 de setembro. 

b) Primero casamento em Cavalo Cocha. 
c) Primeira visita para a igreja recém-formada na vila ribeirinha de Indiana. 

• Verificação de terreno para a construção de uma igreja em Indiana. 

• Formação da nova igreja. 

d) Iniciar os trametes da organização Família Sem Fronteiras em Iquitos, Peru 

e) Terminar a revisão do avião. 
 

• Continue orando conosco sobre o projeto “ADOTE UM PASTOR”. Ainda estamos esperando a 

aprovação final para trabalhar em parceria com uma organização evangélica na parte administrativa e 

financeira do projeto. Assim teremos uma maneira concreta de poder enviar recursos mensalmente 

para plantar novas igrejas em vilas ribeirinhas e sustentar os pastores e seus ministérios. Estamos 

trabalhando para criar um site na internet para mostrar fotos e relatórios dos pastores e seus ministérios. 

 
 
  
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                                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 (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.  

http://www.wilsonandlori.com/

