
Saudações do Amazonas!                                                                  novembro, 2019 
 

 Tem sido uma alegria muito grande fazer parceria e trabalhar junto com 

missionários novos na região vendo Deus desenvolver seus dons. Wilson e Ben 

fizeram uma viagem à Santa Luzia. Wilson ainda está concluindo os novos 

requerimentos dos documentos do casamento coletivo que conduzimos lá. Assim, os 

casais poderão receber seus certificados definitivos. De noite, realizaram um culto e 

Ben teve a oportunidade maravilhosa de compartilhar e fazer a leitura Bíblica. 

Durante nossa estadia nos EUA, Ben e Jéssica coordenaram todos os detalhes de 

várias viagens de barco de grupos missionários e ainda conduziram uma equipe 

missionária de uma igreja mantenedora deles numa viagem de uma semana. Nós 

sabemos quanto trabalho é envolvido em tudo isso! Como é tremendo ver que Deus 

está lhes usando nos ministérios aqui dando continuidade no que está sendo feito! 

 

Vivendo em SANTIDADE foi o tema do congresso de mulheres na igreja do Pr. 

Maurilio e Tacila em Islândia, Peru recentemente. Foi tão bom ver a participação das mulheres da 

igreja, junto com várias mulheres de Santa Luzia e uma igreja de Benjamin Constant. 

 

 



Recebemos desafios e fomos muito abençoados pelas mensagens sobre a santidade. Sarah 

pregou sábado de manhã, Jéssica também compartilhou e depois deu uma palestra sobre a saúde da 

mulher domingo de manhã e Wilson encerrou o congresso ensinando a Palavra domingo à noite...  
 

Nós aprendemos que santidade é viver sem culpa. É uma vida de 

integridade. É ser diferente nos separando das coisas do mundo e se 

tornando cada vez mais como Cristo nas nossas atitudes e ações. 
 

“Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda 
a impureza tanto da carne, como de espírito, aperfeiçoando a nossa 

santificação no temor de Deus.” 2 Coríntios 7:1 
 

“Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em 
todo o vosso procedimento.” 1 Pedro 1:15-16  

 
“Segue a paz com todos, e a santificação: sem a santificação ninguém 

se prive da graça de Deus.” Hebrews 12:14  
 

Wilson e eu fomos à 

Manaus por uma semana 

para fazer exames médicos, reunir com a liderança da 

igreja, comprar Bíblias, hinários e outros materiais para o 

ministério e compartilhar nas igrejas. Wilson teve o 

privilégio maravilhoso de reunir com o pastor presidente, 

Jonathan Câmara e os dois pastores Vice-Presidentes, 

Pr. Moises Melo e Pr. Elionai Reis (à direita)   

para 

falar 

sobre alvos ministeriais e expansão de igrejas em 

nossa região do Amazonas. Wilson teve a honra 

especial de pregar na Tenda da Família, onde 

quatro pessoas entregaram suas vidas a Jesus pela 

glória do Senhor. Ele também foi convidado a 

compartilhar um pouco na igreja de Canaã.   

https://dailyverses.net/2-corinthians/7/1
https://dailyverses.net/1-peter/1/15-16
https://dailyverses.net/hebrews/12/14


Deus é BOM. Somos tão gratos a Ele que nos escolheu a servi-Lo no Amazonas junto com VOCÊS! 

Como é bom fazer parte de vossas vidas também, vos apoiando em oração e fazendo visitas de vez em quando. 

No meio de dezembro estaremos no sul do Brazil para visitar a mãe do Wilson e se Deus quiser, rever muitos 

de vocês! Estamos contando as nossas bênçãos de poder celebrar Natal e o Ano Novo com família e com 

nosso filho, Josué, e sua esposa, Leighann, também.   
 

Grandes abraços,  
 

Wilson e Lori 

 

MOTIVOS DE LOUVOR E PEDIDOS DE ORAÇÃO: 

1. Wilson finalmente conseguiu as peças do avião que estava precisando. Depois de vários meses sem 

voar, o avião está pronto para uso. É uma ferramenta que facilita muito a obra aqui.  

2. Precisamos das vossas orações para receber a sabedoria de Deus na escolha de dois pastores para 

liderar duas das igrejas que estamos ajudando a coordenar e dar conselhos aos pastores e líderes quando 

passam dificuldades ministeriais e pessoais.  
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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 abaixo 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/

