
FELIZ NATAL!             dezembro 2019  
  

 O que vem à mente quando você pensa 

sobre o Natal; uma árvore de Natal, decorações, 

presépio, presentes, reuniões de família, jantares 

natalinas? A única razão para a estaçã é Cristo! 

Quem é esse Cristo que impactou toda a raça 

humana ao longo da história? As palavras à 

direita nos dão apenas um vislumbre de quem é 

Cristo, mas Ele é muito MAIS! Aqui está o desafio 

... em 2020, faça uma lista de palavras que 

descrevem Cristo usando todas as letras do 

alfabeto, com base no que você aprende através 

de suas devoções diárias, suas experiências 

pessoais em sua caminhada com Cristo, o que 

você aprende na igreja e nos estudos bíblicos, etc. 

crescer, ler repetidamente e SABER por que 

Cristo causou impacto em toda a 

humanidade. Deixe Cristo fazer a 

diferença em sua vida! 
 

Foi emocionante participar do 1º 

congresso de jovens em Islândia, Peru. Jovens da 

igreja em Islândia, Santa Luzia e estudantes de 

outras vilas ribeirinhas da região, que moram 

num dormitório em Islândia, participarem e 

aprenderem a Palavra de Deus. 

Eu também tive o privilégio de 

participar da primeira noite do Congresso das Mulheres em Benjamin Constant. Que bênção 

tremenda ver o agir de Deus no meio de uma região coberta de trevas. Nosso Deus reina! 
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Cristo, Criador, Compaixão, 

Consolador, Cabeça 

 
 
 

Redentor, 
 
 

 

Imortal, Intercessor, 

Incomparável 
 
 

 

Salvador, Senhor, Soberano 

Santo, Sábio 

 

Todo Poderoso, 
 

 
 

Onisciente, Onipotente 

Onipresente 



 Estou muito animada compartilhar com vocês sobre o retiro em Tallinn, 

Estônia, já que minha participação foi resultado direto de suas orações! 😊 

Depois de 20 horas de vôo, mais o tempo gasto nos aeroportos de Bogotá, 

Columbia, Orlando, Flórida, onde dormimos durante a noite na casa de um 

amigo, Nova York e Moscou, Jessica e eu finalmente chegamos à Estônia para 

participar do retiro dos Ministérios Thrive. Havia 68 mulheres globais, 

representando 32 países, com uma soma total de quase 600 anos de serviço no 

campo missionário. Havia também 33 ministras e voluntárias que 

administraram a Palavras e cuidaram e nos amaram ao longo da semana! 
 

Cada sessão da manhã começava com um 

devocional do livro 31 Dias de Louvor, de Ruth 

Meyers, seguido de um tempo maravilhoso de 

louvor e extremamente reverente e uma palestra 

baseada no tema “Ancorado na ESPERANÇA”. Após uma pequena pausa para café / chá / biscoitos, 

formamos pequenos grupos e nossos líderes dirigiram 

discussões sobre a palestra. Então chegou a hora do 

almoço. Durante algumas refeições, procuramos uma mesa 

com um Tópico de Conexão de nossa escolha para discutir 

com outras mulheres globais. Alguns dos tópicos incluíam: 

criar filhos de terceira cultura, luto a longa distância, 

casamento: prosperar não apenas sobreviver, ministério 

de solteiro, dinâmica de equipe / desafios, etc. Também tive 

o privilégio de participar de um seminário sobre perdas 

inevitáveis no trabalho intercultural.  

                                                                                            Meu pequeno grupo menos um. 
  

 As tardes foram reservadas para opções de tempo livre e autocuidados, que incluíam: 

descansar, inscrever-se em massagens, sessões de aconselhamento, pedicure, oração, orientação 

espiritual, tratamentos faciais, fisioterapia e arte. Fizemos passeios pelo shopping (Mall) que era 

conectado ao hotel e a cidade de Tallinn, Estônia; Cidade velha, Tallinn Bay, etc. 
 
 

Tallinn é uma cidade incrivelmente 

linda e extremamente limpa. Vimos paisagens 

pitorescas. Prédios de tijolos e pedras bem 

antigos e coloridos alinham ruas estreitas e 

sinuosas no setor da Cidade Velha. Há muitas 

lojas repletas de artesanatos e artes feito pelo 

povo. Outras setores da cidade estão sendo 

transformandos em novos e modernos 

edifícios e shoppings. As pessoas são 

amigáveis e educadas. Por nossa supresa, 

muitos falam inglês. Faça um tour conosco… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Tantas coisas LINDAS para ver! 

 

 

 

 

 

 

Vimos 

muitas 

portas tão 

bonitas e 

únicas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Nossas sessões da noite começaram mais uma vez com um maravilhoso momento de louvor. 

o restante da noite foi reservado para diversão e jogos. Na primeira noite, jogamos um jogo que foi 

engraçado mas baseado em algo com o qual poderíamos realmente nos relacionar como mulheres 

globais. Todos nós sentamos em círculo. O líder nos disse para mudarmos de 1 a 3 cadeiras para a 

direita, se pudéssemos responder SIM a alguma de suas perguntas. Todas as perguntas foram 

baseadas em experiências enfrentadas por quem vive em outro país, cultura, fala uma língua 

estrangeira, etc. Aqui estão alguns exemplos: Mova duas cadeiras para sua direita se você falar mais 

de duas línguas. Mova uma cadeira para sua direita se você já violou alguma lei em seu país ... se 

você já perdeu um vôo, etc. Algumas das mulheres cuja resposta foi "NÃO" ficaram em suas cadeiras, 

o que significava que muitas vezes acabávamos sentados no colo uma da outra , às vezes 4-5 de 

profundidade! Na segunda noite, nos dividimos em três grupos para participar de um jogo ou gincana 

da nossa escolha e na última noite eles nos deram a chance de contar nossas "histórias" ... coisas 

engraçadas e erros que fizemos durante nossa estadia no campo missionário. Foi mais uma noite 

divertida e relaxante, criando muitos risos ao compartilharmos nossas experiências. 
  

 Eu amei o fato de que, desde o início, eles nos uniram com 4-5 outras mulheres e duas 

líderes, para que não nos sentíssemos sozinhos e tivéssemos a chance de realmente nos conhecermos 

e ministrarmos um ao outro. Com uma palestra principal cada manhã, tivemos tempo para digerir o 

material e deixar Deus falar conosco ao longo do dia. Tivemos tempo para realmente descansar, 

aprender, descobrir nosso ambiente e nos divertir muito juntos. Estávamos com outras mulheres que 

podiam realmente entender e se identificar conosco, vivendo e ministrando em outro país e cultura. 

Foi ótimo para nós aprender sobre a vida e o ministério das outras mulheres globais ao redor do 

mundo! Aqui estão apenas algumas das pérolas preciosas que colhi durante a semana: 
 

A ESPERANÇA é: “Esperar com paciência tendo a certeza de que Deus está trabalhando; para que 

eu esteja convencido que aquilo que “ainda não aconteceu” já está feito. ”Minha esperança precisa 

estar em Deus, minha rocha sólida. 
 

“Soberania é saber e crer que Deus está no Seu trono. Ele está no controle. 

"A providência é a mão de Deus na luva dos eventos humanos." 

                         Deus se importa! Ele se envolve no que sentimos e nos eventos de nossas vidas. 
 

“Você só pode ter ESPERANÇA em algo que você já tem a promessa, a garantia ... naquilo que você 

SABE o resultado final. Nossa ESPERANÇA baseia-se nas coisas CERTAS e VERDADEIRAS, que 

são as PROMESSAS de Deus!  
 

Aprendemos sobre PERSPECTIVA e o fato de que precisamos de comunidade. Precisamos praticar 

ORAÇÃO e JEJUM e saber que Deus tem um plano para a nossa eternidade. 

 



 Você já ouviu a palavra PERIPETY? É quando "Deus entra no comum e transforma os 

eventos em uma nova direção (um momento crucial no tempo). É o que faz de nossas histórias uma 

história que vale a pena contar. Nossa história fará a diferença para a eternidade. (História de Ester) 

Temos um propósito para a eternidade! MINHA HISTÓRIA IMPORTA!! Nós nos oferecemos ao 

Senhor... “Aqui estou eu. Envia-me a mim.” (Isaías 6: 8) Mas queremos apenas oferecer a Deus o 

que é perfeito. Nossos vasos estão quebrados. Deus quer usar vasos quebrados. Deus não deixará 

nossa história terminar até que a glória termine a última palavra. Comece pequeno, Ele fará nossa 

história grande!  
 

 Então, como os nossos maridos se sairam ao longo da semana? Por causa de suas orações 

fiéis, eles passaram MUITO BEM! Lucas e Chloe, nossos “neto-tesouros” (a frase que nosso orador 

principal, Peg Forrest usa com tanto carinho), eram amados, cuidados e abençoados com todo tipo 

de atividades especiais. Eles mal podiam esperar para ir à casa do vovô todas as noites para uma 

pequena "surpresa". Eles recebiam peqeunos doces e, em dias alternados, eram recompensados com 

atividades divertidas, como soprar bolhas, boliche, piões e bolinhas pontiagudas que acendem. 

Jessica também deixou atividades para eles fazerem todos os dias, como pular com um pé e correr 

em volta da mesa, etc. Papai e vovô os levaram em pequenos passeios criativos em suas folgas 

também. Todos nós queremos agradecer a cada um de vocês por serem usandos por Deus para nos 

abênçoar aquela semana com suas orações! 

 

 No início de novembro, tivemos uma 

celebração do Dia de Ação de Graças com outros 

missionários americanos nesta região. Somos muito 

gratos por Deus estar usando cada um deles para o 

Seu Reino. (Está vendo o pequeno “peru” que mãe e 

filha fizeram? Nós escrevemos nossos motivos de 

gratidão a Deus em suas penas e enfiamos no corpo 

dele!) Somos lembrados de tantas outras coisas pelas 

quais devemos agradecer. As bênçãos de Deus são 

incríveis e abundantes. Nós fazemos questão de 

lembrar disso e agradecer a Ele o ano todo!  

 

 

 

Louvamos e agradecemos a 

Deus por VOCÊS! 😊 
 

 

 
 

Nós lhes desejamos um Feliz Natal e um Abençoado Ano Novo! 
 

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                                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 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/

