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 Como é maravilhoso ser filhos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e ter o privilégio de 

servir a Deus junto com VOCÊS na tríplice fronteiras de Brasil, Peru e Columbia! Louvamos a 

Deus pela vossa fidelidade em orações e apoio para podermos juntos enfrentar novos desafios... 
 

 O ano de 2019 concluiu com a alegria de 

receber uma nova família missionária brasileira, 

Wellington, sua esposa, Thaís, e filhinho, que irão 

pastorear as igrejas peruanas de Santa Teresa e 

Japón. Wellington é natural de Benjamin Constant. 

Eles têm paixão de missões e estão tão animados ter 

o privilégio de evangelizar e discipular em Peru! 

Wilson e Pr. Maurilio os levaram para 

Santa Teresa de voadeira, junto com sua 

mudança, para estabelecerem o seu lar aí.  

Eles fizeram um culto especial de 

despedida do pastor anterior e logo em 

seguida instalaram Pr. missionário 

Wellington em seu lugar. Thaís ficou tão 

alegre e agradecida ao receber um dos 

Quites de Escola Dominical que montei, 

dando a ela 3 anos de lições Bíblicas 

infantís para ensinar às crianças! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Wellington e Pr. Edison (da igreja em Buen Sucesso) estão trabalhando juntos para evangelizar 

outras vilas ribeirinhas na redondeza. Eles já estabeleceram dois pontos de pregação! 
 

Wilson teve a honra especial de pregar em duas cerimônias de casamento. Foram lindas! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
Eles fizeram um trabalho excepcional enfeitando a igreja com balões e papel higiênico! 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 
 

missão e ajudamos comprar os alimentos e materias para a viagem deles. Wilson e Ben pilotaram o 

barco de ida e de volta de Santa Rosa. Mesmo com muitas chuvas, tiveram uma semana abençoada. 

É sempre uma alegria tremenda poder servir estas equipes e deixar eles usar o barco da missão! 

Já há dois anos estamos trabalhando para “plantar” uma igreja na comunidade ribeirinha de 

São João, que fica 3 ½ hrs. usando o barco grande ou 50 minutos de voadeira). Começamos este 

desafio abrindo um “ponto de pregação” na varanda de uma mulher e fazendo visitas evangelísticas 

na vila. Quando a comunidade pediu a nossa ajuda para estabelcer uma igreja, equipes missionárias 

vieram nos ajudar a construir e dedicar a igreja. Desde do início, viajamos para lá para realizar um 

culto cada duas semanas. Esta igreja é localizada perto de Atalia do Norte, que fica 50 minutos de 

moto de Benjamin Constant.  Por isso, fizemos parceria e ministramos juntos com um Pr. e sua equipe 

de Atalaia durante o desenvolvimento da igreja, lhes preparando para assumir este trabalho.  Que 

bênção poder fazer um culto duas semanas atrás para repassar a igreja a este pastor e sua equipe 

         Uma equipe missio- 

nária de Texas veio no 

início de dezembro para 

fazer ministérios infantis e 

consultas médicas numa 

vila peruana bem distante. 

Nós equipamos o barco da  



para cuidar deste rebannho tão querido! Continue orando, junto conosco, para que eles possam ser 

fiéis no IDE do Senhor e viajar até São João todas as semanas agora para pregar a Palavra de Deus, 

fazer visitas nas casas, realizar ministérios infantis, etc., para que as pessoas daquela vila tenham a 

oportunidade a conhecer a Deus cada vez mais e aprender a andar em Seus caminhos!  
 

No final do ano, tivemos que mandar dois dos nossos trabalhadores embora. Por causa disto, 

o trabalho do Wilson e Ben aumentou bastante. Estamos confiantes de que Deus nos ajudará a 

encontrar pessoas fiéis e honestas para nos ajudar cuidar do barco, cortar grama, ajudar nas 

construções e outros projetos.  Wilson e Ben fizeram reparos no barco, trabalharam no avião e outros 

projetos e também fizeram alguns vôos de treinamento. Ben está indo ótimo nos vôos pela quantia de 

horas que tem. 
 

 No meio de dezembro fomos ao sul do Brasil para curtir tempo com família e fazer visitas aos 

parceiros ministerias. Foi ótimo poder celebrar Natal e o Ano Novo com nosso filho, Josué, sua 

esposa Leighann e o amigo deles, Mateus também.       Ben, Jessica e família virão no meio de 

fevereiro. Esperamos ainda ver vocês! No final do ano sempre tem muita atividade, correria e pessoas 

viajando de férias, mas se Deus permitir, teremos a maravilhosa oportunidade de encontrar com 

você! 

Desejando um Ano Novo repleto com as mais ricas bênçãos do Senhor! 

 

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/

