
Saudações de Itajaí, Santa Catarina, Brasil.                                                             fevereiro 2020 
 

 Nós louvamos a Deus por família! Às vezes realizando o propósito de Deus para nossas vidas 
nos leva longe daquelas pessoas em que amamos. No campo missionário, no meio da selva 
Amazônica, Deus tem nos rodeado com novos “membros familiares” através de irmãos e irmãs na 
fé cujos quais chegamos a conhecer e amar profundamente. Mas, é uma bênção tremenda quando 
Deus nos dá o privilégio de gastarmos tempo com nossa própria família. Chegamos no sul do Brasil 
em tempo para celebrar Natal com a família Kannenberg incluindo nosso filho, Josué, sua esposa 
Leighann e um amigo deles. Foi um tempo maravilhoso celebrando os feriados juntos, deliciando 
comidas que não existe onde vivemos, tendo doce comunhão e fazendo passeios divertidos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

com a mãe do 
Wilson, dona 

Iolanda, e outros 
membros da 

família. Como nós 
AMAMOS cada 
um de vocês! 

 

Wilson se divertindo na “neve” e 
deliciando o ar natalina nesta vila. 

Visitando a 
Vila Germânica 
em Blumenau. 



                            No dia 10 de janeiro, Deus nos deu a 
bênção de celebrar o aniversário de Josué. É muito raro 
estarmos com nossos filhos nos aniversários, feriados ou 
ocasiões especiais. Louvamos a Deus quando Ele nos dá o 
privilégio de podermos fazer estas comemorações juntos. 
Como amamos os filhos, seus cônjuges e netos do fundo do 
coração e temos orgulho deles. 
Mais de tudo, somos gratos que 
eles amam e servem ao Senhor. 
 

                    Foi um presente de 
Deus que Josué e Leighann 
podiam fazer esta viagem ao 
Brasil em comemoração de seu 

décimo aniversário de casamento. Josué teve um tempo todo especial 
revivendo recordações da sua infância e dos nossos tempos com família 
durante nossas divulgações no sul do Brasil. Também ambos Josué e a 
Leighann estavam tão felizes pela oportunidade a relembrar o seu noivado 
na praia de Balneário de Camboriú, na época do Ano Novo! 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Fazendo lembranças com a família tem sido 
muito precioso e especial para todos nós! 

 

Agora nós estamos aguardando a chegada da 
dos Spicers; Ben, a nossa filha Jéssica, Lucas e Chloe, 
na casa da Ovó/Bisa! Estamos animados também 
pela possibilidade de ver alguns de vocês, pois fazem 
parte da nossa família também. Estamos sempre 
gratos ao Senhor quando podemos visitar com 
vocês. Queremos vos agradecer imensamente pelas 
vossas orações e pelo vosso apoio no ministério!   

 

Leighann teve a ótima ideia de 
montar um Chá da Tarde especial com 
as mulheres da família Kannenberg. 
Foi uma tarde maravilhosa e divertida 
deliciando comidas feitas em casa e  
tendo doce comunhão juntas! 

 
 
 

 

Cada mulher 
recebeu uma 
lembrançinha 

com saquinhos de 
chá, marcadores 
de livro, doces e 
uma mensagem 
da importância 
de comunhão  

Familiar. 



Que Deus todo nosso carinho e amor, 

 

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/

