
Saudações da tríplice fronteira do Brasil, Peru e Columbia,                        abril 2020 

         Uma equipe missionária de uma Igreja batista de Texas, EUA veio ministrar em três 

vilas ribeirinhas no Peru o mês passado. Stan, o líder das equipes, tem uma paixão tremenda 

de alcançar os perdidos em comunidades isoladas no Amazonas. Ele faz até sete viagens às 

comunidades todo ano para esse fim. Nós fazemos parceria com ele equipando o barco da 

missão, comprando os alimentos e contratando as cozinheiras e a tripulação para suas 

viagens. Wilson acompanhou esta viagem pilotando o barco. 30+ horas até Pebas, Peru onde 

se reuniram com o resto da equipe. Logo que chegaram no destino, Wilson deixou o barco nas 

mãos de Pr. Edgardo e retornou para a casa. A viagem durou 11 dias. Deus lhes deram muitas 

oportunidades para evangelizar, fazer visitas nas casas, ações sociais e mostrar o filme Jesus.  

 

Há vários pastores indígenas que apoiamos e 

encorajamos no decorrer do ano. Wilson, Ben, Chloe e eu 

fomos ministrar numa igreja Ticuna em Porto Cordeirinho 

recentemente. O pastor desta igreja pediu a nossa ajuda para 

lhe ajudar treinar, discipular e formar líderes.  
 

Eu havia planejado administrar o curso de treina-

mento, O PROFESSOR DINÂMICO, para professores do 

ensino Bíblico infantil, novamente de março a abril. A 

maioria das igrejas ribeirinhas não têm ministério infantil. 

Elas não possuem materiais, experiência ou noção de como 

implantar uma Escola Dominical. Nós convidamos a 

congregação a enviar alguns membros para participar no 

curso e TODOS estão muito animados.  



Ben tem trabalhado 

muito, estudando e prepar-

ando material sobre o 

Velho Testamento para 

treinar e discipular líderes. 

Ele também planejou 

reunir logo este mês com 

um grupo de pastores e 

líderes da região, mas 

devido a corona vírus, nós 

tivemos que parar todas 

estas atividades e aguardamos e tempo certo do Senhor para prosseguir. Até lá, iremos 

continuar estudando e nos preparando para realizar estes ministérios. 
  

Os tempos estão se mudando… RÁPIDO! Quem diria um mês atrás que o mundo estaria 

enfrentando tantas mudanças drásticas como resultado do corona virus… empresas, escolas 

e igrejas fechando, formaturas, conferências, voos, jogos, etc. sendo cancelados, fronteiros 

fechando, supermercados sendo esvaziados e até a falta de papel higiênico! É uma lembrança 

real de que a única coisa nesta vida que é estável e não muda é DEUS! Ele tem um plano e 

está preparando toda a criação pela segunda vinda de Jesus Cristo. Romanos 8:19-23 

 

 Mesmo antes desta crise global mais recente, igrejas estão mudando devido a crises 

financeiras, nova liderança, foco, dinâmicas sociais, etc. Como resultado destas mudanças, 

algumas igrejas diminuíram nosso sustento mensal e outras até pararam de enviar ajuda. Nós 

sabemos que muitos de vocês estão enfrentando instabilidade no emprego e incerteza do futuro 

financeiramente também. Deus é BOM e em primeiro lugar, nós queremos agradecer do fundo 

do coração todos vocês que têm nos sustentado fielmente no decorrer dos anos e também 

aqueles que continuam nos apoiando. Wilson e eu temos servido no campo missionário há 

mais de 37 anos. É um compromisso de LONGO PRAZO ambos para nós e para vocês! Como 

louvamos a Deus por cada um de vocês e pela vossa parceria e dedicação em oração e 

sustento. Somos uma equipe. Wilson e eu apoiamos vocês em oração também e procuramos 

honrar seu compromisso de parceria sendo fiel e diligente ao chamado de Deus para alcançar 

vidas para Cristo nesta região. 
 

Deus tem feito GRANDES coisas no decorrer dos anos através da sua parceria e 

participação. Centenas de pessoas em vilas ribeirinhas remotas chegaram a conhecer Jesus 

como Senhor e Salvador de suas vidas, 60 igrejas têm sido construídas e estão firmes e 

crescendo e pastores e líderes estão sendo treinados para evangelizar e discipular outros. 

Comunidades têm recebidas também consultas médicas/dentárias, poços de água, 

ensinamento sobre higiêne bucal e ôculos de leitura. Mais do que nunca, Deus está abrindo 

portas para fazer missões e ações sociais com a aprovação e apoio do nosso presidente.  
 

A nossa oração é que juntos, podemos continuar servindo a Deus 

levando a mensagem das Boas Novas de Jesus ao redor do mundo. Que 

Deus nos use a onde nós estamos e que Ele continua a suprir as 

necessidades de cada um. Estamos confiando em Deus para suprir o 

sustento mensal que falta para que nós podemos permanecer no campo 

missionário servindo a Deus de tempo integral no Amazonas. Nosso foco 

principal é de treinar e equipar as pessoas desta região para alcançar 



suas próprias comunidades com o evangelho. Através da vossa parceria 19 igrejas foram 

“plantadas” nesta região nos últimos 8 anos e os ministérios dos pastores e líderes estão 

sendo solidificados com treinamento, discipulado, visitas e coordenação.  
 

No dia 20 de abril, gostaríamos iniciar uma nova igreja numa aldeia indígena Ticuna 

chamada Galileia em Peru (se a fronteira já está aberta novamente). Parece que já tem muitas 

igrejas, mas ainda existe centenas de comunidades que não têm uma maneira de conhecer a 

Deus e fazê-Lo conhecido. Lugares onde não há nenhuma igreja e não têm liderança cristã.  

Obrigado por não permitir que trabalhamos a sós nesta obra! Como é precioso saber que 

vocês trabalham lado ao lado, servindo o Senhor, junto conosco para Seu Reino!  
 

Que Deus vos abençõe,  
 

Wilson e Lori 

Há poder em oração: 

 

1. Que confiamos em Deus para continuar suprindo nossa necessidade financeira. 

2. Para a preparação e administração dos cursos de treinamento para professores do 

ensino Bíblico infantil (Lori) e pelo treinamento de pastores e líderes (Bem e Wilson) 

3. Pela coordenação das igrejas, os pastores e seus ministérios. (Wilson) 

4. Para a orientação de Deus para plantar mais uma igreja em Peru na vila de Galileia.  
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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/

