
Saudações do Amazonas!                    Maio, 2020 

 

Foi tremendo celebrar a 

ressureição do nosso Senhor com 

os Spicers e a única outra família 

missionária na cidade no momento; 

Paulo, Toni e sua filha Kayle. Eu 

ensinei a lição da Páscoa para as 

crianças e enquanto elas faziam o 

trabalho manual os adultos tiveram 

um tempo precioso em oração e 

tomaram a ceia juntos. Depois de 

um almoço delicioso, todos foram 

para suas casas para descançar.   
 

 De noite, todos voltaram à nossa casa para um tempo divertido 

de Comida e Comunhão. Eu fiz um bolo no formato de uma cruz para 

nossa merenda, que nos lembrou mais uma vez o sacrifício que Jesus 

fez de morrer na cruz para pagar o preço dos nossos pecados e assim 

nos oferecer perdão, salvação e a vida eterna no céu com Deus.  

 

As crianças estavam animadas quando chegou a hora de 

procurar os ovos de plástico contendo surpresas dentro. Antes de 

começar, lhes mostrei um cestinho com ovos especiais que contam o 

verdadeiro significado da Páscoa. Foi divertido ver cada um abrir 

seu ovo. Eu abri o primeiro que tinha uma cruz dentro para nos 

lembrar que Jesus carregou sua cruz ao Calvário. Com tristeza, Kayle nos contou que os três pregos 

que encontrou no segundo ovo significam os três pregos que foram usados para pregar Jesus na cruz 

e que Ele teve que morrer para pagar os nossos pecados. Chloe descobriu uma pedrona no ovo dela 

que nos lembrou da pedra grande que os soldados 

rolaram para tampar a abertura do túmulo. Lucas 

ficou com surpresa ao abrir seu ovo e o encontrar 

vazio! Foi precioso ver a alegria em seu rosto ao 

contar que Jesus não estava mais no túmulo. “…Ele 

ressuscitou, como havia dito.” “Ceiamos” mais 

uma vez, quebrando e comendo pedaços de pão que 

eu fiz em formato de uma ovelha, significando que 

Jesus fez o último sacrifício necessário para pagar 

o preço dos pecados de toda a humanidade. 
 

 

Na cidade de Benjamin Constant está tudo meio parado devido ao 

vírus. Registraram 13 casos. Não podemos sair se não for emergência, e 

todos que chegam precisam ficar em quarentena duas semanas. A maioria 

das lojas estão fechadas. Não podemos sair depois das 8:00 da noite e 

somos obrigados a usar máscaras em lugares públicos. Antes, se alguém 

usasse uma máscara, era considerada bandido, mas agora, se não usamos 

uma máscara, somos mandados para a casa ou no caso de Peru, eles 

pagam uma multa ou vai para a cadeia! Aqui somos nós, prontos para 

enfrentar o dia e fazer nossas compras de moto, nosso meio principal de 

transporte na cidade. Jéssica nos abençoou com estas lindas máscaras!  



Muitos dos nossos parceiros têm perguntado como a situação do vírus tem afetado a nossa 

vida e o nosso ministério. Ainda podemos fazer as compras necessárias, ir ao hangar para fazer 

manutenção no avião e fazer manutenção no barco em outro local durante o dia. Temos celebrado a 

ceia com alguns indivíduos, mas por enquanto, não podemos fazer visitas nas outras vilas ribeirinhas 

devido a crise. Recebemos um pedido para fazer uma visita a uma área rural aqui pertinho, mas o 

acesso está sendo proibido.  Comunicações é algo importante para todos, mas aqui em Benjamin já 

algum tempo o serviço telefônico estava muito limitado e a internet estava basicamente sem 

funcionar. Trocamos servidores mais uma vez esta semana para ver se há melhoras. Assim tem sido 

quase impossível manter contato com pastores e líderes para encorajá-los ou dar orientações.  
 

Então, o que nós podemos fazer? Oramos e procuramos a sabedoria de Deus para fazer 

ministérios específicos no futuro. Estamos estudando a Palavra de Deus, preparando e montando 

módulos de seminário, quites de Escola Bíblica Dominical (já terminei 40 e estou fazendo mais 20), 

cursos de treinamento, oficinas e estudos Bíblicos. Podemos colocar tudo isso na prática no dia que 

a crise passa e podemos nos locomover novamente. Deus nos disse para “IR” fazer discípulos e 

pregar Sua Palavra. A que custo estamos dispostas a pagar para obedecer a ordem de Deus? Estamos 

fazendo esta pergunta a nós mesmos enquanto consideramos o que faremos no futuro se esta situação 

continua. Que Deus nos dê sabedoria e nos ajuda a continuar a confiar nEle e Lhe obedecer!  
 

 Pedimos as vossas orações pelo Presidente Bolsonaro. Sabemos que ele se declarou crente e 

está tentando dirigir este país baseado em princípios Bíblicos, valorizando a família, etc. Por isso, 

estamos vendo de a perseguição que ele está sofrendo, junto com os líderes que ele escolheu. A 

oposição está fazendo de tudo para tirar missionários das áreas indígenas, publicando artigos cheios 

de mentiras. Tem afetado a nós pessoalmente, junto com nossa missão e outros. Orem pela sabedoria 

de Deus para saber como responder a estas acusações. Ore que Deus revela a verdade! 
 

No meio desta crise, a gente vê que pessoas estão escolhendo lados. Muitos estão à procura 

de Deus, confiando nEle como Senhor e Salvador de suas vidas. Outros que achamos firmes e fiéis 

estão abandonando sua fé e desviando dos caminhos do Senhor. A Bíblia nos diz que chegará um 

tempo em que precisaremos escolher quem iremos seguir! Não será mais possível vacilar entre as 

duas escolhas, sendo um crente “morno”.  Vai chegar o dia em que precisaremos declarar se somos 

de Deus ou não e quando isso acontecer, haverá um preço a pagar. Estaremos dispostos a pagar o 

preço para nos declarar Filhos do Altíssimo? Deus é fiel e a recompensa é incomparável e infinito! 
 

A vida está cheia de desafios, sofrimentos, vitórias e celebrações. Deus diz em Sua Palavra: 

“Alegrai-vos sempre no Senhor, 

alegrai-vos no Senhor.” (Filipenses 

4:4) Este mês tivemos um tempo não 

somente regozijando e celebrando 

JESUS e Sua ressureição, mas 

também celebramos a VIDA que 

temos em Cristo! O mês terminou com 

celebrações de aniversário para Ben 

e Jéssica (ambos no mesmo dia – foto 

ao lado), Lucas, (9 dias depois) e o 

missionário Paulo. Foram simples, 

mas “doce” em mais maneiras do que 

uma!       

 

Wilson e eu celebramos VOCÊ todos os dias, louvando a Deus pelo fato que somos “família”. 

Somos uma equipe servindo a Deus juntos! Suas orações têm nos fortalecidos e sustentados num 

tempo de crise e incertezas. Queremos agradecer aqueles que têm enviado sustento mensal. Deus é 



fiel e é maravilhoso ver como Ele está suprindo as nossas necessidades a cada dia através de vocês. 

Continuamos orando a pedindo a Deus para suprir suas necessidades específicas, sejam material, 

emocional, spiritual ou físico. Sim, há dias bons e alguns difíceis (como vários já têm mencionados), 

mas no decorrer de tudo, nós nos agarramos em Jesus sabendo que Ele é “... o caminho a vida e a 

verdade.” (João 4:16). A nossa vida na terra é passageira, mas em Cristo, somos herdeiros de Seu 

Reino para sempre, amém! Que cada um de nós permanecemos fiéis e obedientes ao Seu chamado!  

 

As mais ricas bênçãos de Deus 

 

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/

