
SAUDAÇÕES DE BUEN SUCESO, PERU!                                         outubro 2020                                           

 

 Embora vivamos em uma pequena cidade ribeirinha chamada Benjamin Constant no Brasil, 

nosso ministério frequentemente nos leva ao Peru, que está localizado do outro lado do rio! 😊 
 

Wilson, Pr. Maurílio e alguns outros pegaram a 

lancha menor recentemente e andaram por 4 horas e 

meia, rio acima, no rio Javarí para ensinar um módulo de 

treinamento de seminário de dois dias para pastores e 

líderes de Buen Suceso, Santa Teresa, San Sebátian e 

Japón no Peru. A implantação destas quatro igrejas são o 

resultado do ministério em parceria com equipes 

missionárias. (observação: Ismael, filho de Maurílio, foi 

também. Há anos ele luta contra seu vício a drogas em 

que quase morreu algumas vezes de espancamentos. Ele 

viveu em centros de reabilitação alguams vezes. Maurílio 

nunca desistiu e através das orações dos irmãos, Ismael recentemente fez a sua 

própria escolha de volar para Deus e servi-Lo com sua vida. Ele está sentado 

bem na frente de seu pai. Por favor, continue a orar por ele. Ele ama o Senhor.) 
 

 Wilson colocou o Pr. Edison como pastor coordenador da área que eles visitaram. Ele e sua 

esposa, Mariela, estão fazendo um ótimo trabalho liderando a igreja em Buen Suceso, 

supervisionando as igrejas nas outras três vilas ribeirinhas e discipulando e preparando novos líderes. 

Uns meses atrás, eles sofreram a perda de um de seus filhos que sofreu um terrível acidente de 

motocicleta em uma pequena cidade perto de Benjamin. Mariela queria sair de Buen Suceso e voltar 

definitivamente para aquela pequena cidade onde viveram antes. Por causa da pandemia, eles 

permaneceram em Buen Suceso e foram abençoados em ver todos os seus outros filhos e netos 

servindo ao Senhor fielmente na igreja de Buen Sucesso! Muito obrigado por suas orações por eles. 
 

Deus está se movendo nessas vilas e as 

pessoas estão respondendo ao Evangelho! Foi uma 

bênção tremenda para Wilson e Pr. Maurilio ver os 

irmãos e irmãs em Cristo animados no Senhor. Eles 

ajudaram a batizar cinco pessoas num rio muito 

lamacento quando chegaram. Passaram os dois dias 

seguintes dando treinamento de seminário, visitando 

casas e encorajando o Pr. Edison e família. 

          A igreja estava lotada na 

última noite para a celebração 

do quarto aniversário da 

igreja. 
  

                Para nós, a verdadeira 

celebração foi ter o privilégio 

de dedicar 17 novos líderes. 

Entre eles, três famílias foram 

dedicadas para liderar as 

outras três igrejas que construímos na região. Será a primeira vez que duas dessas igrejas terão um 

líder! Até agora, Pr. Edison atuou como pastor itinerante, viajando para cada uma semanalmente para 

pregar e ensinar. Essas famílias foram enviadas para IR e PREGAR o Evangelho como missionárias. 

Eles irão se mudar para o campo escolhido para evangelizar e discipular as pessoas aí. Aqui estão 

alguns dos destaques do tempo abençoado em Buen Suceso: (Não há COVID 19 neste lugar!) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

       Santa Teresa                          Japón                      San Sebastian      Buen Suceso 

   Bruce e Mariana              Nemésio e Tesalia                 Gabriel          Jovens - Escar 

 

Este casal estava tão 

animado em ser 

escolhido por Deus para 

Lhe servir como líderes 

de uma congregação em 

sua velhice (60...) 

 



 
 

 
 Samuel tem um motivo especial para comemorar e se alegrar. Rosaria 

entregou sua vida a Cristo! Wilson deu uma aula para os líderes sobre a 

salvação na noite de sua chegada em Buen Suceso, mas ele não fez um 

convite de salvação. Depois da aula, Rosaria veio compartilhar que havia 

decidido entregar sua vida a Jesus. Ela foi batizada no dia seguinte, junto 

com Samuel. Eles se casaram recentemente com 15 e 16 anos! Houve uma 

oração especial para abençoar seu casamento durante o último culto. Que 

alegria saber que eles desejam que Cristo seja seu Senhor e os guie em Seus 

caminhos enquanto almeijam ter filhos dedicados ao Senhor! 
 

  Naquela noite, vários outros se apresentaram para expressar seu 

desejo de morrer para si mesmos e viver para Cristo e para assumir o 

compromisso de servir a Deus onde quer que Ele os envie e em qualquer 

lugar. 

  Wilson, e o resto de seu grupo, saíram logo após o culto e 

chegaram em casa por volta das 3h30 da madrugada. Chegaram congelados, 

devido o vento frio da noite enquanto desciam o rio, e muito doloridos, por ficarem tanto tempo 

sentados nos pequenos bancos da lancha. MAS eles voltaram para casa abençoados e entusiasmados 

em ver tudo o que Deus está fazendo por meio da fidelidade de Seus servos. 

 
 

 

 

 

          Wilson também tem 

coordenado e enviado fundos 

periodicamente para uma nova 

igreja que está sendo construída em 

uma vila ribeirinha chamada 

Galileia (quatro horas de caminhada 

de Cavalo Cocha ou 45 minutos de 

barco quando o rio está cheio). 

 

 

 
 

             

            Esta vila NÃO tem igreja. Pr. Edgardo está supervisionando 

a construção. À esquerda, os homens estão trabalhando duro para 

cavar o poço com uma manivela. 
 

Primeiro foi estabelecido um “ponto de pregação” nesta vila e 

agora, pela graça de Deus, há 23 crentes. Nosso agradecimento 

especial a uma igreja parceira por enviar fundos que estão nos 

permitindo construir esta igreja! Por causa da pandemia, não 

pudemos visitar recentemente, mas o Pr. Edgardo e o líder local estão 

fazendo um ótimo trabalho 

 

 

 



 

 

Estou muito animada por ter acabado de montar mais 

8 planos de aula bíblica para crianças, incluindo folhas de 

trabalho manual e imagens, das 7 igrejas na Ásia no livro de 

Apocalipse. Este projeto foi um pedido especial da esposa de 

um pastor daqui. Mais e mais pessoas querem saber qual é o 

plano de Deus para o fim dos tempos e ela quer que as crianças 

de sua igreja também saibam. Ela fez seus próprios visuais em 

EVA (profissional e totalmente incrível). Foi um verdadeiro 

desafio manter as lições simples, mas compreensível e fiel à 

Palavra. Eu aprendi muito! Agora posso baixar mais de 300 

planos de aula e recursos de professores para qualquer 

professor que tenha acesso a um computador. Para aqueles 

que não têm, geralmente imprimo planos de aula para eles. 
 

 Tem sido incrível ver como Deus continua a prover, 

não só para nós, mas também para os ministérios aqui, para que possamos continuar a plantar igrejas 

e encher os tanques dos barcos para fazer visitas periódicas a cada comunidade para pregar e ensinar! 

Nossa oração é que Ele continue a prover para vocês e abençoá-los por meio de sua fidelidade a Ele. 

As profecias estão sendo cumpridas, nosso tempo é curto e Deus está nos chamando para nos 

arrependermos e nos prepararmos para o retorno de Cristo. Somos muito abençoados junto com cada 

um de vocês, por ter a oportunidade maravilhosa de ser usados por Ele para alcançar almas perdidas 

para Cristo. 
 

Que Deus vos abençoe, grandes abraços! 
 

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/

