
Amados irmãos!                                                                                                            Novembro 2020 
 

  É sempre uma ALEGRIA de vos lembrar em nossos 

corações e orações e ter o privilégio de lhes enviar um “alô” e os 

nossos abraços      . Depois de sermos “presos” em casa e no 

hangar por oito meses no decorrer da pandemia, durante o qual 

trabalhamos em projetos ministeriais, foi uma bênção tremenda 

poder visitar família no sul do Brasil por um mês. Esperávamos 

visitar a sede da missão em Anápolis Goiás e os parceiros 

ministeriais, mas não foi possível devido as restrições. Foi uma grande 

bênção visitar a igreja mantenedora Luterana de Itajaí antes de partir! 
 

Somos gratos a Deus pelo tempo mara-

vilhoso que tivemos com a mãe do Wilson 

(Iolanda). A ALEGRIA do Senhor é sua força. 

Ela é sábia, amorosa, divertida, carinhosa, 

dedicada e trabalhadora… mesmo aos seus 88 

anos! Ela ama ao Senhor de todo coração e 

este amor transborda a todos nós. Ela nos 

sustenta diariamente com suas orações, ama 

a servir é uma ótima cozinheira (me ensinou 

muito), cuida bem de seu lindo jardim e gosta 

de fazer crochê. (Fomos abençoados com dois 

lindo tapetes de banheiro esta vez).  
 

Teve vários dias frios, (para nós!) 

nublados e chuvosos, mas só em estar em 

família valeu tudo! Foi tremendo poder 

compartilhar refeições, participar nos chás da 

tarde, fazer caminhadas, passear um pouco  

e celebrar a VIDA juntos.  Mesmo que esque-  

cemos de tirar fotos às vezes, iremos guardar  

estes momentos preciosos para sempre! 

     A maioria das nossas visitas aconteceram 

nos chás da tarde. Durante uma destas chás, 

tivemos o privilégio todo especial de celebrar o 

primeiro aniversário da Ana Claudia. (Sua linda 

mãe está à extrema direita). Ana Claudia foi a 

mais bela “Branca de Neve” que já vimos e suas 

maçãs foram deliciosas      !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



Mais chás da tarde com família e amigas…  

            Deliciamos frutos do mar.                                   Olha só o tamanho destas batatas fritas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Louvamos a Deus todos os dias pelo 

“presente” de família! Foi um tempo de 

carinho, comida e comunhão. Wilson e eu 

também aproveitamos LONGAS caminhadas 

todas as manhãs à beira do mar e nas praias. 

 

  Enquanto estávamos no sul do Brasil, 

ficamos entusiasmados em receber notícias 

da igreja na vila ribeirinha de São João, onde 

iniciamos um estudo bíblico semanal na 

varanda de uma mulher há cerca de dois 

anos e terminamos a construção de uma 

igreja no ano passado. Realizamos cultos ao 

longo do ano junto com um pastor e sua 

equipe que são de uma cidade próxima. A 

igreja foi recentemente entregue a eles. Tem 

sido incrível acompanhar esta obra e ver a 

igreja crescer. As pessoas estão ouvindo as Boas Novas de Jesus, confiando em Cristo e aprendendo 

a servir a Deus na igreja. Através de Cristo, Deus está lhes dando ALEGRIA, esperança e 

propósito! Vejam as fotos do culto especial que fizeram no… 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Acabamos de voltar a Benjamin Constant mais uma vez e estamos prontos para ver o que 

Deus planejou para nós este mês! Ministrar na Amazônia, junto com vocês é um privilégio e uma 

aventura cheia de surpresas, bênçãos e desafios. Obrigado por suas orações fiéis, pelo vosso apoio 

nos ministérios em toda a Amazônia e por tirar tempo para ler as notícias cada mês. É importante 

para nós que vocês saibam como Deus está vos usando nesta obra e como orar mais 

especificamente pelos ministérios. Louvamos a Deus por vocês! 
 

Que Deus vos sustenta com Sua destra fiel, 
 

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/

