
 

 

 

 

 

 

 

 

Neste Natal, Wilson e eu estamos relembrando de um ano em  

particular quando nosso filho nos aproximou de repente uma vez por dia  

em horários variados por 365 dias em seguida com a mesma pergunta, 

“Mãe/Pai, ADIVINHA O QUE?!”  

Ele sempre conseguiu encontrar momentos em que estávamos ocupados e  

desatentos, então a gente lhe respondia automaticamente, “O que?” 

 Este foi o sinal que ele esperava para declarar dramaticamente... 

“É NATAL”!       Josué AMA Natal, mas mais de tudo, nossos filhos têm aprendidos a 

amar a razão desta estação mais de tudo: O plano maravilhoso de salvação através de 

Seu Filho unigênito, JESUS. Se você realmente quer saber o verdadeiro “PORQUE” 

de Natal, por favor, leia a poesia a seguir:  

 

Filho do Rei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era noite quando ele aqui chegou 
E o mundo de então não se abalou 
Por entre a palha e panos o colocou 
Numa manjedoura sua mãe o embalou 
 
Sua recepção aqui foi singular 
Somente pastores o vieram adorar 
Tão poucos de joelhos a louvar 
Aquele que veio ao mundo amar! 
 
Apesar de humilde descer 
Desde então ele veio ser 
Sacerdote, profeta e salvador 
Nasceu para me valer! 
 
Mesmo ali, na manjedoura em Belém 
Podíamos ver que o menino nascido 
Seria do céu a resposta ao pedido 
Emanuel está conosco também! 
 
 

 

Sua vida aqui no mundo foi de amor 
Ensinou-nos o perdão e o valor 
De uma vida consagrada a Deus 
E ao próximo com fervor! 
 
Tudo aquilo que ensinou e nos mostrou 
Ele, um dia, lá na cruz nos confirmou 
Pois veio ao mundo e se entregou 
E até ao fim ele amou! 
 
Todo poder, beleza e majestade 
Abdicou para entre nós viver 
Milagres, ações e palavras de verdade 
Fez o mundo ao Filho do Rei reconhecer! 
 
Mesmo hoje tanto tempo já passou 
Mas eu ainda posso crer e afirmarei 
Que Ele abdicou da glória e se doou 
Para que eu pudesse ser também Filho  
do Rei! 
 



 
 

 

 

Louvamos a Deus pelas portas abertas que temos para compar- 

tilhar Sua Palavra durante a pandemia. Visitamos a aldeia 

indígena de Lauro Saudré recentemente para encorajar o Pr. Nestor e 

os irmãos da igreja. Wilson pregou e todos nós tivemos um tempo 

             maravilhoso de comunhão: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fizemos também uma viagem a Tabatinga / Letícia para finalizar a 

documentação da lancha menor. Tive uma reunião com a esposa de um pastor sobre o 

ministério infantil. Marcela e seu marido deixaram uma igreja grande e bem 

estabelecida para se unir a missões e começar uma nova igreja. Eles estão tendo que 

fazer tudo, quase sem recursos. Tive o 

incrível privilégio de apresentar a ela um 

dos kits de Escola Dominical que montei 

contendo planos de aula para crianças, 

visuais, trabalhos manuais e material 

escolar. Agora ela tem material suficiente 

para três anos e pode dividi-lo para usar em 

clubes bíblicos de bairro e evangelismo de 

rua! Ela me pediu administrar o meu curso 

de treinamento de professores em fevereiro 

para futuros professores de sua igreja, e, 

também de outras igrejas em comunidades 

vizinhas. 
 

No domingo, durante as eleições para prefeitos e vereadores fomos às casas de 

três membros idosos de nossa igreja local junto com Heron e Ana, (colegas 

missionárias) para ensinar a palavra e celebrar a ceia do Senhor.  

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

        A vida é tão preciosa! 

Wilson e eu somos os avós 

orgulhosos de um lindo 

netinho novo chamado: 
 

Tomas Elliot Spicer 
 

 Tomas Elliot nasceu 

em 19 de outubro às 02h31, 

pesando 5,15 libras e 

medindo 19,5 polegadas. 

Ele é pequenino, mas  forte 

e saudável. Está crescendo 

rápido. Ben, Jessica, Lucas 

e Chloe o amam muito e estão cuidando muito bem dele! 

Mal podemos esperar para conhecê-lo, abraçá-lo e 

derramar amor sobre todos os nossos filhos e netos... em pessoa! 😊                    
 

 Estamos orando para que possamos fazer exatamente isso no Natal, Estamos 

aindaum limitados no que podemos fazer aqui, então seria o tempo oportuno de 

visitarmos os EUA. Não comemoramos o Natal com a família aí desde antes de nos 

casarmos há quase 40 anos atrás! Compramos as passagem para chegar aí em meados 

de dezembro. Nós descobrimos recentemente que tanto o Peru quanto a Colômbia NÃO 

estão carimbando s ENTRADA e nem a SAÍDA nos passaportes das pessoas que 

precisam fazer por terra. O passaporte de Wilson está carimbado no Peru e o meu está 

carimbado no Brasil. Existem outras complicações também. A esta altura a nossa 

possível viagem parece impossível. Iremos continuar orando e esperando no Senhor, 

. 
  

                

CELEBRANDO A CEIÁ DO SENHOR 



 
 
 

 

 

Deus é bom, O TEMPO TODO, e nos regozijamos no precioso 

presente de Seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. 

Nós O louvamos por nos permitir compartilhar Sua mensagem 

de amor e Salvação, junto com você, por toda a Amazônia! 

 

Nós lhes desejamos um ABENÇOADO NATAL! 
 

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/

