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 O ano passado foi difícil para todos nós. Para alguns, trouxe tristeza, aflição, caos. Outros foram 

confrontados com frustrações e decisões importantes. Para todos nós, o ano de 2020 trouxe mudanças. 

desafios e incertezas sobre o futuro. Enquanto todos nós estamos nos perguntando o que o futuro 

reserva, pelo menos não precisamos nos perguntar QUEM guarda o futuro! Quando lembramos que 

Deus está no comando, podemos ter certeza de que Ele tem um PLANO e sabe o que é MELHOR. 

“Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-
los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro.” Jeremias 
29:11 Então, quando dizemos “Feliz Ano Novo”, queremos dizer exatamente isso. NÃO devemos 

permitir que Satanás nos roube nosso Amor a Deus ou nossa ALEGRIA este ano, não importa quais 

circunstâncias surjam em nosso caminho. 
 

 Durante a pandemia com as isolações e restrições, somos muito gratos por não precisarmos 

interromper o ministério ou projetos ministeriais. Este ano tivemos uma grande oportunidade de 

trabalhar em projetos de ministério, atualizar documentos e fazer manutenção nos avião e nos barcos, 

nosso meio principal de transporte nesta região. 
 

 Wilson continua a trabalhar no hangar todos os dias, quando não está viajando. Ele está muito 

animado por concluir a pintura do avião e da lancha menor e por concluir a cobertura de lona remóvel 

da lancha. Este ano conseguimos também finalizar a documentação para legalizar a lancha menor e  

renover os documentos do avião e licensas de piloto. 

 

 Recentemente, Deus nos abençoou com 

recursos para a compra de ferramentas ministeriais. 

Deus multiplicou esse presente MUITO devido à 

atual taxa de câmbio do dólar para o real brasileiro. 

A moto/carro que usamos constantemente precisava 

cada vez mais de manutenção, então com esses 

recursos conseguimos vendê-la e comprar outra. Nós 

usamos isso em vez de um carro, o que não é prático 

com as condições extremamente ruins de nossas estradas. Este tem tração nas duas rodas e engrenagem 

de redução que nos permite navegar melhor em estradas extremamente lamacentas. Wilson acabou de 

fazer uma cobertura de lona removível para por nela. Isso nos permite sair em família para fazer 

compras, etc. É uma verdadeira bênção para Ben e Jessica agora que eles têm três filhos. Uma família 

de quatro andando em uma motocicleta é comum aqui, mas cinco é demais!  
 

  Com o restante dos recursos que recebemos, foi possível comprar 3 motores de barco, 

chamados de “rabeta”, e uma nova canoa para pastores de igrejas em comunidades ribeirinhas. Wilson 

colocou Pr. Maurilio como Pr. Coordenador de várias das igrejas que construímos no Peru. Ele saiu 

em sua 1ª viagem, sem Wilson, e levou um desses motores para Bruce, que agora lidera a igreja em 

Santa Teresa. Outro motor de barco e uma canoa foram doados e enviadas a um pastor de uma aldeia 

indígena Ticuna no Brasil. Pr. Maurilio também foi abençoado com um desses motores. Ele pastoreia 

a igreja em Islândia, Peru e faz viagens para lá com sua esposa várias vezes por semana para realizar os 



cultos, ministérios de jovens, ministérios 

infantis, visitas domiciliares, estudos 

bíblicos e eventos especiais.  
 

 Sua 1ª viagem às vilas ribeirinhas de 

Buen Sucesso, Santa Teresa, Japón e São 

Sebastião foi maravilhosa. Ele voltou 

vibrando! Ele encorajou os pastores, faz 

visitas de casa em casa e pregou nas igrejas. Louvamos a Deus pelos resultados maravilhosos nestas 

vilas. Seis pessoas entregaram suas vidas a Jesus, quatro se reconciliaram com Deus e com a ajuda do 

filho e um outro irmão que foram juntos, visitaram muitos lares orando por famílias e falando de Cristo 

em cada casa.  
 

Louvamos ao Senhor diariamente pela incrível equipe de parceiros ministeriais com a qual Ele 

nos abençoou! São VOCÊS! É você que nos apoia em oração diariamente e trabalha duro para enviar 

recursos fielmente para atender às nossas necessidades pessoais e ministeriais. Você derrama seu amor 

sobre nós, nos encoraja e encontra tantas maneiras criativas de ministrar junto conosco. Nunca sentimos 

o que diz aquele velho ditado: “longe da 

vista, longe do coração”. Embora na 

maioria das vezes estejamos separados por 

grandes distâncias, você nunca se esqueceu 

de nós e esteve ao nosso lado nos bons e 

nos maus momentos. Você não desiste, 

mas tem estado ao nosso lado década após 

década! Aprendemos muito com você ao 

longo dos anos e realmente apreciamos 

seus sábios conselhos, novas ideias, 

sustento e ajuda. Um novo ano começou. Estamos animados e prontos para continuar servindo ao 

Senhor aqui na Amazônia junto com VOCÊ!        
 

 Wilson teve uma reunião com o Pr. Hélio e Pr. Isaú (irmãos). Eles são pastores e 

coordenadores de várias igrejas em aldeias indígenas Ticuna. Nós os ajudamos estabelecer e construír 

cinco destas igrejas. Faz algun tempo que estes dois pastores treinaram líderes e estabeleceram um 

ponto de pregação em Novo Cruzador no rio Tacana. É tremendo ver como eles estão animados para 

levar o Evangelho entre seu próprio povo. Eles já cortaram lenha para iniciar a construção da igreja 

neste novo lugar e nós estamos ajudando fornecer o material para o telhado e alguns outros detalhes. 

Planos já foram feitos para Wilson ensinar um módulo de treinamento de seminário para os pastores 

e líderes da região nos dias 14 a 16 de fevereiro em Feijoal, que é a igreja matrix de Pr. Hélio.  
 

Tivemos um culto abençoado na 

Islândia antes de Natal. Wilson pregou e 

instalou dois novos líderes e suas esposas 

para ajudar Maurilio.                                                          



 Somos gratos a Deus pelas oportunidades que 

temos a dar estudos bíblicos de vez em quando. O culto 

na foto foi realizado na casa do ex-vice-prefeito de 

Benjamin. Os filhos e parentes estavam presentes. O 

desejo no fundo do coração de “Negão” e Dorací é ser 

exemplos do 

verso do Josué 

24:15: “Porém 
eu e a minha 

casa 
serviremos ao Senhor.” Wilson compartilhou uma 

mensagem usando o versículo em Apocalipse 3:20 “Eis que 
estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e 
abrir uma porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. 
” Deus não entra em nossa “casa”, no nosso coração a força! 

Ele não entre na porta dos fundos e nem pela janela. Ele nos 

deixa escolher se queremos Lle ouvir ou não, fingir que não 

estamos ouvindo, deixá-lo entrar ou ignorá-lo. Ele deseja nosso 

amor e obediência, mas nunca tenta entrar em nossa vida a 

força. Ele está SEMPRE batendo na porta do nosso coração 

esperando para receber um convite para entrar, jantar 

conosco, nos abençoar e ser nosso Salvador e Senhor! 
 

 Nós planejamos fazer um estudo bíblico simples com eles, mas esse casal amoroso tinha outros 

planos. Depois do estudo, todos nós desfrutamos de um ótimo momento de comunhão e um 

churrasco. Ok, eu NÃO provei nem deliciei o peixe mais popular de Benjamin; Bodó (que é 

basicamente um peixe preto de aprarência nojento). Havia dois baldes enormes CHEIOS de peixes e 

foram grelhados por inteiro! Também assaram um pouco de carne e serviram o tradicional feijão, arroz 

e farinha de mandioca. Como o seu paladar responde a esta “delícia”? Eu sei de uma coisa, eles 

“encheram a cara” daqueles peixes e amaram cada mordida!        
 

 Eu continuo a trabalhar na elaboração de planos de aula da Bíblia para crianças e 

recentemente fui convidado a preparar planos de aula sobre os profetas menores. É um desafio maior, 

mas estou aprendendo muito e animada ao ver cada lição se desenvolvendo. As lições são dinâmicas, 

com muita interação com as crianças e ainda apresentam as verdades na Palavra de Deus de uma forma 

que elas podem entender e lembrar. 
 

 Deus nos abençoou com uma viagem aos EUA no meio de dezembro por um mês para 

celebrar Natal com os filhos e netos. Celebramos Natal antecipado com a família Spicer onde 

conhecemos nosso novo netinho, Tomas. Os pais da Leighann, nossa nora, têm cabanas nas montanhas 

de Arkansas e nos deram um preço todo especial para celebrarmos Natal com todos os filhos e netos 

por três dias. Tivemos tempos preciosos juntos criando memórias para guardar para sempre. Veja a 

seguir as nossas atividades natalinas!       

 

 

 

 

 

 

 



 

            Nos divertindo, decorando a árvore.                   Enfeitando bolachinhas natalinas juntos. 
 

     Celebrando o Nascimento de Jesus num culto num culto.                    

    

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     

 

 

                Natal com a família Spicer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Da nossa família a vossa… 

             FELIZ ANO NOVO!       

 

           Que Deus vos abençoe, 
 

            Wilson and 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 Lor 

http://www.wilsonandlori.com/

