
Que sejamos uma luz para as nações, uma luz para todos os povos da terra!                                                   maio 2021 
 

 Aos poucos, algumas das restrições aqui estão levantando, permitindo-nos mais oportunidades de pregar e 
ensinar o Evangelho. Somos muito gratos a vocês por nos apoiar em oração, permitindo que Deus os use para ajudar a 
atender nossas necessidades físicas e ministeriais e por nos encorajar. 
 

 As restrições da COVID no Peru diminuiram em meados de março e Wilson finalmente conseguiu programar 
algumas visitas às igrejas. Pr. Maurilio visitou e ministrou em Buen Sucesso, Santa Teresa, Japón e San Sebastian e 
Wilson passou um fim de semana em Cavalo Cocha. Ele teve reuniões com o Pr. Edgardo, Corina e as líderes da igreja 
e pregou em três cultos. Foi um tempo repleto de bênçãos e renovação espiritual. Durante um dos cultos, dois homens 
optaram por acertar as coisas diante do Senhor e pediram desculpas à família da igreja por seu mau testemunho. Essas 
visitas foram um grande encorajamento para nossos irmãos e irmãs em Cristo. 

Eu fiquei em Benjamin Constant, dei aula na escola 
dominical e fui convidada a pregar em nossa igreja à noite. É 
sempre um privilégio pregar a Palavra de Deus. Quando você mora 
em pequenas vilas ribeirinhas, 
acaba fazendo muitas coisas que 
normalmente não faria. Outro 
dia, Wilson foi convidado a 
compartilhar no enterro de um 
homem que não conhecemos e 
que morreu de COVID. Seu 
corpo foi enviado de Manaus 
para nossa pequena cidade. 

Wilson deu uma mensagem da Palavra de Deus de esperança e cosolo para aqueles 
que estavam reunidos no cemitério.  
 

 

 

 Estou animada por fazer parceria no ministério infantil com Zildete, a esposa 
de um pastor aqui na cidade. Recentemente, ela montou um programa infantil sobre a 
história de Noé. Eles têm um excelente grupo de jovens em sua igreja, que têm os 
ensinados no caminho do Senhor desde que eram crianças. Agora Zildete e seu marido 
estão encontrando maneiras maravilhosas de envolver esses jovens em atividades de 
ministério e missões. Estamos aqui para servir ao Reino de Deus, independentemente 



da nossa afiliação eclesiástica. Proclamamos Cristo às nações. Zildete vem de uma igreja evangélica boa e sólida aqui 
e está fazendo o mesmo em várias igrejas por aqui. Zildete e seu marido desejam que seus jovens tenham a oportunidade 
de “ir e pregar o Evangelho a todas as nações”. 

 

 Depois de muita preparação, eles fizeram sua apresentação da vida de Noé, não apenas para as crianças de 
sua igreja, mas também fizeram apresentações em igrejas em três aldeias ribeirinhas vizinhas. Eles planejam fazer 
apresentações na igreja em Islândia, Peru e Santa Luzia também. O que eu faço para ajudar Zildete? Elá está usando 
os planos de aulas da Bíblia que elaborei e fazendo excelente uso dos recursos, visuais e das máscaras de animais que 
fiz, CDs, fantoches e outros recursos que fazem parte da Biblioteca de Recursos que montei aqui em casa. É incrível 

trabalharmos juntos para que as crianças nas vilas ribeirinhas possam ouvir as Boas Novas de Jesus!       

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             Wilson e eu passamos o mês de abril no sul do Brasil para  visitar com 

família e mantenedores. Eu estava muito doente com um forte resfriado quando 
chegamos e fiquei muito grato pelo tempo 
para descansar e me recuperar. 
 

             Quando estamos em Benjamin 
Constant, nosso tempo é mais intenso, 
pois nos concentramos em ministérios e 
projetos ministeriais, então ter a chance 
de mudar o nosso rítimo um pouco aqui e 
ali é renovadora e bem-vindo. Quando 
estamos no campo, normalmente nós 
não tiramos fins de semana ou feriados 
de folga, porque muitas vezes é quando 
temos a chance de visitar igrejas em vilas 
ribeirinhas e ministrar! As restrições do 
COVID estão mais uma vez com força 
total no sul do Brasil devido aos recentes 
picos do vírus, mas ainda curtimos tempo 
com a família e amigos e fizemos longas 
caminhadas nas praias. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Foi a primeira vez que tivemos o 
privilégio de celebrar a Páscoa com família. 
A maioria das pequenas cidades e vilas em 
Santa Catarina estão cercadas por 
montanhas e têm jardins e canteiros de 
flores. Todos os anos, na Páscoa, eles 
enfeitam as praças das cidades, as ruas e 
as vitrines das lojas com decorações de 
Páscoa. Eles também penduram ovos de 
Páscoa coloridos em todos os lugares. Não 
é disso que se trata a Páscoa, mas as 
CORES, a VIDA e o espírito de 
CELEBRAÇÃO ao nosso redor nos 
lembram da VIDA e da ALEGRIA que temos 

em Cristo por causa de sua morte e ressurreição! Temos algo para COMEMORAR, algo contar para o mundo inteiro…. 
JESUS RESSUSCITOU! 

 

 Também tivemos uma visita maravilhosa com 
uma família amada da igreja de Benjamin Constant, que se 
mudaram para Santa Catarina. Val e Elinéia são líderes de 
louvor e adoração e também cantam em outras igrejas e 
eventos. Que bênção ouvir como Deus orquestrou todos os 
detalhes de sua mudança e cuidou maravilhosamente deles 
nos últimos quatro anos. 
 

 Estamos de volta a Benjamin Constant, mais uma 
vez. Wilson está se preparando para fazer um casamento 
coletivo em Santa Teresa, Peru e logo em seguida estamos 
planejando uma viagem para a aldeia indígena Ticuna do 
Feijoal. Wilson estará treinando os líderes sobre como 
formar a liderança de uma igreja e eu estarei treinando 
professores para realizar ministérios infantis. Estou também trabalhando para finalmente lançar a Biblioteca de Recursos, 
fazendo com que todas as igrejas na área saibam quais recursos estão disponíveis para empréstimo. 
 

 Agradecemos suas orações contínuas por portas abertas para esses ministérios, por segurança, boa saúde, 
sabedoria e direção. Obrigado por todo o seu amor, orações e incentivo! Recebemos muitos recados maravilhosos da 
Páscoa. Vocês estão em nossos corações e orações sempre! 
 

Deus vos abençoe, todo nosso amor e 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 

 

 

http://www.wilsonandlori.com/

