
Saudações do Amazonas!                    julho, 2021 
 

 Que bênção tremenda ter o privilégio de servir, orientar, ensinar, discipular, evangelizar e 
ministrar aos não alcançados na Amazônia ... e de poder fazer parte de tudo isso JUNTO COM VOCÊ! 

😊 O mês de junho foi um mês chei de atividades. Como louvamos ao Senhor porque por meio de 
suas orações e apoio, Deus nos deu força, direção e tantas bênçãos. 

 

 

  
  Wilson ainda ensina escola dominical da classe dos homens nossa igreja local quando 

estamos na cidade. Eu sou 
professora da nova classe para os 
adolescentes. Não houve aula 
para essa faixa etária antes e a 
turma está toda empolgada! Eu 

estou 
usando os 

recursos e planos de aula dos quites da 
Escola Dominical que havia montado. 

Por falta de salas de aula, a minha classe se encontra em um dos cantos do 
santuário enquanto a classe de mulheres, de homens e de jovens se reúnem nos 
outros três cantos! Wilson foi convidado para ser o preletor de um culto 
especial para casias no "Dia dos Namorados" também. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Wilson, Maurilio e eu fomos à aldeia indígena 
Ticuna chamado Feijoal para fazer treinamento de 
professores e líderes, junto com o Pr. Nestor, de Lauro 
Saudré, e sua esposa. Esaú, um líder da igreja e 
administrador escolar, e sua família nos receberam 
carinhosamente para ficarmos com eles.  

Dormimos em redes, 
deliciamos sopa de peixe e frango 
grelhado e tomamos banho ao ar 
livre, jogando água de um balde 
sobre nossas cabeças.  
 

  À direita é a mãe de Esaú 
e Pr. Hélio. Ela tem 98 anos, está 
cega e tão querida. Ela foi a 
primeira pessoa de Feijoal a 
entregar sua vida a Jesus! 

Esaú 



 Wilson e eu ensinamos seis aulas cada em dois dias. Eu estava preocupado que a turma 
não me entendesse, já que eles falam principalmente Ticuna na aldeia. Antes da viagem trabalhei 
muito para simplificar o conteúdo do curso e reduzir cada seminário de 1 ½ hr. para apenas 1 hr. 

 

 
 
 

 Os povos indígenas muitas vezes costumam ser um tanto quietos e reservados. Às vezes é 
um desafio fazer com que eles interajam e participem das atividades da classe, mas Deus preparou 
seus corações. Este grupo foi incrível!  

 Esperávamos que professores prospecitvos de sete outras congregações das comunidades 
ribeirinhas da redondeza estivessem lá, mas a enchente estava muito alta, impossibilitando a vinda 
deles esta vez. Dezoito professores/futuros professores, a maioria do Feijoal, receberam certificados 
em uma  ceremônia especial durante o culto no domingo à noite. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 

 Que tempo maravilhoso nós tivemos juntos! Eu estava louvando a Deus por suas orações 
ao longo de cada dia! Dormi pouco desde que acordava todas as manhãs por volta das 3h00 com o 
barulho dos motores dos barcos enquanto os homens da aldeia saíam em suas canoas para ir pescar, 
mas Deus me deu força, sabedoria e direção para me levar até o fim. 

 

Pr. Hélio Pr. Nestor 

“Procura  
apresentar-te  

a Deus, aprovado, 
como obreiro que 

não tem de que  
se envergonhar  
que maneja bem  

a palavra  
da verdade.” 

 

      2 Timóteo 2:15 

 



 

 
O treinamento de liderança foi realizado no centro comunitário da aldeia na beira do rio... 

  
 

 Wilson ensinou a esses 
homens como escolher líderes, 
detalhes sobre o dízimo, disciplina 
na igreja e outros assuntos 
específicos. Houve bastante tempo 
para perguntas e respostas e 
Wilson teve ÓTIMA contribuição 
de sua classe. 

Wilson pregou nos cultos gerais sábado e domingo à noite e ensinou na 
escola dominical enquanto Pr. Maurilio foi encarregado ao louvor. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 No domingo seguinte, enquanto eu estava ensinando os adolescentes aqui em Benjamin 
Constant, Wilson e Pr. Maurilio foram ajudar o Pr. Nestor inaugurar a igreja em Lauro Saudré, uma 
aldeia indígena Ticuna próxima. Um batismo foi realizado de tarde. Foi uma celebração durante 
todo o dia da bondade e glória de Deus. O serviço foi realizado ao ar livre ao lado da igreja e o 
Espírito Santo de Deus fluiu durante o culto todo.  

Pr. Maurilio 



PARABÉNS JULIE! 

Após o culto, fizeram dança sagrada de adoração diante 
do Senhor. Wilson ficou surpreso e emocionado ao ver 
Umberto, o líder indígena Ticuna da igreja em Aiuma. Foi 
incrível ouvir a notícia de que a igreja em Aiúma está forte e 
crescendo. Tínhamos perdido temporariamente o contato com 
essa igreja durante a pandemia. O líder trouxe 15 membros da 
igreja com ele para as celebrações em Lauro Saudré e já está 
planejando participar da conferência de treinamento de 
liderança que Wilson dará em Cavalo Cocha no final do mês! 

 

 
  

 No meio do mês, Wilson e Pr. Edgardo fizeram uma viagem a Iquitos para entregar os 
documentos em que Wilson vem trabalhando há algum tempo, para legalizar oito das igrejas que 
plantamos no Peru. Tem sido um longo processo, mas damos graças ao Senhor que estamos quase 
no fim! 
 
 

 Wilson e eu recebemos uma grande doação de um 
casal que recentemente se aposentou e se mudou para o sul 
do Brasil. A esposa do pastor tinha uma loja em Manaus. Ela 
doou oito caixas de vestidos e outros itens para abençoar as 
pessoas de nossa comunidade ribeirinha. Então, estamos 
preparando um “BAZAR” ou liquidação. As pessoas aqui 
não têm muito, mas vender-lhes coisas por preços muito 
baixos ajuda-as a valorizar o que obtêm. O dinheiro vai 
ajudar nos custos de envio e o resto será aplicado para o 
ministério. Essas lindas mulheres missionárias ficaram todas 

animadas por serem abençoados com vestidos novos! 😊 
 
 
 

 
    Este mês nós celebramos 
uma vitória especial em 
nossa família. Após dois 
anos e meio de dedicação, 
tempo e trabalho duro, 
nossa filha Julie ganhou 
seu mestrado na area de 
enfermagem/medicina e 
recebeu sua licença oficial!  
 
 

Pr. Nestor 

Umberto 



 Seu esposo, Brandon já completou um terço deste mesmo curso. Temos certeza de que ele 
também gostaria de contar com vossas orações! Mesmo em meio às dificuldades, Deus tem 
abençoado nossos filhos com Sua presença, boa saúde, ótimos empregos e igrejas incríveis. Nossos 
netos também são uma grande fonte de alegria. Há muito do que ser agradecido! Continuamos a 
orar por muitos de vocês que sofreram perdas este ano e enfrentaram grandes dificuldades e 
desafios. Confiamos que Deus continua sendo seu SENHOR e o abençoa com Seu amor, conforto, 
provisão, proteção e direção. Que Ele continue a sustentá-lo com Sua destra fiel. 
 

 Estamos muito animadas para receber Ben, Jéssica e as crianças de volta a Benjamin 
Constante no meio de julho. Louvamos ao Senhor porque eles estão todos bem e entusiasmados por 
estarem voltando para o campo missionário mais uma vez após sua licença prolongada de um ano 
devido ao fechamento das fronteiras durante a pandemia.Teremos duas semanas juntas antes de 
partirmos para os EUA por dois meses para fazer divulgação missionária e visitar família, parceiros 
ministeriais e amigos. Iremos ministrar em oito igrejas e reunir com a liderança de missões em 
algumas delas.  

Que Deus derrame Suas bençãos sobre vós! 

 

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 Brasil 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/

