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Chegamos ao Brasil 

no início de outubro, após 

nosso tempo de divulgação 

missionário nos Estados 

Unidos. Foi ÓTIMO reunir-

se com Ben, Jéssica e outras 

3 famílias missionárias  para 

celebrar o 1º aniversário do 

Tomas e o 4º aniversário 

da Chloe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Estamos muito entusiasmados com o facto de a 

Igreja de São João ter feito recentemente o seu 

primeiro baptismo! Este é o vilarejo onde realizamos 

um estudo bíblico por dois anos, até que os moradores nos pediram para ajudá-los a 

construir uma igreja. Que alegria ver esses irmãos e irmãs em Cristo declarando sua 

aliança com Deus e assumindo o compromisso de amá-Lo e servi-Lo. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
“Porque todos quantos fostes batizados em Cristo já vos revestistes em Cristo.” 

Gálatas 3:27 

 



  

 

Dois dias depois de chegarmos a Benjamin 

Constant, Wilson foi de barco para Cavalo 

Cocha, Peru, para verificar duas novas igrejas 

em construção; uma do outro lado da cidade da 

primeira igreja que foi estabelecida e outra em 

uma vila próxima chamada Paulo Seco. O 

Centro de Treinamento de Liderança está 

localizado do outro lado da rua desta igreja.  

 

A madeira para essas duas igrejas 

e para o dormitório do centro de 

treinamento em Paulo Seco foi cortada 

usando a motosserra que foi doada para 

esse fim. Conseguimos economizar 40% 

nessas construções por causa desse 

presente de Deus! 

 
 

 

     Wilson pregou ao grupo de jovens no 

sábado à noite e no culto domingo à 

noite. Ele também conduziu um 

momento de oração com as pessoas da 

vizinhança onde a nova igreja está sendo 

construída em Paulo Seco. A construção 

desta igreja começou no início de 

outubro, mas já estão realizando cultos. 

                                                   

                                           Me pediram para dar uma mensagem às crianças da 

nossa igreja local sobre: FAMÍLIA... PROJETO DE DEUS. Aprendemos como Deus pode 

pegar uma família doente, cheia de ódio, tristezas e vícios, e, por meio da salvação em 

Cristo, transformá-la em uma família de oração, louvor, a Palavra de Deus e alegria. 

Foi tremendo compartilhar a mensagem de salvação com elas e explicar como Deus 

quer transformar suas vidas e usá-las para serem uma luz 

brilhante em seu lar! 
    

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

2a igreja em Cavalo Cocha 

JUVENTUDE 

1a igreja em Cavalo Cocha 



                         Naquela mesma noite, Wilson pregou no culto da noite em 

Islândia para o 5º aniversário da nova igreja. Ficamos entusiasmados em ver um grande 

grupo da igreja de Santa Luzia vir participar desta comemoração especial. 

 

                                      No meio de 

outubro Wilson foi para Iquitos por uma 

semana para entregar os documentos para 

legalizar as igrejas que estabelecemos no 

Peru e supervisionar a construção de uma 

nova igreja em uma das áreas mais pobres. 

Junto com Pr. Edgardo comprou a 

madeira, os ferros, o cimento e a areia e 

mandou entregar no local de obras. 

 

 Em respostas às orações, 

Wilson encontrou uma betoneira 

usada para acelerar o trabalho. Ele 

também comprou uma bomba para 

drenar a água do local, pois essa área 

costuma inundar durante a época 

das chuvas (que está começando). Você pode estar se 

perguntando por que não construir a igreja em outro lugar?! 

Porque é aqui que onde 15,000 pessoas vivem! São pessoas que 

não têm um lugar para ouvir sobre o amor de Deus e a salvação por meio de Cristo! 

 

Pr. Reojildo e sua esposa Carmen moram perto da igreja e já 

realizam cultos em sua casa. É um casal muito dedicado ao Senhor. 

Eles são gratos ao Senhor por nos ter unido a eles como parceiros 

de ministério, ajudando-as  a 

construir a igreja, fazer visitas 

de vez em quando e fornecer 

coordenação do trabalho e 

treinamento de liderança. 

Wilson deu a mensagem em 

dois cultos durante a semana e 

pregou em Cavalo Cocha uma 

noite em sua viagem para casa.  

Grupo de Santa Luzia 



Depois que Pr. Marciel e a Glória saíram de Santa Luzia, eles ficaram 

alguns meses em Iquitos. Deus permitiu que Glória passasse um tempo 

com família e estar ao lado de três de suas irmãs antes que viessem falecer 

devido ao COVID. Eles estão animados por estarem se mudando para a 

vila ribeirinha chamada Indiana, onde mora uma de suas filhas, para 

estabelecer uma nova igreja. Indiana está localizada ao longo do mesmo 

rio onde Nate Saint e quatro outros missionários foram martirizados.  

 

 

          Por meio de suas orações e parceria nos últimos dois anos, Deus se moveu e os 

ministérios se expandiram. Tivemos várias conferências de treinamento de liderança 

em comunidades ribeirinhas aldeias indígenas no Brasil e no Peru, e eu (Lori) realizei 

meu primeiro curso de formação de professores em uma aldeia indígena. Durante a 

pandemia, preparei mais 27 kits de Escola Dominical e agora estamos nos preparando 

para distribuí-los às igrejas no interior, fornecendo orientação sobre seu uso. Foi ótimo 

ter o tempo para fazer mais lições bíblicas infantis também.  

 

          Tem as três novas igrejas sendo construídas em Cavalo Cocha, Paulo Seco e 

Iquitos, no Peru. A marina para os barcos da missão já está em uso e o apartamento 

de hospedagem está quase concluído. O avião recebeu uma nova camada de tinta e 

os barcos receberam a manutenção necessária. Um dos barcos menores recebeu um 

teto de lona também. Estamos prontos para receber equipes missionárias novamente! 

Somos gratos a Deus por essas bênçãos que Ele deu por meio de sua parceria! 

 

         Houve algumas mudanças imprevistas nos últimos dois 

anos. Duas de nossas igrejas mantenedoras pararam de enviar fundos. Uma foi devido 

à pandemia e outra teve uma mudança em sua visão de missões. Outra igreja foi 

forçada a cortar nosso apoio pela metade por alguns dos mesmos motivos. Deus 

também levou vários de nossos queridos parceiros no ministério para casa.  

 

No decorrer dos anos, nós não fizemos muita questão de mencionar nossas 

necessidades financeiras pessoais. Deus SEMPRE providenciou, e sabemos que Ele 

continuará a fazê-lo. No entanto, depois 

de um tempo de consideração e oração, 

nos sentimos levados a pedir suas orações 

específicas sobre isso. Louvamos a Deus 

por seu apoio fiel mês após mês, ano 

após ano. Sabemos que muitos de vocês 

estão dando tudo o que podem. Mas 

gostaríamos contar com suas orações 

para que Deus envie novos parceiros e 

igrejas de apoio. Nós temos tantas coisas 

pelas quais ser gratos. Louvamos e 

agradecemos a Deus por VOCÊS! 

 

Com todo nosso amor,  

 

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/

