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No final de outubro, Wilson e eu 

participamos da convenção da Igreja 

Assembleia de Deus em Manaus. O tema foi: 

Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. 

O 1º Vice-Presidente, Pr. Moises Melo e sua 

esposa, Pra. Vania (foto à direita) são 

nossos queridos amigos há anos e sempre 

abrem seus corações e a sua casa para nos 

abrigar quando estamos em Manaus. 
 

 No culto de abertura tivemos o 

privilégio raro e especial de receber o 

presidente do Brasil, o Presidente Jair Bolsonaro. Ele é um homem humilde e temente a Deus. 

Ele começa a maioria de seus discursos declarando que ama e honra a DEUS em primeiro 

lugar, acredita na FAMÍLIA e acredita no BRASIL. Ele é um verdadeiro servo do Senhor e 

precisa de nossas orações diariamente. O presidente Bolsonaro está à direita do Pastor 

Presidente da Igreja Assembleia de Deus na Amazônia, Pr. Samuel Câmara. 

 
 

 

 
 

 
 

Wilson fez dois banners para 

representar os ministérios no 

tríplice fronteiras. O mapa mostra a 

localização das 33 igrejas plantadas 

no Brasil, Peru e Colômbia e ambos 

têm algumas fotos do ministério.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Foi uma grande bênção compartilhar com os pastores, 

líderes e suas esposas que visitaram nosso estande. Parceiros de 

ministério do Peru também passaram por ali. Pr. Mardel 

gostaria se mudar para Iquitos para ser coordenador das igrejas 

daquela região em 2022. 

Pr. Mardel 



Participamos de reuniões administrativas e seminários à tarde e 

cultos em cada uma das quatro noites. No início de um seminário, 

recebemos uma folha de papel em branco e a referência bíblica para 

escrever-nos três versículos. Em 10 minutos, escrevemos coletivamente 

todo o NOVO TESTAMENTO! Que impacto isso causou em todos nós. 

A Palavra de Deus é alimento para nossa alma. Ela realmente nos 

sustenta e nos guia.  
 

Uma das tardes, uma equipe de 

senhoras, incluindo esposas de pastores da 

liderança da igreja, deram uma festa 

maravilhosa em homenagem a todas as 

esposas de pastores do interior da Amazônia.  

Louvamos a Deus com canções, ouvimos 

testemunhos incríveis e uma breve mensagem. As 

esposas de pastores das igrejas em Manaus 

prepararam cestos transbordando de sabonetes 

perfumados, xampus, loções, etc. para cada um 

de nós... 700 no total! Estas queridas pastoras 

não podiam participar nesse evento porque não havia lugar! Outra senhora preparou 700 

“quite merendas” com bolo, pão e salgadinhos! Fiquei tão emocionada que chorei. Nós nos 

sentimos abundantemente amadas e bem cuidadas! 

 

 A convenção foi um tempo espiritualmente edificante 

para todos os que participaram! 980 novos pastores e suas 

esposas foram dedicados para o serviço do Senhor. 

Queremos dar o nosso agradecimento especial ao Pr. Moises 

e sua esposa Pra. Vânia e sua família por nos receberem em 

sua casa e nos tratar como realeza. Eles sabem que aqueles 

que confiam em Jesus são filhos e filhas do Rei dos Reis!  
 

 

 

Nossos agradecimentos 

também ao Pr. Jônatas Câmara, 

Pr. Presidente da igreja 

Assembleia de Deus em Manaus 

e sua esposa Pra. Ana, Pr. 

Moises, 1º vice-presidente e Pra. 

Vania, Pr. Elionai Reis, 2º pastor 

vice-presidente e sua esposa Pra. 

Elda e todos os pastores e líderes 

que trabalharam tanto para nos 

servir e tornar esta convenção 

possível! 



Wilson ainda atua no conselho admin-

istrativo da OA (Operação Amazônia) em Manaus. 

Ele conduziu uma reunião do conselho (realizada a 

cada 4 anos) com Glória, Pr. Aurino, Pra. Graça e 

o advogado. Wilson foi novamente votado para 

permanecer como presidente desta organização.  
 

Nós sempre AMAMOS passar 

tempo com o Pr. Elionai, sua esposa Pra. 

Elda e a nossa família da igreja em 

Manaus. Deus abençoou tremenda-

mente e depois de alguns anos de 

construção, o que era a “Tenda da 

Família” agora virou o “Templo da 

Família!” Louvamos a Deus por sua 

dedicação ao serviço do Senhor, por suas 

orações fervorosas e a sua parceria! 
 

Deus abriu muitas portas enquanto estávamos em Manaus. Um homem de Deus nos 

emprestou um carro que nos permitiu comprar Bíblias, ferramentas ministeriais e materiais 

para terminar o apartamento de hospedagem no hangar. Depois de três anos, também 

pudemos fazer um check-up médico completo. 
 

No meio do mês, Wilson passou mais uma 

semana em Iquitos com o Pr. Edgardo coordenando a 

construção de duas igrejas. Choveu durante grande 

parte da semana, dificultando a entrada dos 

caminhões 

trazendo barro 

para deixar as 

igrejas mais altas, 

pois ambos estão em áreas que alagam.  
 

Você já viu alguém tão feliz em ver um monte de 

barro?! O grupo louvou a Deus por cada carga de barro 

que chegava. Famílias inteiras ajudaram a descarregar e 

distribuir o barro mesmo 

debaixo da chuva!  
 

No final de um dia 

especialmente longo e 

cansativo, eles fizeram 

um momento de louvor e 

oração agradecendo a 

Deus pela obra. 

2nd church – Pr. Wilson and Nair 

1a igreja – Pr. Reojildo e Ana 



Num dos dias, Wilson e Pr. Edgardo fizeram uma 

viagem à vila ribeirinha chamada Indiana para visitar Pr. 

Marciel e família e, também procurar por um lugar que possa 

servir como a nova moradia do casal e a igreja. Terreno no 

Peru é muito caro. Comprar um terreno é fora de questão 

para a maioria delas! É por isso que elas alugam casas ou 

ocupam terrenos que alagam.  

Andaram muito e finalmente 

conseguiram encontrar este grande 

prédio em uma ótima localização. 

O dono é cristão e ofereceu vendê-

lo por menos da metade do preço, 

se pagarmos $3.200,00 a vista. 

Como é maravilhoso ver o agir de 

Deus! Estamos confiantes na 

provisão de Deus, pois sabemos 

que não há nada impossível para Ele! Se você gostaria de fazer parte da resposta de Deus e 

nos ajudar adquirir este prédio, pode enviar sua oferta para: Banco Bradesco, Agência: 

3740-0, Conta: 0010381-0 ou PIX 43353606904. Por favor, nos envie um recado pelo e-

mail: lori.kannenberg@hotmail.com nos informando da quantia enviada, e que é para a 

compra deste prédio. Esta nova igreja será localizada rio abaixo de onde Nate Saint e 4 

outros missionários foram martirizados pelos índios Auca. 
 

 

Esta é Pra. Claudia e suas filhas, da igreja de Ben e Jessica. 

Fiquei emocionada em entregar a elas um quite que contém 3 anos de 

lições bíblicas, visuais e trabalhos manuais. Dei a elas orientações sobre 

como usar esse material. Também lhes informei sobre outros recursos, 

treinamentos e oficinas que tenho disponíveis. A igreja estava sem pastor 

há vários anos. Esta querida família ama o Senhor e O serve com todas 

as suas forças. Como estas mulheres ficaram alegres por ter recursos 

que as ajudem a evangelizar e discipular crianças! 
 

Deus nos abençoou com um ano frutífero, mesmo em meio à pandemia.  

 
 

 
 

 

 

Em um mundo cheio de caos, necessidades 

mandatos, incertezas e tribulações, é tremendo SABER 

que Deus tem um PLANO e um PROPÓSITO. O nosso 

futuro está em suas mãos e algum dia reinaremos com 

Ele! As bases do seu governo serão a justiça e o direito 

e haverá PAZ para toda a eternidade!  
 

Somos abençoados, junto com VOCÊS, para IR 

E PREGAR o Evangelho de Jesus Cristo às nações, 

para que o mundo saiba que Deus enviou Seu único 

Filho, Jesus, para morrer na cruz e trazer perdão e 

salvação a todos aqueles que nEle creem. Nós vos 

amamos e somos extremamente gratos a Deus pelas 

suas fiéis oração e parceria. Que Deus vos abençoe!   

                                                                                                         Wilson e Lori 
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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/

