
Saudações de Itajái, Santa Catarina           Janeiro, 2022 
 

“Oh! quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união.” Salmos 133:1 
 

 Wilson e eu encerramos o ano de 2021 e celebramos este ANO NOVO dando graças 

ao Senhor pela FAMÍLIA, não apenas por nossos filhos, familiares e parentes, mas também 

pelos irmãos e irmãs em Cristo que compartilham a jornada da vida conosco.  
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 Que tempo maravilhoso nós tivemos 

comemorando o Dia de Ação de Graças com as 

famílias missionárias em nossa área! O almoço foi um 

banquete! Depois de um tempo de confraternização, 

cada um compartilhou um motivo de gratidão e 

colocou a sua pena de “gratidão” em nosso “peru”! 

Em seguida, Jéssica deu a cada uma de nós o nome de 

alguém de nosso grupo por quem orar o ano todo. 

 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              
 
 

                             

“E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas 

suas decisões, pois foi para essa paz que Deus 

os chamou a fim de formarem um só corpo.  

E sejam AGRADECIDOS!”  
 
 

Colossenses 3:15 

O nosso peru nos mostra o 

quanto nós temos para 



 
 

 
 Pouco depois do Dia de Ação de Graças, 

tivemos o privilégio especial de assistir à formatura 

de Lucas e Chloe no primeiro nível de jiu-jitsu. 

Como eles estudam em casa, é ótimo para eles 

poderem participar de uma atividade esportiva e é 

um prazer para nós participar desses eventos 

familiares! 😊 Ben também tem aula de jiu-jitsu à 

noite.  

Louvamos a Deus pela FAMÍLIA! Estamos 

no sul do Brasil com a mãe de Wilson, irmãos e 

parentes. Mamãe Kannenberg foi hospitalizada recentemente, mas está muito melhor, 

exceto por algumas dores nas pernas. Iolanda tem 89 anos e ainda é corajosa, meiga, 

trabalhadora, atenciosa, amorosa, divertida e, acima de tudo ... dedicada de todo o coração 

ao Senhor. Sendo uma mulher de oração, ela apoia todos nós Ela nos anima, compartilha 

palavras de sabedoria, está sempre pronta para escutar e se alegra com o que Deus está 

fazendo em nossas vidas. 

 

Há meses que espero com entusiasmo este tempo com a 

família, curtindo a praia junto, fazendo caminhadas na areia ao 

longo do oceano e visitando amigos e parceiros no ministério. Deus 

tinha outros planos reservados para mim. Poucos dias antes de 

nossos filhos chegarem, quando eu estava caminhando no centro da 

cidade, caí em uma pequena depressão na estrada (não muito visível) 

e acabei quebrando um dos ossos do meu tornozelo. Vou precisar 

usar muletas por 6 semanas. SIM, fiquei imensamente desapontado, 

mas, ao mesmo tempo, há muito o que agradecer; não tive nenhuma 

dor após a queda inicial, o atendimento médico no pronto socorro foi 

ótimo e ainda sou capaz de fazer pequenas tarefas como se sentar na 

cozinha e cozinhar. 
 

Tem sido maravilhoso ter Josué, Leighann e dois de seus amigos, Chris e Mateus (que 

fazem parte da nossa família há anos) e Julie aqui conosco no sul do Brasil! Estamos 

aproveitando cada momento das três semanas que temos com eles. No final da nossa estadia, 

também teremos o privilégio de passar algum tempo com os Spicer's. Eu queria incluir fotos 

do nosso Natal e tempo juntos, mas foi meio traumático quebrando meu tornozelo e 

ninguém lembrou de tirar fotos. Espero ter alguns na próxima carta! 😊 
 

 Deus criou a FAMÍLIA. Ele nos fez para sermos unidos em Seu Espírito, para 

trabalharmos e servirmos juntos e para vivermos como uma comunidade. Somos tão 

abençoados porque em Cristo VOCÊS também fazem parte da nossa família!😊 Vocês 

estão comprometidos em ORAR por nós e pelos ministérios em toda a Amazônia, vocês nos 

APOIAM fielmente através de doações mensais de sustento e às vezes enviam fundos para 

projetos ministeriais, vocês nos ENCORAJAM por meio de mensagens e cartas e nos 

AMAM incondicionalmente. Ainda estamos muito animados para vos visitar durante este 



período de divulgação missionário, assim que eu puder me levantar e andar por aí. 

Desejamos a cada um de vocês ... 

 

 
 

Que seja um ano repleto da presença, da paz, do poder e do propósito de Deus! 

Enviando a vocês nossos mais calorosos abraços e todo o nosso amor e carinho. 😊 
 

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/

