
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wilson e eu tivemos o prazer de receber nosso filho Josué e Leighann, dois de seus 

amigos e nossa filha Julie durante as férias e no Ano Novo. Por causa do meu tornozelo 
quebrado, não pudemos acompanhá-los muito, mas AMAMOS vê-los e passar tempo juntos 
entre suas idas e vindas. Foi um prazer para nós poder ir a Curitiba com eles e fazer o famoso 
passeio de trem pelas montanhas (3h30). Que dia incrível. A paisagem era incrível!  
Veja por si mesmo… 

 

fevereiro 2022 

Saudações 

de  

Itajái,  

Santa 

Catarina, 

sul do 

Brazil! 



Nos últimos dois dias que a 
turma esteve no Brasil, consegui 
passar aquelas manhãs na praia com 

eles!       Foi difícil dizer adeus. 
Ficamos tão agradecidos que 
ninguém ficou doente além de um 
deles ser resfriado por alguns dias. 
 

Também foi uma tremenda 
bênção que todos os cinco testaram 
negativo para COVID, então eles 
estavam livres para voltar para suas casas. Vários membros da 
família recentemente testaram positivo para o vírus. Estamos gratos 
que até agora Wilson e eu, junto com sua mãe, estamos livres de 
COVID e com saúde relativamente boas. 

 

A mãe de Wilson está batalhando com o nervo ciático 
diariamente e recebe injeções de vez em quando para a dor. 
Estamos orando por soluções para seus problemas de saúde e 
por maneiras de cuidar melhor dela e de suas necessidades a 
partir de agora. Ela é uma alegria estar por perto e é nossa 
guerreira de oração mais fervorosa! Ela AMOU passar um 

tempo com seus netos!       
 

Agora que algumas semanas se 
passaram desde que quebrei meu 
tornozelo, Wilson e começamos a 
fazer alguns passeios cedo da manhã 
ao longo do oceano. Nós “andamos e 
rolamos” pelas calçadas na beira-mar 
apreciando o ar salgado, as belas 
paisagens e as brisas mais frescas. 
Tem sido extremamente quente este 
mês, por isso também desfrutamos 

de passeios ao longo da beira-rio e da marina localizadas a 
poucos quarteirões de daqui. Aí deliciamos o caldo de cana 
puro (feito na hora), os pastéis e outras delícias vendidos nos 
caminhões de comidas ao longo da calçada de vez em quando. 
 

 Eu tive que ser criativo para encontrar coisas para fazer para ajudar passar o tempo 
enquanto estou me recuperando. Eu ajudo Wilson a dobrar a roupa, trabalho na 
correspondência e preparo nossas refeições principais (mancando de um lado para o outro na 

pequena cozinha aqui). É um prazer todo especial poder ajudar a mãe do Wilson      ! 
Gostamos de fazer nossas refeições juntos. Com as minhas limitações estou AMANDO ir ao 
supermercado onde estou livre para fazer compras, subindo e descendo os corredores largos 
na cadeira de rodas, e aproveitar o ar-condicionado nestes dias de calor! 



  21 de janeiro, comemoramos nosso 38º 
aniversário de casamento. O aniversário dos pais 
de Wilson é um dia antes do nosso. Embora o pai 
de Wilson já esteja com o Senhor há alguns anos, 
estávamos animados para homenagear sua mãe 
e comemorar junto com ela e sua irmã Marly. 
Saímos para almoçar em um pequeno 
restaurante buffet para que todos pudéssemos 
escolher os alimentos que gostamos, além de 
desfrutar das sobremesas simples que estavam 

incluídas na refeição. Por surpresa nossa, elas nos deram este gostoso almoço de presente! 
 

 O Brasil tem tudo a ver com FAMÍLIA e a maioria das famílias tem laços fortes. Quando 
visitamos o sul do Brasil, passamos a maior parte do tempo com familiares e parceiros de 
ministério, que se tornaram “família” ao longo dos anos. Compartilhamos momentos 
maravilhosos durante as... 

 

Um dos tios de Wilson, que mora aqui perto, faleceu este mês. Tio Rui era um homem 
humilde e trabalhador que fez tudo o que pôde ao longo dos anos para cuidar de sua esposa 
e família. Ele tinha um profundo amor ao Senhor e, embora sua falta seja sentida, louvamos 
ao Senhor que ele está desfrutando de uma eternidade com Cristo. A vida vem do Senhor. Ele 
quer nos usar, nos realizar com Seus planos perfeitos e nos ajudar a fazer com que cada 
momento conte para Ele! 
 

Também passamos um tempo este mês ligando para nossos parceiros de ministério 
aqui no sul. Tínhamos planejado visitar as igrejas que nos sustentam (3) e visitar parceiros de 
ministério. Com a variante Omicron se espalhando como um incêndio, uma dessas igrejas 
ainda tem cultos on-line e muitas pessoas têm receio de receber visitas, com razão. Foi ótimo 
ter o privilégio de nos conectar com várias de vocês e ter a chance de compartilhar e ter 
comunhão por telefone. Louvamos ao Senhor diariamente por cada um de vocês! VOCÊS 
estão em nossos corações e orações! 
 
 Os Spicers virão nos visitar por um curto período de tempo em meados de fevereiro. 
Mal podemos esperar para que a bisavó conheça o Tomas, e veja como Lucas e Chloe 
cresceram. Ben tem ministrado o curso de Alicerces Firmes aos pastores e líderes locais e 
indígenas. Ele também ensinou no seminário indígena em uma aldeia chamada Sabonete e 
tanto ele quanto Jessica estão preparando o barco da missão, contratando a tripulação e 
providenciando comida e suprimentos, para uma viagem com uma equipe missionária do TX. 

Refeições Chás da tarde  Visitas na Beira Rio 



Jessica também estava ocupada cuidando de filhos doentes no mês de janeiro. Ela passa parte 
de cada dia dando aula para Lucas e Chloe. Estamos ansiosos para o nosso tempo com eles 
também. 
 
 Motivo de oração: Por esta viagem de barco (6 dias/25 pessoas) e pela cura total do 
meu tornozelo. Terei a 1ª consulta médica no dia 14 de fevereiro. Até lá preciso ficar com a 
bota sem me apoiar naquele pé. Depois, o médico vai avaliar se posso retirar a bota e começar 
a fisioterapia. De qual quer modo, creio que terei que usar as bengalas para apoio por algum 
tempo ainda. 
 

Em Gênesis 17:1, Deus disse a Abraão: "Eu sou El-Shaddai - 'Deus Todo-
Poderoso'. Sirva-me fielmente e viva uma vida irrepreensível". Isso é algo pelo qual 

lutamos todos os dias. Deus então fez uma aliança com Abraão e porque ele obedeceu, Deus 
cumpriu Suas promessas. Muito obrigado por servir a Deus através de seu amor, orações e 
parceria! Que Deus continue a abençoá-los por sua obediência e fidelidade a Ele. 
 

Enviando-lhes todo o 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 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/

