
Pensando em você e agradecendo ao Senhor por seu amor e orações!                    março 2022 
 

Nosso tempo no sul do Brasil está chegando ao fim. Wilson e eu voltaremos para 
Benjamin Constant no dia 10 de março, junto com os Spicers. Foi uma alegria tê-los conosco e 
aproveitar os momentos em família juntos. 

 

Neste mês comemoramos alguns aniversários de 
membros da família; Roseli (irmã de Wilson), Johann 
(filho de nossa sobrinha) e Neri (irmão de Wilson). 
 

Celebramos os aniversários do Neri e Johan no  
ENCONTRO DA FAMÍLIA KANNENBERG… 

 

 

Foi um dia maravilhoso conversando sobre a 
vida um do outro, deliciando um almoço saboroso, 
tendo comunhão na hora do chá da tarde e vendo 
os 13 bisnetos da vovó brincarem e interagirem 
entre si durante as atividades planejadas que 
incluíam: balões grandes, hora do brinquedo (cada 

criança trouxe um brinquedo), jogos de mesa, hora do filme e para completar o dia todas as 
crianças se sentaram no chão e brincaram com uma enorme quantidade de massinha! 
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Foi muito especial conhecer novos 
membros da família e estar em FAMÍLIA  por 
um dia. Temos tantas lembranças preciosas 
para guardar e refletir nos próximos anos! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O osso do meu tornozelo finalmente cicatrizou. Eu não posso 
nem começar a descrever o quão bom e libertador foi poder colocar 
meu peso nele mais uma vez e começar a andar. Não posso 
agradecer o suficiente ao Senhor por um marido tão prestativo, 
amoroso, trabalhador, paciente e 
compassivo! Ele ficou ao meu 

lado nos bons e maus momentos enquanto eu me 
recuperava! Minha fisioterapia está na forma de exercícios 
que pesquisei na internet para ajudar a fortalecer o 
tornozelo e trabalhar para obter movimentos completos.  
 

 Tem sido tão bom finalmente poder ir à praia, andar 
um pouco na areia e colocar os pés na água. Até fizemos 
algumas atividades especiais com Ben, Jessica e os netos  
 com o uso da cadeira de rodas. A cadeira também foi útil 
quando uma das crianças estava cansada de andar! 
 



   Como nossos amigos nos lembram tantas vezes: “Deus tem um plano”. Ele tem um 
plano e um propósito para tudo, até o tempo que Ele nos deu com família nestes dias. Várias 
coisas aconteceram durante este tempo que foi motivo não só para alegrarmos juntos, mas 
também para chorarmos juntos e oferecermos conselhos, apoio e força. O tio do Wilson, Rui, 
que amava e servia fielmente ao Senhor, faleceu.  Também a irmã de Wilson fez uma cirurgia, 
sua outra irmã e cunhado precisaram ficar um mês fora para tratar problemas de saúde e a 
esposa de seu irmão acabou de ser diagnosticada com um tumor cerebral agressivo. Se Deus 
colocar isso em seu coração, ore conosco por Laura e sua família. Isso foi um choque para eles 
e para todos nós.  
 

Os irmãos trabalham juntos para cuidar da mãe 
de Wilson e passar tempo com ela todos os dias. Somos 
muito gratos por termos tido o privilégio de estar com 
ela e intervir e ajudar para que os outros irmãos 
pudessem cuidar de suas próprias necessidades 
pessoais e urgentes.  
 

A mãe é tão amorosa e querida. É uma ALEGRIA 
estar com ela. Sabemos que é difícil para ela ter que 
desacelerar e descansar com mais frequência 
(especialmente por causa da dor do nervo ciático), mas 
ela tem um espírito tão positivo. Ela é sempre muito 
grata pelas vezes em que pode curtir a família e nós 
somos tão gratos pelo tempo que podemos apreciá-la! 

 

 Ficamos muito sentidos ao não poder fazer visitas a vocês. Na viagem anterior não foi 
possível por causa do COVID e desta vez por causa do meu tornozelo. Permanecemos perto de 
casa durante a minha recuperação. Quando estou sentada com as pernas para baixo, meu pé 
fica bem enxado dificultando viagens longas de carro. Estou orando que isto melhora para que 
posso viajar tranquila nos voos ao retornar logo mais! Foi tão bom ouvir as vozes de alguns de 
vocês por telefone e pela visita que recebemos de outros. Tivemos dificuldades de ligar para 
todos, pois com certeza alguns mudaram de número de telefone. Vocês estão em nossos 
corações e orações sempre e sabemos que vocês nos apoiam e nos amam da mesma forma. 
Louvamos a Deus por vocês! 
 

As duas viagens de barco com as equipes missionárias do TX, que Ben e Jéssica 
organizaram antes de partirem para o sul do Brasil, correram muito bem. O primeiro grupo 
passou 10 dias distribuindo sistemas de purificação da água para várias vilas ribeirinhas e o 
segundo grupo concentrou-se no ensino de higiene. Ambos os grupos também se 
concentraram no evangelismo. Em breve estaremos nos preparando para mais viagens 
missionárias. Wilson também está preparando seminários para duas conferências de 
treinamento de liderança que planeja realizar logo após nosso retorno. 
 

Louvamos a Deus por todo o seu amor e orações! 
 

Deus abençoe, 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/

