
Saudações de Benjamin Constant, Amazonas, Brasil.                                        abril 2022 
 

 Desde nosso retorno a Benjamin Constant em meados de março, tivemos um 
mês cheio de atividades e ministérios. Deus nos abençoou com o privilégio de 
hospedar três pastores de outras vilas ribeirinhas por quatro dias. Wilson os 
convidou para vir por duas razões; dar aulas de seminário na Conferência de 
Treinamento de Líderes e verificar várias comunidades ribeirinhas peruanas e a 
cidade de Iquitos, pois esses pastores estão confiando no Senhor para dar direção 
sobre a possibilidade de ministrar no Peru em um futuro próximo. 
 
 

 

Pr. Mardel já foi nosso 
convidado antes. Ele é peruano e 
sonha em se mudar para Iquitos para 
servir ao Senhor e plantar igrejas em 
seu país natal. Por anos ele pastoreou 
fielmente e plantou novas igrejas em 
comunidades ribeirinhas ao redor da 
área de Manaus. Quando ele se 
mudar para Iquitos, ele e sua esposa 
trabalharão ao lado de Wilson. Pr. 
Mardel será o Pastor Coordenador 
das novas igrejas em Iquitos e nas 
vilas vizinhas. 

 

 Pr. Denis era um pastor missionário na Venezuela quando foi forçado a sair 
durante a turbulência política lá. Ele e sua família já sabem espanhol e estão 
animados com a possibilidade de pastorear uma das igrejas novas no Peru. Pr. 
Washington também tem um coração para missões. Embora ele não saiba espanhol, 
ele e sua famíla estão buscando a vontade de Deus sobre a possibilidade de servir 
em Iquitos com Pr. Mardel. Pr. Maurilio é o Pastor Coordenador das comunidades 
das vilas ribeirinhas perto de Benjamin Constant, onde nós moramos. Vocês fazem 
parte integral no plano de Deus para missões aqui no Amazonas por 
meio de suas orações fiéis e apoio. Louvamos a Deus por escolher vocês 
para unir forças conosco para evangelizar, discipular e plantar igrejas 
em toda a Amazônia! 

 
   

 
 
 
 
 
 

 Antes de esses pastores partirem 
para a conferência, Wilson os levou para 
conhecer Islândia, Peru e a igreja lá. 
Durante o final de semana, Wilson, os três 
pastores, Ben e Pr Maurilio pregaram e 
ministraram em Santa Luzia, a aldeia 
indígena Ticuna de Lauro Saudré e São 
João. Jéssica e as crianças ficaram alegres 
por ter a oportunidade de acompanhá-los 
até Lauro Saudré no domingo de manhã. 
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Já faz um tempo desde que Wilson 
pôde visitar São João, depois que ele 
entregou aquela congregação ao Pr. 
Borges da cidade vizinha de Ataláia. 
Durante o culto, uma mulher 
compartilhou como Wilson foi 
fundamental para visitar sua aldeia, 
iniciar um estudo bíblico semanal, 
plantar a igreja e conduzir ela ao 
Senhor. Ele se sentiu um pouco 
constrangido e não sabia bem o que 
dizer, mas estava louvando ao Senhor 

pela honra de ser usado como um instrumento nas mãos de Deus para ajudá-la a 
encontrar a salvação por meio de Cristo. 

 

 Enquanto os rapazes visitavam e pregavam nas comunidades ribeirinhas, 
fui à Escola Dominical. Como pretendo estar mais na cidade nos próximos meses 
(por causa da logística de me locomover até que meu tornozelo volte ao normal), as 
mulheres perguntaram se eu poderia ser a professora delas. Fiquei emocionada e 
aceitei o desafio. Elas sabem que eu adoro fazer perguntas e dar oportunidades de 
interação. Aprendemos uns com os outros. Não importa quais circunstâncias surjam 
em nosso caminho, Deus sempre nos dá oportunidades de servir. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 Além de hospedar e preparar refeições para os três 
pastores durante sua estada, trabalhei na correspondência, 
nos formulários de impostos e nos projetos relacionados ao 
ministério. A Biblioteca de Recursos para os minstérios infantis 
está funcionando bem. Eu estava toda empolgada apresentar o 
currículo da Escola Dominical a duas professoras de uma nova 
igreja aqui na cidade. Também lhes dei orientação sobre como 
usá-lo. Elizete e Cibele estão muito agradecidas por essa 
ajuda e estão animadas e prontas para começar a ensinar as 
crianças em sua igreja. 



 Wilson e eu somos especialmente gratos e louvamos a Deus pela livraria 
cristã CPAD no centro de Manaus que forneceu muitos dos recursos para montar 

esses kits da Escola Dominical! 😊 Eles têm corações voltados a missões. Já doaram 
caixas de currículo em várias ocasiões para ajudar as igrejas do interior da 
Amazônia a fazer evangelização e discipulado. 
 
 
  

 Terça-feira Wilson e os quatro pastores viajaram de barco para Cavalo 
Cocha para sua 6ª conferência de treinamento de liderança de 3 dias, onde se 
encontraram com o Pr. Edgardo e Pr. Dany, Pr. Coordenadores daquela região. Os 
quatro pastores deram aulas sobre liderança e Wilson conduziu as reuniões 
plenárias. Cerca de 60 pastores e líderes participaram.  
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 Pr. Edgardo e Corina 
fizeram um excelente trabalho 
preparando e decorando o 
centro de retiros para a 
conferência e dando a todos os 
participantes uma recepção 
calorosa. 
 
Os dias foram repletos de... 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 O último culto da conferência 
encerrou com um momento especial 
de louvor e uma oração para três 
adolescentes da mesma família que 
entregaram suas vidas a Cristo. Que 
maneira maravilhosa de terminar 
três dias incríveis de aprendizado e 
renovação espiritual! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Enquanto estávamos no sul do Brasil, pedimos oração por dois passeios de 
barco que Ben e Jessica prepararam para as equipes missionárias americanas. Pr. 
Larry, um dos líderes da equipe da missão, enviou uma atualização sobre como Deus 
respondeu às suas orações: “Muito obrigado por disponibilizar o barco para 
os Ministérios da Bacia Amazônica. Tudo correu bem, e pudemos fazer 
bastante ministério médico/odontológico, bem como evangelismo. 
Também ensinamos e encorajamos os seguidores de Cristo nas 
comunidades que servimos. A tripulação do barco foi incrível em seu 
serviço.” 



No final de março, foi convidada a celebrar meu 
aniversário com a família Spicer num jantar na casa 
deles. Deus me abênçoou com 64 anos. Jessica fez seus 
famosos brownies e sorvete caseiro e os amados netos me 

ajudaram a soprar a vela.        

 

Quero agradecer a todos por suas orações contínuas 
pelo meu tornozelo. Estou indo bem, embora ainda me 
falte estabilidade e amplitude de movimento. Não estou 
fazendo viagens pela cidade a menos que seja 
absolutamente necessário, pois há muitos buracos e as 
ruas estão cheias de lama. Continuo fazendo exercícios 
diariamente e espero voltar a 100% em breve. 

 

 Estamos entusiasmados por ter mais equipes missionárias vindo em nossa 
direção (outro grupo acabou de chegar) e que as fronteiras peruanas já estão 
abertas. Ainda é um “novo normal” como é em todo o mundo com guerras, rumores 
de guerras, crises econômicas, etc. Como é incrível que Deus escolha usar cada um 
de nós para realizar Sua obra e alcançar outros para Cristo. Não podemos 
agradecer o suficiente por suas orações e apoio, seu amor e amizade! Louvamos a 
Deus por VOCÊ e oramos continuamente pelas mais ricas bênçãos de Deus em suas 
vidas. 

Que Deus vos 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 Brazil 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 
                                Valor do Centavos: 0,01 (um centavo de real) 
 

***OBSERVAÇÃO SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DESTAS OFERTAS: A conta bancária é igual para todos os missionários. A 
ÚNICA DIFERÊNÇA para identificar sua oferta para Wilson e Lori Kannenberg daqui para a frente é o número do último centavo da 
oferta enviada. O número que identifica nossa conta é “,01”. Exemplos: R$20,01 ou R$100,01 (Colocando “,01” no final da sua 
oferta será a única maneira para identificar que esta oferta é para o sustento e ministério de Wilson e Lori Kannenberg. 

 

Muito obrigado pela sua colaboração! Caso tiver dúvidas entre em contato com a missão: 
(62) 4014-0302 ou conosco: (97) 99171-2100 ou lori.kannenberg@hotmail.com.  

 
 
 

http://www.wilsonandlori.com/

