
Pensando em vocês e louvando a Deus por todos os parceiros de ministério! Maio 2022 

“Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas.” I Cor. 12:14 
 

 

 Pr. Mardel, Pr. Denis, 

Pr. Washington e Pr. 

Edgardo foram com Pr. 

Marciel para Indiana logo 

após a conferência. Esta é a 

vila ribeirinha onde 

estávamos finalizando a 

compra de uma casa que era 

para servir como a moradia 

do Pr. Marciel e Glória e 

também a Igreja. Sem nos consultar, o proprietário a vendeu para outra pessoa. 

Esses cinco pastores encontraram outro prédio numa área com muitas casas 

e nenhuma igreja. Servirá como casa e igreja por enquanto. Mais tarde, o Pr. 

Marciel pode construir sua casa à direita da Igreja, que faz parte do terreno da casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                   
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

casa/igreja 

Pr. Marciel 

Pr. Marciel (1º homem à 
esquerda) foi professor em 
Indiana anos atrás. Todos lá 
ainda se lembram dele e da 
esposa Glória. Eles eram do 
mundo e dançavam profissional-
mente. O pessoal de Indiana quer 
saber o que mudou suas vidas e 
como, porque eles viram como 
são abençoados, realizados e 
alegres agora. Sabemos que é a 
salvação em Jesus Cristo que fez 
toda a diferença! 

nova casa/igreja 



No fim de semana eles 

derrubaram as divisões 

dentro da casa e fizeram 

paredes para  separar um 

espeaço para a sala, quarto 

e cozinha. Eles deixaram 

um grande espaço aberto 

para a igreja. O primeiro 

culto foi realizado no 

próximo domingo e várias 

pessoas estavam presentes! 

 

Os nossos agradecimentos especiais às pessoas que enviaram 

recursos para este projeto! Também louvamos a Deus que a madeira e a telha 

deste prédio são totalmente novas. Deus multiplicou os recursos através de um 

câmbio excepcional. Assim, além da compra do prédio, houve fundos suficientes 

para comprar várias cadeiras de plástico, um pequeno sistema de som e um pequeno 

fogão para o Pr. Marciel e Glória! Eles deixaram todos os seus pertences em Santa 

Luzia para o novo pastor. 
 

 
 

Há sete novas igrejas sendo construídas e estabelecidas em comunidades 

ribeirinhas, seis no Peru; Cavalo Cocha, Palo Seco, Novo Cruzador, Indiana, 

dois em Iquitos e uma em Orelhana, Brasil. Todas essas novas igrejas têm um 

pastor ou líder realizando cultos semanais e evangelizando a comunidade durante 

a semana. Os pastores, que trabalharam na igreja em Indiana, saíram alguns dias 

depois e foram para Iquitos. Eles não apenas visitaram as duas novas igrejas, mas 

também colocaram o telhado de ambas! É maravilhosos saber que essas 

congregações podem se reunir na igreja em vez das casas dos pastores!      

 

 

 Depois de preparar e carregar o barco da missão, comprar alimentos e 

suprimentos e confirmar a tripulação, outra equipe de missão americana do 

AMAZON BASIN MINISTRIES saiu este mês em uma viagem de barco de uma 

semana para visitar várias aldeias ao longo da fronteira Brasil/Peru. Ben e Jessica 

têm sido fundamentais para trabalhar em conjunto com os líderes da equipe e da 

equipe da missão para ajudar a fazer tudo isso acontecer! 



 

 

  

 

 

 

 

 

 Wilson foi para a aldeia 

indígena Ticuna de Lauro Saudré e 

deu uma aula em um domingo sobre 

a Santa Ceia e seu significado. Foi 

ótimo! Logo em seguida ele celebrou 

a Santa Ceia com a congregação. 

 
 
 

 Este mês nos divertimos muito celebrando os aniversários de 7 e 6 anos de Lucas 
e Titus junto com outras três famílias missionárias. Vá no SAFARI com a gente… 

 
 
 

 
 
 
 
 
  

 As crianças procuraram ovos de Páscoa 
recheados de animais selvagens, caramelos e 
chocolates. Tivemos um tempo especial celebrando 
JESUS, ouvindo atentamente a história da Páscoa e 
cantando “Celebrai a Cristo, Celebrai!”  

 
 
   

         

      As crianças também 
gostaram de fazer um 
artesanato usando uma 
cruz...  

 

DEUS ME ABRIGA! 



Foi um tempo maravilhoso de DIVERSÃO, COMIDA e COMUNHÃO! Para 
completar, todos nós deliciamos um “buffet” de sanduíches (salada de ovos, 

picadinho, cachorros-quentes e presunto e queijo)      . A Jessica fez seu famoso 

sorvete caseiro e a mãe do Titus fez esses cupcakes deliciosos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 No domingo de Páscoa, Wilson e eu ensinamos na Escola Dominical. À noite 
Wilson foi à igreja em Islândia, Peru. Eles agora têm duas classes infantís, e cada 
turma fez uma apresentação especial. 

 

 
 

Depois das apresentações mostrou a versão infantil do filme JESUS. Deus se moveu de maneira 

poderosa. Muitas pessoas se apresentaram para dedicar novamente suas vidas a Cristo. 

 

 



 

 
 Acabamos de receber fotos do 

andamento das igrejas em Palo Seco, que 

fica perto de Cavalo Cocha, Peru, e, 

também da igreja em Orellana, Peru: 

É tremendo ver os líderes em Palo 

Seco já conduzindo cultos e ver a Igreja 

em Orellana já sendo construída! 
 

Louvamos a Deus por VOCÊS! Nós os mantemos em nossos corações e orações 
a cada dia. Esperamos que vocês tiveram um tempo precioso celebrando JESUS e 
Sua morte e ressurreição na Páscoa. Eu disse às crianças na festa que, É POR 

ISSO QUE ESTAMOS AQUI! Jesus está vivo e sua última ordem foi: “Ide 
e pregai o Evangelho a todas as nações.” Vá e conte aos outros sobre 
JESUS!! Que privilégio temos, junto com vocês e a vossa parceria, de contar aos 
outros sobre a salvação por meio de Cristo e fazer discípulos entre as nações da 
Amazônia. 

Com todo 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 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.  

Palo Seco 

Orellana 

http://www.wilsonandlori.com/

