
Deus está se movendo através de suas orações e parceria!                junho 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deus ama celebrações. Muitas vezes Ele 

instruiu Seu povo escolhido, os israelitas, a celebrar 

alguma festa ou evento em Sua honra. No início de 

maio, Wilson, Ben e Pr. Maurilio fizeram uma viagem 

de 5hr. de barco à vila peruana de Santa Teresa, 

pegando o Pr. Edison e Mariela (seus coordenadores) 

a caminho, para comemorar dois eventos especiais na 

vida de um casal de idosos. Fidel, 84 anos, e sua 

esposa Aurora, 78, nunca imaginaram que teriam o 

privilégio de honrar o Senhor por meio do casamento 

e do batismo. 

  Recentemente Fidel contraiu 

COVID e estava em isola-

mento quando o Pr. 

Maurilio e outro pastor 

foram até sua casa orar 

por ele. Pouco depois 

que Deus o curou, ele 

expressou seu desejo de 

se casar oficialmente e 

ser batizado junto com sua esposa antes de 

morrer. Ele queria que Wilson realizasse a 

cerimônia porque nós ajudamos a estabelecer 

aquela igreja, junto com VOCÊS!           
 

A congregação não apenas celebrou seu 

casamento, mas também celebrou o 9º 

aniversário da igreja. O batismo foi realizado no rio logo em seguida. Ben teve a oportunidade 

de dar um estudo bíblico na manhã seguinte e Wilson disse que foi maravilhoso!  

 

Quando Wilson voltou, ele me contou que agora tenho uma xará em Santa Teresa! A 

esposa de um líder da igreja, nunca esqueceu como eu liderei o ministério infantil quando 

visitamos esta vila pela primeira vez e começamos a construir a igreja. Ela e seu esposo 

acabaram de ter seu primeiro bebê e a chamaram de Lori! 

 

Parabéns Fidel e Aurora! 

Batismo 

Pode beijar  
a noiva! 



Esse mês Wilson realizou uma reunião de 

coordenação sobre o planejamento do ano, 

desenvolvimento físico das igrejas e sobre novas 

construções. Também planejaram a diminuição 

dos recursos financeiros das igrejas bem 

estabelecidas para poder ajudar a plantar igrejas 

novas e ajudar seus pastores. 
 

 

 

 

No dia seguinte o grupo foi para a comunidade 

ribeirinha Ticuna chamada Erené no Peru (50 Kl) para fazer uma visita de apoio e 

discipulado. Faz tempo que nós fizemos um compromisso a dar cobertura espiritual e 

desenvolvimento de líderes neste lugar. Wilson conduziu reuniões com os líderes e naquela 

noite, pessoas vieram de outras aldeias na área para o participar do culto. Foi uma bênção 

tremenda ver vários irmãos na fé vir à frente se dedicar para o ministério!  

Depois do culto, que durou 6 horas, Wilson e os coordenadores foram convidados a 

orar por um homem que não conseguia urinar. Sua barriga já estava bem inchada e ele estava 

com muita dor. Ninguém dormiu muito naquela noite, pois fizeram uma vigilia de oração por 

ele. Na manhã seguinte, Wilson se ofereceu para levá-lo ao hospital em Benjamin, mas eles 

decidiram continuar orando por ele ali mesmo. Louvamos a Deus que por volta do meio-dia, 

Deus respondeu as orações e o curou!  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Edgardo Edison Maurilio Ben 

A igreja em Paulo Seco 

foi fundada há quatro meses. 

Fica perto do Cavalo Cocha. 

Pr. Edgardo e Corina são os 

Pastores Coordenadores desta 

congregação. 

 Eles fizeram uma linda celebração 

para o Dia das Mães em Paulo Seco em 

conjunto com a congregação de Cavalo 

Cocha. Foi uma tremenda bênção para 

todas as mamães! 

 



     Eu (Lori) fui convidada 

para ser a preleitora no 

evento do Dia das Mães na 

igreja da Jéssica. Foi uma 

honra poder compartilhar 

uma mensagem sobre:  
 

Ser mãe segundo o 

coração de Deus! 
 

(The Pr.’s wife is on  

the far left.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pr. André começou uma nova igreja na cidade, e, 

também está iniciando uma congregação em uma área muito 

carente. Ele estava tão animado ao receber algumas Bíblias 

para as famílias e recursos de ensino para a escola dominical 

para os adultos e jovens de ambas as congregações. Um líder 

de jovens veio outro dia para receber Bíblias para alguns 

adolescentes em seu grupo. Nossos agradecimentos especiais a 

Maria das Graças por nos enviar as Bíblias e à livraria cristã 

CPAD em Manaus pela doação das revistas dos professores e 

dos alunos. Tem sido uma bênção tremenda! 
 

  Em nossa carta de oração de março, pedimos orações 

por Laura e Neri (irmão de Wilson) e família. Laura foi 

diagnosticada com um tumor cerebral extremamente agressivo no 

dia seguinte à nossa reunião familiar. Deus a recebeu em Seus 

braços no dia 11 de maio. Partiu o coração de todos ter que dizer 

adeus por enquanto até que possamos nos reunir com ela um dia 

no céu. Para nós, Laura era uma querida irmã e amiga amorosa. 

Ela era uma dona de casa maravilhosa e caprichosa, uma 

excelente cozinheira e muitas vezes fazia crochê para vestir sua 

família com roupas lindas e necessárias. Ela também tinha um amor tremendo pela criação 

de Deus, cuidando das belas plantas do jardim ao redor de sua casa todos os dias. Acima de 

tudo, ela amava o Senhor e O serviu fielmente como missionária com seu marido Neri durante 

a maior parte de sua vida de casados. Para eles Servir a Deus sempre foi um PRIVILÉGIO! 

Neri e sua família estão experimentando a paz de Deus e são muito gratos pela maneira 

maravilhosa como Deus cuidou de Laura e supriu todas as suas necessidades durante sua 

doença. Por favor, ore conosco para que Deus continue a apoiar cada membro da família 

renovando suas forças e dando-lhes paz e direção para o futuro. 
 

O nosso propósito aqui na terra é amar ao Senhor e dar toda a 

honra, a glória e todo o louvor a Deus, obedecendo Sua vontade e 

servindo-O com todo o nosso coração. É um privilégio para nós servir a 

Deus junto com vocês! Somos extremamente gratos a Deus pelas vossas 

orações e apoio nos ministérios aqui no Amazonas! 

 

 

 

 

 

Que Deus vos recompensa e vos abençoe, Wilson e Lori 

Deus 
provê! 



 
 
 
 

 

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/

