
Saudações do Amazonas!                      setembro 2022 

 

  

Wilson, juntamente com os pastores Coorde-
nadores; Edison, Edgardo e Maurilio foram para a 
aldeia indígena de Feijoal no final de agosto para a 

Conferência de Treinamento 
de Liderança anual na Tribo 
Indígena Ticuna. Esta foi a 
nossa 8ª conferência para 
pastores e líderes em toda a 
Amazônia e a 3ª no Feijoal. 
Wilson organizou e coordenou a conferência e deu várias aulas. Pr. 
Edgardo ensinou alguns também e o Pr. Hélio (o Pastor Coordenador 
do Feijoal) traduziu tudo para a língua indígena Ticuna. 

As 37 igrejas que plantamos cobrem uma área tão grande da 
Amazônia que Wilson decidiu dividi-las em três regiões principais. De 
agora em diante, ele fará Conferências de Treinamento de Líderes 

anuais em cada uma dessas três regiões para facilitar a participação de pastores e líderes. 
Continuaremos plantando igrejas novas e fazendo visitas às vilas no decorrer do ano.  
 

 

O foco desta conferência foi 
Família, Finanças, e o “IDE”. Eles 
também realizaram um culto na 
igreja todas as noites para que todos 
pudessem participar. 

               Wilson ensinou aos Pastores 
Coordenadores como fazer um mapa das 
comunidades em suas respectivas áreas 
para que possam escolher os melhores 
locais para plantar igrejas novas. 

 

 

No final da conferência, esses 
pastores estavam muito orgulhosos 
de receber suas primeiras credenciais 
pastorais. 



 
 
 

Três novos pastores foram dedicados 
ao serviço do Senhor. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

No último culto o agir de 
Deus foi poderoso. Várias pessoas 
dedicaram suas vidas ao Senhor. 

 
 

 

Logo após a conferência, Wilson foi 
para Belém para dar treinamento de voo e 
manutenção no avião Cessna 206 para 
Heron, que será o piloto em comando 
naquela região. Olhe o meu amor... todo 
emocionado ao poder voar novamente! 

 
 

 

 

 

Partimos para os Estados 
Unidos em meados de agosto 
para um curto período de 
divulgação missionário e para 
fazer visitas a familiares e 
parceiros. Nossa primeira 
parada foi Pace, Florida para 
visitar nosso filho Josué e 
Leighann em sua primeira casa!  



Foi uma honra especial fazer um voo 
curto com amigos de muitos anos... Allen 
(piloto missionário veterano de nossa área), e 
sua esposa Kim. Foi um tempo maravilhoso de 
comunhão juntos. 

Tem alguns que não conseguimos ver com 
muita frequência. Tivemos o prazer de visitar com 
os parceiros Dale e Mary por um dia.  

Nossa divulgação tem sido muito abençoada 
visitando parceiros de ministério e ministrando em 
igrejas mantenedoras.  

 

 Nesta viagem tivemos a oportunidade de passar dois dias 
com meu tio Everett e tia Alice, ver os primos e suas famílias e 
ministrar em duas igrejas novas: 

                                                     Estávamos tão empolgados e 
envolvidos em conhecer pessoas na Igreja Coastal, desfrutando de 
um ótimo jantar juntos e compartilhando, que esquecemos de tirar 
fotos, mas estamos muito entusiasmados com a possibilidade desta 
igreja trazer uma equipe missionária em 2023! 

 

 

 

 

 

 

Pela primeira vez Deus abriu um espaço 
em nossa agenda para conhecer a igreja do meu 
tio: Igreja Batista Mill Swamp. Compartilhamos 
sobre os ministérios missionários no Amazonas 
na classe de adultos e Wilson pregou no culto. 
Recebemos muitos abraços e conhecemos o Pr. 
Billy e sua esposa Cetta. Eles também 
expressaram seu desejo de vir à Amazônia em 
uma viagem para pesquisar a possibilidade de 
enviar uma equipe missionária no futuro. 



 

Estes são nossos queridos amigos Bill e Sammy. Bill nos ajudou 
com a organização sem fins lucrativos: familywithoutbordersint.com, 
que permite que as pessoas doem fundos para os ministérios de 
pastores que servem em vilas ribeirinhas remotas em toda a Amazônia. 
Wilson e Bill tiveram reuniões a respeito disso. Bill também agendou 
reuniões com duas organizações missionárias que gostariam de fazer 
parceria conosco no futuro. Foi muito animadora! Uma delas se chama: 
Homens de Valor e a outra trabalha com treinamento de professores. 

De Virginia, viajamos para Ohio 
para passar uma noite com meu 
irmão mais velho, Jim, sua esposa Jaci 
e seu filho Joshua, 
Caitlyn e filhos. Meu pai 
sempre diz que a vida é 

amar a Deus e uns aos outros. Como é maravilhoso 
compartilhar, cuidar e orar juntos. É uma bênção passar 
tempo com a família, amigos e parceiros de ministério! 

 Wilson e eu louvamos ao Senhor por cada um de 
vocês! Obrigado por orar pela segurança das viagens durante nosso tempo nos EUA. Deus 
nos abençoou com clima ótimo em cada etapa de nossa jornada. Estaremos em Illinois e 
Wisconsin durante a maior parte de setembro, faremos uma pequena parada em Carolina do 
Norte para uma consulta e depois seguiremos para Florida para pegar voltar ao Brasil. 

All our love and hugs, Wilson and Lori 

  

Asas de Socorro, Caixa Postal 175, 75001-970 Anápolis, GO         
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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 
                                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/

