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Através de suas orações e parceria, Deus está trabalhando entre as nações em toda a 
Amazônia. As pessoas estão ouvindo a Palavra de Deus e Jesus está transformando vidas. 
Quão abençoados somos por ter o privilégio de alcançar os perdidos nas vilas ribeirinhas e 
nas tribos indígenas junto com vocês! Louvamos a Deus por cada um de vocês!  

 
 

                                                               
P                                                               Nesta fase da nossa carreira missionária, além de 
continuar plantando novas igrejas, estamos nos concentrando em solidificar as igrejas já 
fundadas, discipular e treinar líderes e orientar novos missionários para começar a passar a 
visão e o ministério a outros. É uma BENÇÃO ouvir sobre o agir de Deus quando estamos 
longe do campo missionário! Nosso genro, Ben, junto com os pastores coordenadores 
Edgardo, Maurilio e Edison foram recentemente ao BUEN SUCESO para celebrar o novo 
nascimento em Cristo através do batismo e realizar um casamento coletivo.  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       Deus sempre provê maneiras 
especiais de nos edificar e de 
renovar nossas forças! Amamos 
nossos três filhos do fundo de 
nossos corações e somos muito 
gratos por cada momento que 
passamos com eles... 

 

Nosso genro, Ben, teve a 
honra de compartilhar a Palavra 
de Deus durante a cerimônia. 

Pr. Edgardo 

Pr. Marilio 

Pr. Edison 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilson e eu recebemos uma calorosa 
recepção da Igreja Cristã Richwoods. Eles nos 
entrevistaram diante da congregação, nos 
dando a oportunidade de compartilhar sobre 
os ministérios em nossa região. Deus falou aos 
nossos corações através da mensagem do Pr. 
Chad e foi ótimo conhecer e compartilhar com 
as pessoas após os dois cultos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                      aqui vamos nós! É difícil descrever a 
ALEGRIA que sentimos ao ver os amigos e parceiros ministeriais; 
Dave e Lori mais uma vez e passar vários dias em sua casa. 
Pedimos oração no ano passado por um novo fígado para Dave. 
Deus fez um milagre atendendo a esse pedido e o fígado novo 
funcionou melhor do que o esperado. Dave e Lori louvam a Deus 

por cada momento que eles têm 
juntos, vivendo e servindo ao 
Senhor! Seus testemunhos de 
fidelidade e perseverança ao longo do ano ministraram a todos 
nós! Foi uma surpresa maravilhosa que Pam e Marty vieram de 
outra parte de Wisconsin para passar dois dias com todos nós. 

Aqui estamos  
com Julie no  

Pomar do Tanner 
em Illinois,  
onde vimos  

muitas variedades 
de maçãs e 

girassóis sem fim. 
 

Nosso tempo com Brandon e Julie foi maravilhoso. 



                                                                                   
 
 

 
 

                  Participamos em dois 
cultos na Igreja Fé na 
Bíblia, pregando a Palavra 
e compartilhando sobre 
missões.     

 
 
 
 
 

 
 
 
 

É impossível se conectar com todos que queremos ver em apenas seis semanas, mas 
se reunindo em grupos nos ajudou a ver mais dos nossos parceiros ministeriais. Celebramos 
o Dia do Trabalhador com vários deles num piquenique organizado por Dave e Lori. SORRIA! 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Foi muito especial ver família durante esta 
viagem. Aqui está meu irmão mais velho, Jaime, e 
sua esposa Jaci (à esquerda), e minha irmã Bonnie e 
seu marido 
Les. (à direita) 
  
 
 

         

Tivemos uma ótima 
visita com 

mantenedores:  
Art e Annette  

e  
Sue e Owen  
após o culto. 

 



 No final do nosso tempo em Wisconsin, Deus nos permitiu ter momentos preciosos 
com os amigos e parceiros ministeriais: Mike e Diane, Susan, e Bob e Carol. 

 
 

 
                                                                             Louvamos a Deus pelo privilégio de ter comunhão 
com as igrejas mantenedoras. De volta ao estado de Illinois, tivemos a honra de compartilhar 
sobre missões e pregar na Igreja Cornerstone.                                                                 

 
 
 
                                                                                                
 
 

                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 

Deus também abriu as portas para reunir com 
o conselho de missões da Igreja Riverside e ter um 
encontro especial com um grupo da Igreja Nova 
Vida. Mais uma vez, estávamos tão envolvidos em 
nosso tempo juntos que esquecemos de tirar foto 
do grupo da Igreja Nova Vida, mas guardaremos 
esses momentos em nossos corações para sempre.  
 

 Concluímos o nosso tempo em Illinois com visitas maravilhosas com os parceiros 
Randy e Pat. Na ida de volta para Florida, paramos na casa de Jeff e Gaye em Tennessee. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Damos graças a Deus por nos permitir visitar 

com tantos parceiros ministeriais enquanto 
estávamos nos EUA. Além de guardar todos os 
momentos preciosos com cada um, guardamos seus 
pedidos de oração e estamos os levando diante do 
Senhor desde então. Foi difícil dizer adeus e voltar 
para o Brasil, sabendo que ainda havia outros que 
queríamos ver e não tivemos a chance, mas 
pretendemos ver essas pessoas na próxima vez! 

 

Queremos vos agradecer pelas vossas orações 
pela segurança nas estradas e pelas bênçãos de Deus 
durante este tempo. Deus as respondeu 100%! 

 

Que Deus vos abençoe, Wilson e Lori 
 

 
PEDIDOS DE ORAÇÃO 
 

1. Orem conosco pela viagem do Wilson à Manaus no meio de outubro, quando fará visitas 
a várias igrejas para arrecadar fundos para a ida e o sustento de três pastores (Mardell, 
Washington e Dennis). Estes pastores estão se preparando para se mudar para Peru 
para coordenar a construção de igrejas novas e os ministérios em três regiões aí.  

 

2. Para a primeira Conferência de Líderes em Iquitos, Peru e pela renovação da carteira 
de identidade do Wilson.  

 
  

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 
                                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/

