
Saudações do Amazonas!                            novembro 2022 

 
 

 

    

 

 

Assim que voltamos 

ao Brasil, participamos na 

1ª conferência de mulheres 

na igreja em Islândia, Peru. 

Também comemoramos o 8º 

aniversário da igreja. 
  

Wilson pregou na primeira noite e Ben 

apresentou Diego, um colega missionário da 

Missão Pioneira na Colômbia, que ficou 

conosco por uma semana. Ele gostaria de ser 

um palestrante nas nossas conferências no 

Peru. O líder da missão do Ben e Jéssica veio 

de Peru também por alguns dias.  

 

 
 

 Foi marcante celebrar o 5º aniversário da nossa 

neta Chloe, junto com sua amiga Addison, no final de 

setembro. As duas são verdadeiras princesas de Deus! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deus vos ama e nós também! 



Pr. Denis, Pr. Washington e Pr. Mardel são pastores experientes 

de Manaus. Eles têm um desejo ardente de alcançar os perdidos no Peru 

e nos visitaram em várias ocasiões como palestrantes convidados em 

nossos Seminários e Conferências de Treinamento de Liderança. Eles 

estão preparando para se mudar para o Peru com suas famílias no início 

de 2023 para nos ajudar a pastorear igrejas, estabelecer novas igrejas 

e coordenar ministérios de igrejas em três regiões diferentes. Wilson fez 

uma viagem a Manaus este mês para lançar um Projeto Missionário 

especial em uma reunião pastoral para arrecadar fundos para ajudar 

na mudança e ministério destes três pastores (um compromisso mensal de dois anos). 

 

  Wilson sempre fica feliz em poder adorar a Deus 

junto com os irmãos na nossa igreja enviadora em 

Manaus, Templo da Família. Eles lhe deram a 

oportunidade de compartilhar um pequeno testemunho.    

  Após seu retorno de Manaus, Wilson se 

concentrou na preparação para a 1ª Conferência de 

Liderança em Iquitos, Peru. Pr. Washington, Pr. Maurilio e os pastores e líderes das duas 

igrejas em Iquitos, juntamente com os outros das vilas vizinhas estarão presentes. 

 

         O Dia das Crianças é motivo de muitas 

celebrações por aqui. Fico feliz quando posso 

ajudar, fornecendo ideias e recursos. Zildete, uma 

esposa de pastor, emprestou vários fantoches da 

Biblioteca de Recursos que montei aqui em casa 

para realizar festas sobre Noé nas igrejas de 

Benjamin e vilas ribeirinhas durante todo o mês. 

Conhecemos a professora Marinete há anos. 

Agora ela é administradora de uma escola local. 

Ela se formou do meu curso, O Professor Dinâmico. 

Os funcionários da escola queriam celebrar o Dia 

das Crianças fazendo um “Carnaval” com danças 

e músicas. Marinete lembrou-se do programa que 

organizei para um grande grupo de crianças um 

ano chamado “O CIRCO DA ALEGRIA”. 



Ao apresentar essa ideia para sua equipe, eles AMARAM, então ela veio aqui em casa 

emprestar os visuais/decorações, história e jogos. A festa foi uma bênção tremenda! Além de 

todos se divertirem, alunos e até alguns professores ficaram emocionados e choraram quando 

a menina da história, que estava buscando a felicidade entre as pessoas que trabalhavam no 

circo, finalmente encontrou a verdadeira ALEGRIA em JESUS. Marinete me disse mais tarde: 

“Onde quer que eu esteja, sempre procurarei maneiras de semear as Boas Novas de Jesus!” 

 

É tão emocionante para mim finalmente ver as horas gastas montando a Biblioteca de 

Recursos e preparando planos de aula servindo para alcançar almas com o Evangelho e 

ajudar as pessoas a serem seguidores de Jesus! 

 

   Construímos nossas vidas em Jesus 

quando ouvimos Sua Palavra e colocamos em prática o que Ele diz. Ele nos fortalece e quando 

obedecemos aos Seus mandamentos, nossas vidas são abençoadas. Todos os dias buscamos a 

ajuda de Deus para incutir isso na vida de nossos netos. No final de outubro celebrámos os 2 

aninhos do nosso neto, Tomas, com uma festa de                 . 
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Jessica fez um bolo de Lego mais 

incrível e delicioso. Apague a vela! 😊 



 

         Wilson e eu louvamos a Deus pelo vosso compromisso de fazer parceria conosco nos 

ministérios aqui através da ORAÇÃO. A oração é a chave para conhecer a vontade de Deus 

e receber Sua direção. A oração move montanhas. Através da oração, Deus nos eleva e nos 

sustenta. Que maravilha saber que Deus ouve e responde as orações. Aqui estão alguns dos 

nossos pedidos de oração atuais: 

 

1. Que Deus providencie um local (centro de retiros) para realizar a 1ª conferência em Iquitos, 

Peru, no final de novembro e que Ele dê orientação na escolha dos temas e sabedoria para os 

palestrantes. 
 

2. Para a organização do Projeto Missionário de arrecadar e enviar recursos para os três 

pastores se mudando para Peru e a solidificação dos métodos de doação. As igrejas de 

Manaus serão fundamentais para enviar fundos para ajudar na mudança e algumas despesas 

dos três pastores por dois anos. 
 

3. Para Wilson encontrar opções de moradia e escola em Iquitos para um desses pastores. 
 

        Saiba também, que nós oramos por VOCÊS! 😊 Louvamos a Deus que somos uma 

EQUIPE. Estamos no mesmo lado, servindo a um Deus que TUDO sabe, é Todo-Poderoso, 

está sempre presente... um Deus VIVO, único e maravilhoso!  
 

Com todo o nosso amor e abraços,  

 

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/

