
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saudações do Amazonas! 
  

Carlos é um diabético que agora 
está cego. Ele não pode mais ir à igreja, 
então recentemente realizamos um culto 
em sua casa com sua adorável esposa, que 
trabalha duro, junto com seu filho, 
plantando mandioca e outros alimentos 
para sustentar a família. Ela me disse que 
vai à feira à 1h da manhã para poder 
escolher uma mesa em um local melhor 
para vender seus produtos. É sempre uma 
bênção visitar essa amada família em sua 
humilde casa e compartilhar a Santa Ceia 
juntos. Foi ótimo ter os Spicers se juntando 
a nós e ajudando. Vários irmãos da nossa 
igreja vieram participar também.  

 
  
 
  Final de outubro, Wilson juntou-se com eleitores de todo 
Brasil para votar para nosso próximo Presidente. Milhares de 
cristãos estavam orando para que o Presidente Bolsonaro fosse 
reeleito.  Em seu primeiro mandato, ele e sua amada esposa 
foram testemunhos de fidelidade a Deus e Seus princípios, sua 
campanha sendo: Deus, Família, Brasil… LIBERDADE! Ele não 
ganhou. Sabemos que Deus está no comando e tem os Seus 
propósitos. Essa eleição uniu a igreja de Cristo como nunca 
temos vistos antes e a nossa esperança é que a igreja permanece 
unida com o único propósito de alcançar almas para Jesus e 
servir e obedecer ao Senhor pela honra e glória de Deus. Nosso futuro não depende de um 
homem liderando uma nação, depende de um DEUS comandando as nossas vidas!  
                                                                                                    Nós somos a nação! Que sejamos  
uma luz aqui no Brasil brilhando por Jesus! 

 

  

 



 
 Wilson e eu tivemos uma ótima visita com Pr. Chagas, de Manaus, e sua 
irmã. Ele tem um ministério com crianças carentes. Ela estava muito animada 
para receber todos as Lições Bíblicas Infantis que montei e um quite repleto de 
visuais e recursos para três anos de ensino da Escola Bíblica Dominical. 

 

 
 

 
 

A igreja em 
Paulo Seco 

está crescendo! 
 Um novo 

pastor e sua 
família foram 
consagrados 
ali este mês. 

 
 

             Em meados de novembro, o Pr. Washington, sua esposa 
Franci, e Julia ficaram conosco alguns dias antes de irem para Iquitos 
para a 1ª Conferência de Treinamento de Liderança. Juntamente com 
seus três filhos, eles se mudarão de Manaus para Iquitos em janeiro 
para assumir a igreja do Pr. Reohildo que está se aposentando. 

 

Logo após a visita deles, Wilson foi para Iquitos. Antes da conferência, ele conseguiu 
renovar sua identidade peruana, trabalhar nos documentos para legalizar as igrejas no 
Peru e ministrar nas duas igrejas. Tiveram um culto especial na igreja do Pr. Reohildo (à 
direita) para dedicar esta nova igreja ao Senhor e apresentar o Pr. Washington e família, 
que assumirão o pastorado em janeiro no lugar do Pr. Reohildo, que vai se aposentar. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

               Wilson e Pr. Edgardo foram de barco para visitar a nova igreja em Indiana.  
 

Três famílias da igreja os 
receberam com um 
delicioso almoço. 

 
Wilson enviou esta foto de 

seu banho “excelente”!      
 

 

A igreja em Indiana foi estabelecida em abril. Pr. 
Marciel e Gloria estão fazendo um ótimo trabalho. O culto 
foi tremendo, embora a primeiro metade tenha sido no 
escuro! Deus operou de forma poderosa. Algumas pessoas 
entregaram suas vidas a Cristo. Outros dedicaram suas 
vidas ao serviço do Senhor e alguns buscaram perdão e 
reconciliação. Wilson disse que ninguém queria sair! 

 

A igreja do Pr. Wilson foi construída no início do ano. 

Pr. Marciel and Gloria 

Apresentação do Pr. Washington e família. 

Pr. Reohildo 



Adorando a Deus com os irmãos. Talvez este garotinho seja pregador algum dia?! 

 
 

 
 

 Trinta e dois pastores e líderes de Iquitos, Peru e das vilas ribeirinhas próximas 
participaram na conferência de três dias. Alguns deles viajaram de barco de 8 hrs. até 24 
horas para participar. Pr. Edgardo foi instrumental em ajudar cuidar dos muitos destalhes 
da conferência; contratando uma cozinheira, encontrando um local e esperando a chegada 
de cada um. Pr. Washington deu quatro palestras e Wilson ensinou o resto. Foi um fim de 
semana emocionante sob a unção do Espírito Santo de Deus. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Os assuntos das palestras incluíram: 
a igreja, batismo, finanças, assuntos da 

família, evangelismo, discipulado, treinamento de líderes e o “enviar”. Os pastores e líderes 
estavam encorajados, animados e prontos para compartilhar tudo o que aprenderam aos 
irmãos em suas igrejas.   
 

 

 

 

 



                                                                       Enquanto Wilson estava em Iquitos, eu celebrei o 
Dia de Ação de Graças junto com quatro famílias missionárias.  

  Mais uma vez, 
nós anotamos o nosso 
motivo de gratidão numa 
pena e o prendemos no 
peru acima. Além da 
nossa vida em Jesus e os 
ministérios, aqui são 
alguns dos motivos dos 
mencionados: dias mais 
frescos e chuvosos, eletri-
cidade, ar-condicionado, 
o  desenvolvimento dos 

filhos em Portuguêse, pessoas que ajudam a nossa comunidade, cachorros latindo      e a 
letra “A” (de um menino de 3 anos chamado André). Claro que todos nós mencionamos a 
nossa gratidão a Deus por JESUS, FAMÍLIA e AMIGOS! Wilson e eu temos tantos motivos 
para agradecer. No topo da nossa lista, louvamos ao Senhor por cada um de vocês!  
 

Grandes abraços e da nossa família a vossa.  
 

 
 

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) 
 

 
Wilson e Lori 

 

http://www.wilsonandlori.com/


***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.  

 


