
“Cantem uma nova canção a Deus, o SENHOR. 
Cantem ao SENHOR, todos os povos da terra! 

Cantem ao SENHOR e o louvem.  
Anunciem todos os dias que ele nos salvou. 

Falem da sua glória às nações; contem a todos os 
povos as coisas maravilhosas que ele tem feito. 

Salmos 96:1-3 

 
 
 
Saudações do Amazonas!  

 

         Este ano, Wilson e eu queremos nos concentrar 

em ser gratos ao Senhor por todas as coisas e 

continuar compartilhando a obra salvadora de Deus 

entre as nações, especialmente entre as várias etnias 

no Brasil e no Peru. 
 

Antes de Wilson e eu partirmos para o 

sul do Brasil no final de novembro, tive o 

privilégio de emprestar mais recursos da 

escola dominical e currículo para novos 

professores das igrejas na cidade. Elas estão 

muito animadas para começar a ensinar a 

Palavra de Deus às crianças em suas igrejas.  

 

 

A caminho para o sul do Brasil, Wilson 

fez uma viagem a Belém, no Pará, para dar 

treinamento de voo ao novo piloto e estar 

presente para auxiliá-lo em seu voo de cheque. 

Louvamos ao Senhor pelos voos e novos 

horizontes para Heron. Como é maravilhoso 

fazer discípulos com a ajuda de uma igreja que 

tem uma visão do Reino! Na foto, Heron está à 

esquerda ao lado do instrutor, Pr. Samuel (Pr. 

Presidente da Igreja Assembleia de Deus 

naquela região) e Wilson. 
 

 
 

Eu prossegui no voo ao sul do Brasil com os 

Spicers. Foi uma viagem LONGA. Tivemos uma 

espera de mais de seis horas no aeroporto de Manaus. 

As crianças nem se importaram. Elas dormiram várias 

horas em suas camas de ar aconchegantes! Após três 

voos finalmente chegamos na casa da mãe do Wilson 

em Itajaí, Santa Catarina, Brasil 

 

 



              Tem sido maravilhoso passar um tempo com a 

família de Wilson durante as férias e o Ano Novo. A mãe de Wilson, 

Iolanda, agora tem 90 anos. Ela passou por momentos difíceis em 

termos de saúde durante os meses de “inverno”, mas estamos todos 

felizes por ela estar muito melhor e agora poder desfrutar de 

momentos especiais com seus filhos, netos e bisnetos. Também tem 

sido uma honra e um privilégio alternar com o irmão e as duas 

irmãs de Wilson para cuidar de suas necessidades mais específicas; 

fornecendo refeições, dando remédios e estando ao lado dela. 
 

 Tivemos deliciosas chás da tarde, um maravilhoso jantar 

natalino com a 

mãe, irmã de Wilson e o seu marido e os 

Spicers no dia 24 e COMIDA e COMUNHÃO 

em família num chá da tarde especial com 

toda a família no dia de Natal (menos Josué, 

Julie, seus cônjuges e um outro casal). A 

bisavó estava toda animada ao presentear os 

13 bisnetos com um saquinho de chocolates! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chás da Tarde 

Jantar Natalino 

A bisa entregando chocolates aos bisnetos! 

 



Tem sido um “verão” excepcionalmente chuvoso aqui no sul do Brasil com muitas 

enchentes e inundações, inclusive uma boa quantidade de água vazando pelo telhado da parte 

antiga da casa onde estamos hospedados! Isso, junto com as comemorações dos feriados e o 

tempo que passamos com a mãe, tornou difícil visitar os nossos parceiros de ministério até 

agora, mas ainda esperamos poder nos conectar com vários deles 

após as férias. 
 

Wilson e eu somos muito gratos por todas as oportunidades 

que temos de passar tempo com a família e compartilhar as 

bênçãos de Deus juntos. Sentimos o mesmo quando Deus nos 

permite passar tempo com VOCÊ, porque em Cristo você também 

é FAMÍLIA! Somos muito alegres pelo privilégio de servir ao 

Senhor junto com você, sustentando uns aos outros em oração e 

apoiando uns aos outros no amor do Senhor. Que Deus te abençoe 

neste ANO NOVO com Sua presença, supra suas necessidades e 

lhe dê muitas vitórias! 

 

Pedido de Oração Especial: Pouco antes do Natal, 

recebemos a notícia de um de nossos principais parceiros de ministério, uma igreja 

mantenedora, que a partir de fevereiro, Deus está a guiando em uma nova direção para 

impactar o Brasil. Muitas vezes, Deus nos surpreendeu com as maneiras únicas que escolheu 

para atender às nossas necessidades ao longo dos anos, e confiamos nEle para atender a essa 

necessidade de mais apoio mensal. Estamos compartilhando isso com você, não buscando que 

você dê MAIS. Alguns de vocês também estão lutando e já estão dando tudo o que podem. 

Estamos compartilhando isso porque sabemos que podemos contar com as vossas orações 

para que Deus providencie em Sua maneira e no Seu tempo. Também reconhecemos que não 

estamos ficando mais jovens, mas Deus nos abençoou com boa saúde, e estamos em uma fase 

crucial de treinar e discipular outros para continuar os ministérios e supervisionar as igrejas 

quando não pudermos mais.  
 

Wilson continua como coordenador geral de todas as igrejas que plantamos no Brasil 

e no Peru. Ele está ativamente envolvido em construir e plantar igrejas novas, e dar 

treinamento e discipulado aos seus pastores e líderes. Estou entusiasmado por continuar 

treinando líderes do ministério infantil e fornecendo currículo de escola dominical e outros 

recursos para os professores no decorrer do ano. Também continuo preparando tudo para as 

viagens missionárias e coordenando os ministérios em comunidades ribeirinhas. Obrigado 

por tudo que você faz para nos ajudar a ministrar em tempo integral enquanto nos esforçamos 

a “compartilhar as notícias de Sua obra salvadora todos os dias e declarar a glória de Deus 

entre as nações!” 

Com todo o nosso amor! Grandes 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:  

http://www.wilsonandlori.com/


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) 
 

 


