
Saudações do sul do Brasil!                                fevereiro 2023 
 

Que delícia tem sido passar um tempo com nossa família !   
 
 

Curtimos tempo juntos durante as férias e no Ano Novo. À minha esquerda estão a 

mãe do Wilson e sua irmã Marlí.      Foi difícil nos despedir dos filhos e netos, mas depois 
que a maioria deles voltaram para suas casas, mudamos de rumo e iniciamos a nossa 
“divulgação missionária”, programando visitas com nossos parceiros de ministério. 

 
 

 
          Devido à pandemia, 
vários anos se passaram 
desde que conseguimos nos 
conectar com nossos amados 
parceiros de ministério no 
sul do Brasil. 
 

             Foi tremendo poder 
cultuar a Deus junto com os 
irmãos e irmãs da Igreja 
Avivamento Balneário Cam-
boriú e ter o privilégio de 
compartilhar e pregar. 
 
  
 

Foi uma alegria  
conhecer o Pr. 

Lucaiano, o novo 
pastor da Igreja 

Luterana de Itajaí, 
SC, e ouvir a sua 

mensagem sobre ser 
um pacificador. 

 
Somos muito gratos pelo grupo de senhoras chamado OASE e pela família da igreja 

que ora fielmente por nós e apóia os ministérios na Amazônia! É sempre uma bênção 

encontrar uma recepção tão calorosa com tantos abraços.     

Pr. Luciano 



Estamos tristes por não termos podido ver 
todos, mas louvamos a Deus por aqueles que pudemos 
visitar até agora e pelas oportunidades que tivemos de 
expressar pessoalmente nossos mais sinceros 
agradecimentos àqueles que tão fielmente nos apoiam 
em oração e sustento, nos encorajam e nos amam ao 

longo dos anos. Tem 
sido maravi-lhoso 
ouvir como Deus 
cuidou de cada um... 

 
 
 

e abençoou por 
causa de seu amor 
e fidelidade a Ele! 

 
 
 
 
 
 

 
 

No final de fevereiro, viajamos para 
Joinville, SC, para nos encontrarmos com 
quatro casais que são fiéis parceiros de 
ministério há anos. Nos encontramos com 
Renato e Eliz para um momento maravi-
lhoso de comunhão domingo à tarde e depois 
fomos para o MEUC para encontrar os 
outros três casais. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Que alegria foi conhecer o missionário Guilherme, sua 
esposa Ketlin e filhinha, adorar a Deus junto com os irmãos na 
fé, compartilhar nosso testemunho e passar um tempo com os  

 

 
 
 
 
 
 
 

parceiros de ministério  
 que não vemos há 

quatro anos. 

Isolde e Martin 

Renato e Eliz 

Érica e Evaldo Larissa e Rosí 



q 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 
Depois de acompanhar as postagens do 

Face Book da família Boldt por anos, era um 
sonho meu visitar sua casa onde os talentos 
desses três irmãos em Cristo estão por toda 
parte, incluindo seu jardim “encantado”, recanto 
de costura, quebra-cabeças, pratos lindamente 
pintados e casas de pássaros artesanais. Era 
tarde e um pouco chuvoso, mas foi incrível! 

 

Nossa divulgação missionário no sul do 
Brasil passou muito rápido. Gostaríamos de ter 
passado mais tempo com cada um, mas já 
estamos fazendo planos para encontrar 
maneiras de fazer exatamente isso no futuro! É 
difícil expressar o quanto essas visitas nos encorajam, edificam e fortalecem. Essas 
lembranças preciosas, os sorrisos e os abraços, nos animarão muito no decorrer do ano! 
Só de saber que estamos cobertos de oração, amados incondicionalmente, cuidados 

abundantemente e servindo ao Rei dos Reis JUNTO COM VOCÊS é TREMENDO!      

 

                                     Este mês Wilson e eu celebramos o  nosso  
                                                                                   39º aniversário de casamento. Tem sido 

tremendo fazer a jornada da vida juntos. 
Fizemos um passeio especial com Josué e 
Leighann ao mirante de Balneário 
Camboriú, SC e logo em seguida saboreamos 
um delicioso jantar. 

Nivaldo e Ingrit 

Lourival e Dolores 

Rúbia, Sandrine e Leonardo Boldt 

AMAMOS 
reunir com 

TODOS 
VOCÊS! 



 
Foi muito especial para nós ter a oportunidade de comemorar vários aniversários 

na família durante o nosso tempinho no sul do Brasil: nosso filho Josué, nosso genro 
Brandon, nosso sobrinho Maico e sua filhinha Aurora e a irmã de Wilson, Rosi… 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

           Wilson e seu irmão Neri estarão dirigindo o carro de Ben e Jéssica do sul do Brasil 
até Porto Velho em meados de fevereiro. Eu também irei junto. Pararemos em Anápolis, 
GO para compartilhar e pregar em uma igreja mantenedora e, também fazer uma visita 
com Edna, uma de nossos parceiros de ministério. Depois de despachar o carro num barco 
até Manaus, faremos o restante da viagem para à casa de avião e de barco. Neri é um 
evangelista e missionário com foco especial em louvor e adoração. Ele ficará conosco por 
um mês para evangelizar, pregar e cantar nas igrejas em comunidades ribeirinhas no 
Brasil e no Peru, junto com Wilson.  
 

 

 

1. Ore conosco por dois pastores que estão enfrentando sérios problemas familiares. 
2. Ore pelo Peru e pelo Brasil sobre a instabilidade política e econômica. 
3. Ore para que Deus nos dê sabedoria para saber como lidar com todas as novas leis e 
     mudanças que ocorrem em ambos os países e para o futuro nosso e dos ministérios. 
4. Ore pela nossa viagem de SC até Porto Velho e pela segurança nas estradas. 
 

As mais ricas bênçãos de Deus para 2023! Com todo o nosso amor, 

 

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 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) 

Brandon Maico Roseli Josué 

http://www.wilsonandlori.com/

