
Saudações do Amazonas!                                      março 2023 
 

                                    É sempre uma grande bênção receber 
notícias das igrejas ribeirinhas e ouvir e ver o que Deus está 
fazendo no meio delas. A igreja 
que fundamos em São João 
acabou de celebrar o seu 2º 
aniversário. Louvamos ao Senhor 
porque o pastor Borges e vários 
líderes de sua igreja estão 
fazendo um excelente trabalho 
viajando de barco para conduzir 
os cultos e coordenar ministérios. 

 
 
 
  Foi um verdadeiro prazer ir 
com a mãe e as cunhadas, Marly e 
Rosi, para uma maravilhosa chá da 
tarde na casa da prima Ivete e visitar 
o primo Nelci, sua esposa Gisele e 
sua filha Ana naquela noite antes de 
fazer as malas e partir para o norte.   

 
 

Tivemos um último jantar com 
Josué e Leighann, arrumamos o 
carro, fizemos as despedidas e 
saímos de manhã cedo para começar 
nossa jornada de volta à Amazônia. . 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Wilson e eu nos oferecemos para ajudar a 
transportar o carro de Ben e Jéssica do sul do Brasil 
para a Amazônia. Convidamos Neri, o irmão do 
Wilson para nos acompanhar, pois ele é missionário 
e caminhoneiro de profissão e de coração.  

Ivete 

Neri 



No meio do caminho tivemos o privilégio de pernoitar na casa de Aurimar e sua família 
da cidade de Taió, onde Wilson cresceu, e Romão, Luciana e família, que são missionários de 

Asas de Socorro servindo na sede da 
missão em Anápolis, GO.  Foi tremendo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tivemos um tempo precioso adorando 
a Deus junto com os irmãos da Igreja 
Presbiteriana Pioneira, que tem sido parceira 
fiel desde o início de nossa carreira missio-
nária. Foi nessa igreja que e eu ensinei o curso 
de Treinamento de Professores pela 1ª vez! Foi 
especial ouvir Neri cantar um hino de sua 
autoria e tocar sua gaita. Wilson e eu tivemos 
a honra de compartilhar sobre os ministérios 
na tríplice fronteira e trazer a mensagem. 
 

 Foi uma bênção visitar com Edna, 
nossa mãe adotiva, fiel guerreira de oração e 
parceira de ministério há 43 anos, e, também 
reunir com os irmãos! Amamos vocês! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 

Antes de seguirmos para o 
norte, paramos na sede da missão 
em Anápolis, GO para conectar com 
os missionários.                                                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Romão, Luciana e família 

Aurimar, Denice e família 

Edna 

O Brasil é enorme. Depois de rodarmos cerca de 
6500km, (70 hrs) em 5 dias, chegamos em Porto Velho 
e colocamos o carro em uma balsa para Manaus. Em 
seguida, voamos para Manaus e depois para Taba-
tinga, aonde fomos de voadeira para Benjamin 
Constant. Estamos finalmente em casa! Muito obrigado 
por seu amor e pelas orações durante nossa divulgação 
missionária no sul do Brasil e pela viagem de volta para 
a casa. Deus nos abençoou através de VOCÊ! 
 
 



 Há alguns de vocês que não tivemos a oportunidade de visitar e nem contatar devido a 
falta do número de telefone e, também a distância. Já estamos com planos de visitar vocês na 
próxima vez! Erica e Ruy, José, etc. Não esquecemos de vocês!  

 

 
 
1. Este mês, Wilson e Neri estarão visitando igrejas em várias comunidades ribeirinhas no Peru 
e no Brasil. Por favor, ore conosco pela segurança das viagens e para que Deus abra os 
corações enquanto eles evangelizam, pregam e ministram em louvor e adoração. 
 

2. Ore por sabedoria e direção enquanto eles procuram encorajar e edificar pastores, líderes e 
as famílias da igreja. 
 

3. Ore para que Deus abençoe as igrejas por meio dos materiais da Biblioteca de Recursos do 
Ministério Infantil e me dê sabedoria enquanto continuo a preparar planos específicos de aulas 
de estudo bíblico para crianças, a pedido especial da esposa de uma pastora da cidade. Ore 
para que Deus use essas lições e recursos para ensinar as verdades Bíblica e ministrar às 
crianças nas comunidades ribeirinhas em toda a Amazônia. 
 

Estamos animados por servir o Rei dos Reis em parceria com vocês! 

 

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) 

 

http://www.wilsonandlori.com/

