Natal é a celebração da vinda de Jesus... o nascimento do Salvador. Foram os anjos que
trouxeram as Boas Novas de Jesus ao mundo e mais tarde foi o próprio Jesus que nos deu a
ordem de ir ao mundo inteiro e anunciar o evangelho a todas as pessoas. Tem sido maravilhoso
ver como Deus tem usado VOCÊS, nossos parceiros ministeriais, a trabalhar junto conosco
para levar esta mensagem do amor de Deus e seu plano de Salvação em Jesus até os confins do
Amazonas, ambos no Brazil e Peru! Louvamos a Deus por cada um de vocês. 
Temos parceiros maravilhosos no Brazil, Estados Unidos e Inglaterra. As igrejas da
Inglaterra têm apoiado a Igreja de Manaus há mais de 30 anos e agora fazem três anos que
estão apoiando esta região também. Nós temos o grande privilégio de administrar estes recursos
para ajudar sustento mensal de pastores indígenas, para a construção de igrejas e também
alguns outros projetos da
missão
como
a
construção da base da
missão em Benjamin
Constante. Através da
parceria e destas igrejas,
foi constuído três igrejas
em Peru, o telhado da
nova igreja/centro de
treinamento seminário
em
Islândia
foi
terminado (foto ao lado)
e cinco pastores de
igrejas que construímos
recebem sustento mensal.
A região onde vivemos contém o maior grupo de pessoas não alcançado na América do
sul. Tem sido um desafio muito grande estabelecer uma base missionária e começar os
ministérios nestes últimos quatro anos. Temos enfrentado mais perseguições, acusações falsos
e dificuldades do que nunca. A escuridão aqui é palpável e a vida humana é considerada de
pouco valor... menos que os animais ao nosso redor. Que bênção tremendo contar com o apoio
dos parceiros ao redor do mundo, ambos igrejas e indivíduos, para alcançar os perdidos com o
evangelho! Nós somos tremendamente encorajados e abençoados por vocês!!
Atualmente estamos em Santa Catarina até o meio de janero pelo
propósito de visitar e agradecer pessoalmente aos nossos parceiros e
compartilhar nas igrejas que apoiam o trabalho na tríplice fronteira.
Também estamos aqui para rever e visitar com família. Deus supriu o

sustento missionário de Ben, a nossa filha Jéssica e neto
Luca e eles finalmente receberam a aprovação da
missão Pioneiro para vir ao Brazil! Nos encontramos
em Itajaí, SC na casa dos pais do Wilson. Estou já estou
ajudando dar uma força ao Ben com um método
especial para lhe ensinar Português até que
conseguimos a char alguém aqui para lhe ensinar .
O pai do Wilson se encontra extremamente debilitado e fraco. Desde que chegamos,
tem sido um privilégio estar ao seu lado, cuidando dele 24 horas por dia. Até a nossa chegada,
todos os irmãos e família tem cuidado do pai com tanto amor e carinho e continuam ao seu
lado. É a nossa alegria e privilégio fazer o mesmo! Com pesar
no coração estamos nos preparando para nos despedir do
nosso querido e amado pai quando Deus o chamar. A Bíblia
diz que Deus conta nossos dias e enquanto ele tiver conosco,
queremos aproveitar cada um! Louvamos a Deus que Udo se
mostra sempre positivo, mesmo que quase não fala mais e que
ele está mais que pronto para encontrar seu Criador!
Louvamos a Deus pelo vosso apoio em oração! Deus usa as vossas orações para nos
sustentar, dar forças, direção e consolo. Com tudo que está acontecendo, a nossa agenda de
visitas está indefinida por enquanto. Se não pudermos encontrar com vocês, vamos tentar ao
menos ligar, pois vos amamos muito e queremos saber como se encontram e assim saber
melhor como orar por e apoiar vocês também! Nós gostaríamos de falar com cada um. No
decorrer dos anos, as coisas mudam e não temos o telefone de todos. O nosso número de
telefone se encontra no final desta carta, mas o número local dos pais do Wilson é (47) 33441586. Temos muitas saudades e esperamos poder logo mais entrar em contato !

Desejamos as mais ricas bênçãos de Deus neste Natal,
Wilson e Lori Kannenberg
Asas de Socorro, Caixa Postal 175, 75001-970 Anápolis, GO
Endereço de Casa: CP 41, Benjamin Constant, AM 69630
Telefone:
Wilson 97-99171-2100
Lori

97-99171-1516

Endereços Eletrônicos
wilson57kg@gmail.com
wilson_kannenberg@hotmail.com
lori.kannenberg@hotmail.com
www.wilsonandlori.com

Aniver:
08/10/55
03/25/58

Sustento Mensal: (Para quem não recebe boletos bancários para nosso sustento e gostaria de contribuir.)
Pode ser enviado para Bradesco: Ag. 0240-Conta corrente: 93.826–2. Avise que a oferta é para Wilson e Lori
Kannenberg a doacoes.missionarios@asasdesocorro.org.br. Para cadastrar-se é o mesmo contato. A missão
precisa ter seu nome e endereço completo e número de telefone para receber doações e enviar boletos.
Obrigado pela sua colaboração! Caso tiver dúvidas entre em contato com (62) 4014-0323. Para mais informações
acesse: www.asasdesocorro.org.

