Amados Irmãos!

agosto 2017

Wilson e eu fomos aos EUA do meio de junho a agosto
para um período de divulgação missionário para visitar filhos,
amigos e parceiros no ministério. Andamos cerca de 6500 K no
decorrer da nossa estadia. Tivemos visitas maravilhosas. Deus
também nos deu um tempo
precioso para renovar as nossas
forças. Tem sido cada vez mais
difícil nos despedir destas pessoas
que tanto amamos, sabendo que
tem uma possibilidade muito
grande que não iremos mais vê-las
aqui na Terra. Muitas delas têm
mais de 90 anos e têm nos
acompanhados no ministério e nos
apoiado em oração e doações há
mais de 35 anos! Louvamos a Deus
por cada uma delas e também por
cada um de vocês, pois, na
realidade, não precisamos nos
despedir definitivamente, pois um
dia iremos nos encontrar no céu,
nos regozijando no Senhor, para toda eternidade! 😊
Ben, Jessica e Lucas continuam morando na nossa casa em Benjamin Constant, Brazil, junto
com André, um missionário solteiro e parceiro nosso. Ben e Jéssica trabalharam muito, cuidando da
administração da missão na nossa ausência. Também, cuidaram de todos os detalhes envolvidos na
construção do apartamento no 2o andar do hangar onde irão morar e a pequena reforma da casa de
madeira onde a mais nova família missionária irá morar.

Doug e Lydia chegaram no início de julho e já estão instalados
na sua casinha. Ben, Doug e Lydia têm aula de português de segunda
a sexta e enquanto estão estudando, Jéssica cuida dos filhos.
Wilson e eu queremos vos agradecer pelas suas orações. Deus
está respondendo:
-

-

O barco que importamos está encalhada no porto de Manaus.
Finalmente, depois de mais de um mês, conseguimos enviar
o container de volta à Nova York e colocar o barco num outro
contêiner do porto até que os documentos estão liberados.
Pedimos oração para o casamento de um casal de pastores
que faz parceria conosco em Peru. Damos graças a Deus que
até agora estão juntos, tiveram aconselhamentos, a família e a igreja deles estão dando todo apoio

a eles e a esposa está conseguindo louvar o Senhor em cânticos novamente em casa. Ambos
estão gozando da presença do Senhor em suas vidas e o amor e perdão do corpo de Cristo!
-

Continue orando:
Que o barco pode ser totalmente liberado para poder ser enviado a Benjamin Constant.
Pela restauração completa do casal mencionada acima.
Pela segurança nas estradas e as visitas nas igrejas e lares dos mantenedores durante este mês.
Pela sabedoria de Deus para dar orientação às novas famílias missionárias e seu período de
aprendizagem da língua portuguesa.
Que o parto da Jéssica no meio de setembro será tranquila tudo e que Chloe nascerá com saúde
e força. Jéssica e Ben deverão pegar um barco no porto de Benjamin Constant, fazer uma viagem
de 30 minutos até Tabatinga e pegar um taxi para leva-los até o hospital. Orem que eles
poderiam chegar ao hospital em tempo sem nenhum transtorno!
Louvamos a Deus por vocês, Grandes Abraços,
Wilson e Lori

Asas de Socorro, Caixa Postal 175, 75001-970 Anápolis, GO
Endereço de Casa: CP 41, Benjamin Constant, AM 69630
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Sustento Mensal: (Para quem não recebe boletos bancários para nosso sustento e gostaria de contribuir.) Pode ser enviado para Bradesco: Ag. 0240Conta 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.br

