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40º Encontro Missionário

A

pós um tempo sem publicar o AEMB Notícias,
retomamos com as publicações e recordando o 40º
Encontro Missionário, realizado nos dias 16 a 18 de outubro de
2015, publicamos manifestação
do presidente da AEMB, expressando sua satisfação pela realização e sucesso daquele evento.

VALEU A PENA
Valeu a pena cada ato, cada
propositura, cada fala, cada pensamento positivo ou negativo. Valeu a
pena as orações, as viagens, planejamentos, cada esforço pessoal ou coletivo. Valeu a pena!

vel. Valeu a pena!
Valeu a pena irmão Edward e
Nancy percorrer mais de 800 quilômetros para participar e ministrar
neste 40º Encontro Missionário.
Valeu a pena irmão Alexandre Saul e
irmã Maria Saul deixar o vosso país
para estar conosco todos esses dias.
Valeu a pena cada oração, textos
bíblicos e comentários lidos no preparo das mensagens e sua exposição.
Valeu a pena a preocupação com a
filha e ver Deus suprir as necessidades nos mínimos detalhes. Valeu a
pena cada cidade e igreja visitada: Rio
de Janeiro; Vila Velha; Belo Horizonte; Contagem; Santa Luzia, Ipatinga e
Betim. Valeu a pena!

Valeu a pena cada contribuição, quer seja em espécie ou em moeda, todos os centavos canalizados
para realização do 40º Encontro Missionário. Valeu a pena cada quilômetro percorrido quer seja por terra ou
pelo ar. De avião, ônibus ou automó-

Valeu a pena irmão Narciso
deixar a família e estar aqui com sua
Harpa para louvar e enaltecer o nome
de nosso grande e poderoso Deus que
nos proporcionou a realização deste
maravilhoso evento. Glórias sejam
dadas a Ele, hoje e sempre.
Valeu a pena Quarteto Lírio dos

Continuamos com as atividades do Curso Teológico Básico, oferecido pela AEMB em parceria
como o IBAP. Na AEMB, agora tem
duração de quatro anos, realizado
na modalidade semipresencial, ou
seja, o aluno recebe mensalmente
apostilas em casa, um total de oito
apostilas por ano, estuda e faz duas
provas em casa e duas vezes por
ano tem aulas presenciais e provas,
no Acampamento Boas-Novas, em

Sarzedo - MG, em datas previamente
informadas.
Durante os quatro anos do Curso,
o aluno estuda as seguintes disciplinas: Panorama do Velho Testamento;
Apologética; Ética Familiar; Evangelismo; Panorama do Novo Testamento; Pneumatologia; Hermenêutica;
Homilética; Ética Cristã; Eclesiologia; Cristologia; Discipulado; Missiologia; Liderança Cristã; Aconselhamento Bíblico e Escatologia. Os pro-

Vales percorrer quase 600 quilômetros à noite, após um dia inteiro de
labor para estar aqui, mesmo sem a
presença do querido irmão Tuta que
está na glória com o Senhor. Mas
Deus em sua infinita graça já havia
preparado o irmão Robert, não para
substituir o Tuta, mas para compor
com sua voz, sem a qual o quarteto
não louvaria a Deus. Valeu a pena!
Valeu a pena meu irmão, minha
irmã deixar o aconchego do seu lar, a
comodidade, a zona de conforto para
estar aqui. Sexta-feira o dia inteiro;
sábado todo o dia e hoje até agora.
Valeu a pena!
ÓH! Aleluia! Glórias e honras
sejam dadas a Ele para sempre. Porque vale a pena.

Elias Gomes da Costa
Presidente

fessores são os mesmos que ministram no IBAP. Saiba mais em
www.aembdobrasil.com.br.

AEMB NOTÍCIAS - INFORMATIVO DA ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA MISSIONÁRIA BENEFICENTE
Ano 04 - nº 14 – janeiro / março de 2017 - ENDEREÇO POSTAL: CAIXA POSTAL Nº 40 – CONTAGEM – CEP 32211-970

AEMB Notícias

AGENDA 2017
Veja a agenda de atividades promovidas pela
AEMB, no Acampamento Boas-Novas e nas igrejas ao
longo do ano de 2017. Solicitamos as igrejas e irmãos a
registrarem essas datas para evitar programação de
eventos especiais para as mesmas épocas.
Temos notado, ao longo dos anos, o enfraqueci-

Mês
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

Outubro
Novembro
Dezembro

Dia
14 /22
21
18
25/28
18
25
14
15
01
20
15
17
1/2
15
19
07
16
23
21
18
02/03
16
31

Atividade
Crianças / Adolescentes
Encontro de Confraternização
Encontro de Confraternização
Congresso de Mocidade
Encontro de Confraternização
Encontro Melhor Idade
Reunião de Comunhão
Encontro de Confraternização
Congresso das Igrejas
Confrajovem
Congresso Feminino
Encontro de Confraternização
Aulas do Curso Teológico Básico
Confracamp
Encontro de Confraternização
Congresso Musical
Encontro de Confraternização
Encontro de Casais
Confrajovem
42º Encontro Missionário
Aulas do Curso Teológico Básico
Encontro de Confraternização
Boas Vindas a 2018

mento de muitas igrejas e isso se dá pela nossa falta de
UNIDADE.
Cada um de nós, tem se preocupado com interesses próprios e, em contrapartida o interesse coletivo
tem sido ignorado. Alguns até falam em unidade, mas
negam a essência dela.

Local
Acampamento Boas-Novas
Igr. Bairro Mineirão
Igr. Bairro Petrolândia
Acampamento Boas-Novas
Igr. Rua Genebra
Acampamento Boas-Novas
Acampamento Boas-Novas
Igr. Bairro Vale Jatobá
Acampamento Boas-Novas
Acampamento Boas-Novas
Acampamento Boas-Novas
Igr. Bairro Olinda - Contagem
Acampamento Boas-Novas
Acampamento Boas-Novas
Igr. Cidade de Itabira
Acampamento Boas-Novas
Igreja em Itabira
Acampamento Boas-Novas
Acampamento Boas-Novas
Acampamento Boas-Novas
Acampamento Boas-Novas
Igr. Nova Cintra
Acampamento Boas Novas

Vejam, a seguir
alguns versículos
que tratam da
Unidade.
Sl. 131.1;
Gn. 11.6b;
Rm. 15. 5-6;
1 Co 12.12-13;
Ef. 4.4-6;
Fp. 32.1-2;
Ef. 4.3;
Jo. 17.20-23;
2 Cr. 30.12;
At. 2.44.

Unidos faremos
muito mais!

Eventos

Próximas Atividades no Acampamento Boas-Novas
Conforme calendário acima, as próximas
atividades no Acampamento Boas-Novas, no primeiro
semestre são:
Dias 25 de março, Encontro da Melhor
Idade, destinados a pessoas com idade igual ou
superior a 50 anos.
Em 14 de abril, Reunião de Comunhão.
Mensagem por Gilson Maria e apresentação do Coral
das Igrejas Bairro das Indústrias e Vila Cristina.
Em 01 de maio, Congresso das Igrejas e no
dia 20 do mesmo mês será realizado o Confrajovem.
Já no dia 15 de junho, se realizá o Congresso
Feminino.
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Melhor idade 2012.
Seção de medição de pressão arterial

Informativo da Associação Evangélica Missionária Beneficente

Projeto de uso e ocupação do solo no
Acampamento Boas-Novas
O Acampamento Boas Novas,
localiza-se em um terreno de dezesseis mil metros quadrados, na cidade de
Sarzedo-MG, Brasil, adquirido a 40
anos.
O que existe!
Com muita dificuldade construímos uma casa para zeladoria, um
salão para reuniões e alojamentos
para pernoitar até 100 (cem) pessoas.
Neste local, realizamos grandes
reuniões, como: acampamento com
crianças e adolescentes; Congresso
de Mocidade; Congresso das Igrejas;
Congresso de Mulheres; Congresso
Musical e Encontro Missionário. Também alugamos para irmãos ou igrejas
para realização de eventos.
Projeto de uso e ocupação do
solo
O projeto de uso e ocupação do
solo, proposto pela diretoria, contemplando: lazer e entretenimento; local
para reunião com adultos, adolescentes e crianças; alojamento coletivo;
suítes familiar; e, estacionamento.
Abaixo você poderá ver as imagens do projeto e como contribuir
para nos ajudar neste empreendimento.

Salão de reunião e alojamento

Acima você vê o prédio de alojamento e a frente do prédio para reuniões com adultos. A capacidade
para alojamento no prédio acima será de 400 (quatrocentas) pessoas.
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O salão de reuniões, após as modificações, terá capacidade para 800 (oitocentas) pessoas e contemplará, um
camarim, duas suítes, secretaria,
livraria e galeria.
Outra vista do salão de reuniões e
a direira o tercerio pavimento das suítes familiar. Será um prédio com três
pavimentos, contendo 48 suítes.
A imagem abaixo mostra a vista
das suítes familiar, do prédio de reuniões com crianças e adolescentes,
das piscinas, vestiários e saunas.
Abaixo, uma visão geral de tudo o
que será feito no Acampamento. O
estacionamento, as imagens já destacadas, por último o campo de futebol
e a quadra multiuso. Acesse
www.aembdobrasil.com.br para ver
mais imagens.
É um projeto arrojado e que precisaremos de mais de 2 (dois milhões de
reais) para concluí-lo. Mas cremos ter
a aprovação de Deus, o qual nos dará
os recursos necessários para sua concretização.

Como Contribuir?
Você pode orar e, em suas orações
pedir que sejamos unidos. A unidade
é fundamental para a concretização
de qualquer projeto. Deus disse: “{..}
não haverá restrição para tudo
que intentam fazer.” (Gn. 11.6).
Ofertas – Você pode também ofertar, por meio de depósito em conta da
Associação Evangélica Missionária
Beneficente – AEMB, CNPJ
18.745.125/0001-06, nos bancos:
Banco Itaú, agência 1639 C/C 665577 ou Bradesco, agência 0466 C/C
57296-9. Informe, nome e valor do
depósito pelo e-mail: aembbh@hotmail.com, ou telefone: 31
3533-1006.

Ou ainda, pode se inscrever no
programa SÓCIO CONTRIBUINTES.
Acesse www.aembdobrasil.com.br e
veja como.

Sócio Contribuinte

Presidente: Elias Gomes da Costa e Vice-Presidente: Joabes Antônio Dal Col; Secretários: Rui Martins de Almeida e Isaias Soares Dornelas
Júnior; Tesoureiros: Fábio Alvarenga Nunes e Tércio Gonçalves da Silva. DIRETORES: Missões: César Coreia da Silva e Ademir Crisóstomo
da Mata; Patrimônio: José Zefeino Filho e Jadir Belthodo; Programação e Mocidade: Thiago Alves Jorge e Naasson Vieira; Ministério
Infante Juvenil: Denise Ambrosio Paulino Maciel e, Ministério Feminino: Nelci Viana dos Santos.
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