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FOLHETO E
REVISTA MISSIONÁRIA

ESTÚDIO VIDA PLENA

AER fi nancia e participa do desenvolvimento de folhetos e revista. 

Integrantes da diretoria da AER participam arrecadação de ofertas para 
a construção do estúdio audiovisual.

O desenvolvimento de materiais gráfi cos 
para o evangelismo é uma pratica antiga, 
porém muito efi caz. Por isso, a AER apoia 
e contribui para a produção e a distribuição 
de materiais evangelísticos impressos. 

No período da Copa do Mundo, foi de-
senvolvido um folheto adequado para 
transmitir a nossa mensagem. Com o 
tema “Quem será o campeão?” milha-
res de folhetos foram entregues em 

todo o Brasil. A AER apoiou o projeto, 
fi nanciando a produção dos folhetos.

REVISTA FIEL ORIENTADOR

Outro bom projeto que teve ajuda fi -
nanceira da AER em 2014 foi a revista 
Fiel Orientador. Através do departamen-
to missionário das nossas uniões a revis-
ta foi produzida, resultando num material 
de qualidade, com foco missionário.

 A construção do Estúdio Vida Plena 
é atualmente um dos grandes proje-
tos da Igreja e a AER tem contribuído 
de forma ativa para que o mais breve 
possível esse grande empreendimento 
esteja concluído.

Nos meses de outubro e novembro, 
membros da diretoria participaram de 
uma reunião com empreendedores para 
arrecadação de fundos para a Estúdio. A 
essas reuniões comparecerem vários em-
preendedores que desejavam contribuir 
para o projeto. O resultado foi satisfató-
rio: em duas reuniões o valor arrecadado 
superou as expectativas. Outras reuniões 
de arrecadação serão feitas em 2015.

M.M.

M.

 MISSIONÁRIA



M.M.

Prezados associados,

É com prazer e satisfação que apre-

sentamos a segunda edição do infor-

mativo da AER. Nesta edição mostra-

remos alguns dos trabalhos apoiados 

e desenvolvidos pela Associação dos 

Empreendedores Reformistas e tam-

bém falaremos sobre a nossa contri-

buição a projetos evangelísticos das 

Uniões Sul e Norte, além da arrecada-

ção de fundos para projeto de amplia-

ção da sede da Conferência Geral e do 

estúdio áudiovisual Vida Plena.  

Este ano a AER completa três anos 

de história, um período importante 

que marca o nascimento e o cresci-

mento dessa Associação. Nestes três 

anos tivemos grandes conquistas e 

desafi os superados, por isso agrade-

cemos a Deus, que abundantemente 

tem nos abençoado. 

O proposito da existência da AER é 

levar a mensagem de Cristo a todas 

as pessoas, através do emprego de 

recursos para o avançamento da cau-

sa de Deus. Por isso, desde já agrade-

cemos a todos que de alguma forma 

contribuíram e contribuem para que 

bons projetos e missões consigam 

crescer e avançar.

Desejamos uma excelente leitura!

Henrique Rios,

Diretor de comunicação da AER.

EDITORIAL

MENSAGEM Abr 13 /p.03/p.02  MENSAGEM Abr 13 

A missão de levar a mensagem de 
Cristo a toda criatura é o principal 
motivo da existência da AER, por isso 
projetos evangelísticos sempre são 
apoiados pela Associação.

No ano de 2013, o Conselho da União 
Norte estabeleceu o Projeto de Abertu-
ra de Novos Campos. O irmão Wagner 
Piris Santana e sua esposa Joana Sou-
za Santana, foram escolhidos como os 
primeiros Missionários Itinerantes da 

União Norte e, em agosto, foram envia-
dos à cidade de Barreiras – BA. No mês 
de abril de 2014 aconteceu o o primei-
ro batismo, fruto desse trabalho.

Para apoiar esse maravilhoso projeto 
a AER (Associação de Empreendedo-
res Reformistas) colocou à disposição 
da União Norte uma Van 0km, modelo 
Sprinter (Mercedes-Benz), dando su-
porte ao empreendimento.

EVANGELISMO PRÁTICO

M.M.

A Associação de Empreendedores Reformistas convida os associados para 
uma assembleia extraordinária, a ser realizada no dia 10/03, em Itu, com 
1ª convocação às 15h e 2ª convocação às 16h30. O objetivo da assembleia 
é escolher um novo vice-presidente para AER. O edital de convocação será 
publicado na seção 3 do Diário Ofi cial da união no dia 03/02.

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

Vivemos num momento singular da história deste mundo e temos, 
como povo de Deus, grandes desafi os pela frente.

Marcos Pedrazas entregando a chave do Sprinter
ao presidente da União Norte, Pr. Matheus Souza.

ARRECADAÇÃO PARA CONFERÊNCIA GERAL
Associados da AER participam e contribuem para o projeto de ampliação da sede da Conferência Geral.

No fi m do mês de maio de 2014, al-
guns associados, juntamente com o 
Presidente da AER, Marcos Pedra-
zas, participaram de uma importan-
te reunião na sede da Conferência 

Geral dos Adventistas do Sétimo Dia 
Movimento de Reforma, em Roanoke 
– EUA.

O objetivo do encontro, promovido 
pelos líderes mundiais de nossa Igreja, 

foi apresentar aos empreendedores a 
ideia de construção da nova sede para 
a Conferência Geral.

Nessa reunião os participantes pude-
ram opinar e participar com doações. M.M.

 A Associação de Empreendedores 
Reformistas completa em 2015 três 
anos de existência, e ao longo dessa 
jornada grandes vitórias foram alcan-
çadas, porém existem novos desafi os a 
serem ultrapassados.

 Desde a sua fundação a AER já conse-
guiu feitos importantes em várias áreas 
evangelísticas: três cam-
panhas nacionais de dis-
tribuição de livros, apoio 
a projetos missionários, 
contribuição para a cons-
trução de igrejas e fi nan-
ciamento de materiais evangelísticos, 
como livros, folhetos e revistas, entre 
outras atividades.

Agora o momento importante, pois 
sabemos que estamos no limiar de um 

novo tempo, momento em que a pala-
vra de Deus deve ser espalhada como 
folhas de outono. Devemos diariamente 
dedicar tempo para falar sobre a mara-
vilhosa mensagem.

 A AER deseja este ano que novos pro-
jetos evangelísticos surjam para que al-
mas possam ser alcançadas e o melhor, 

pessoas possam ser salvas através do 
conhecimento profundo da santa palavra 
de Deus.

Vamos espalhar a mensagem que um 
dia foi entregue ao santos.

COMO FOLHAS DE OUTONO
O ano de 2015 será marcado por grandes projetos missionários patrocinados pela AER.
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