AEI – Alfabetização e Evangelização Internacional
Relatório de atividades 2020
“ Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou
a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus”
Brothers and Sisters,

Louvamos ao nosso Deus pela graça e misericórdia em termos findado o ano de 2020
com saúde, fé e atividades realizadas sabendo que “até aqui o Senhor nos
sustentou”. Deus nosso Senhor em sua infinita bondade nos concedeu o privilégio em
servi Lo e temos muito a agradecer por todas as realizações que Ele nos
proporcionou, e sendo assim compartilhamos com vocês estas realizações com
satisfação e gratidão!
Registramos baixo os acontecimentos, atividades e movimentos que o AEI realizou no
ano de 2020 no Brasil.
Os trabalhos do escritório da Missão (sede) em parte sendo realizados na residência
da Diretora Nacional, visto ainda a ASPACAM estar em processo de locação da sala
e estamos no aguardo.
Apesar das dificuldades atípicas encontradas no ano de 2020 em nosso país devido
ao Covid-19 ainda sim trabalhamos capacitando irmãos e irmãs com o Curso TPA
online pelo Meet com muita facilidade e qualidade.
A construção da Cartilha Yanomami que iniciou no ano de 2020 tendo como
responsável nossa amada irmã Helsa de Almeida que tem se desdobrado quanto aos
detalhes da construção geral da cartilha e também cobrindo a todos os envolvidos com
as orações fiéis com a equipe. As demais irmãs que estão neste ministério assíduas e
empenhadas são a Sra. Nilza Nonato de Belo Horizonte-Minas Gerais, Andreia
Martins de Sousa, Sra. Cilseia Gudin, São Paulo –SP Sra. Selma Vieira, Mato
Grosso-Mt Vale ressaltar que todo trabalho quanto a cartilha Yanomami ainda não
terminou pois desde o inicio esta sendo feito online, e também conta com devocionais
diárias, e aulas de inglês.
Segue em anexo relatório especifico de nossa irmã amada Srta. Helsa Almeida.

Nossa irmã Nilza Nonato plantou a Missão AEI em Campo Formoso, no ano de 2018
e o Rev. Adilson, pastor da Igreja local, comprometido com a obra do Senhor, tem
dado o apoio necessário aos professores de Campo Formoso e Cercadinho neste
trabalho com o AEI e também fomentou a construção de uma Congregação a partir
dos professores e alunos do AEI lá. Tais frutos nos alegram e segue abaixo maquete
da Igreja em construção. As aulas aos alunos pararam por algum tempo devido a
pandemia, mas retornaram nos últimos meses do ano de 2020.
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Alunas e professoras em aulas em Cercadinho/BA
Coordenadora e Conselheira Cilséia Gudin, é responsável por divulgação,
informação e cursos na parte da região Sudeste e Sul do Brasil, com os estados do
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do SUL, também
conforme já citado acima construtora da cartilha Yanomami.

Coordenadora Nacional Nilza Nonato, construtora da cartilha Yanomami, realizou 7
live’s para divulgação da Missão AEI. Ministrou dois cursos presenciais, na Missão
AWISO com 5 participantes da Oitava Igreja Presbiteriana, Belo Horizonte, também
na Igreja Batista Recomeçar em Contagem com 15 pessoas com o curso de TPA.

C

Presidente da SAF – Sociedade Auxiliadora Feminina Presbiteriana da exta Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte
Entendemos que as live’s são de suma importância para a divulgação completa do
que é a Missão AEI e todos os detalhes primordiais que o interessado deve saber
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antes de solicitar a plantação da Missão em sua Igreja, ONG’s, Associações, pessoa
física, etc. No momento em que estamos passando, momentos estes de quarentena,
pandemia as Live’s tem sido a forma de divulgação mais eficiente pois as pessoas
estão concentradas nas redes sociais para diversas atividades como buscar
informações. Trabalhar, estudar, entretenimento e assim vai na diversidade que as
redes sociais oferecem e a escolha é de acordo com a necessidade e gosto de cada
um, ou seja hoje a única forma de divulgação é as redes sociais. Sendo assim a
coordenadora teve a criatividade, disposição e facilidade em passar através das live’s
o peso, credibilidade, eficiência e seriedade da Missão AEI. Louvamos a Deus pela
vida preciosa de nossa irmã Nilza Nonato pela dedicação e empenho.

Reunião online “Construção da Cartilha Yanomami

Live com a participação das conselheiras da Missão, Cood. Helsa Almeida,
Coord. Selma Vieira e demais participantes
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Entrega certificado na ªIPBH

C
Cong. Dias D’Avila/BA
Coordenadora Ione Stela , que reside na cidade de Lassense/MG, está com
problemas de saúde assim como sua filha também e devido a pandemia não está
atuando com atividades da Missão temporariamente.
Segue em anexo o relatório e que ela nos escreveu relatando suas dificuldades.

Coordenadora Selma Vieira, devido a pandemia não tem ministrado cursos de TPA,
mas é construtora da cartilha Yanomami, participando assiduamente das reuniões
online.
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Coordenadora Melise D’Agostini, ministrou 5 cursos online pelo Meet, em Belo
Horizonte para 3 pessoas, sendo 2 membros da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo
Horizonte onde uma destas, a Srta. Claudia Cezar, ouviu a divulgação da Missão AEI
pelo nosso irmão Ted Ian Loddes quando esteve ao Brasil visitando a Primeira Igreja
Presbiteriana de Belo Horizonte no ano de 2019 e segundo ela orou por mais de um
anos até tomar decisão para o curso. Aguarda uma aluna se este for proposito da
Deus para ela ensinar ou orar, contribuir, divulgar, Deus o sabe.

Outra irmã que fez o curso presencial comigo foi outra Claudia que sempre sonhou ser
professora desde criança mas o pai dela não a deixou seguir esta carreira e agora
depois de bancária aposentada Deus abriu esta porta e Deus fez maravilhas, no
segundo dia após terminado o curso de TPA Deus enviou uma aluna e que, já está
lendo depois de aproximadamente 4 meses de aulas. Abaixo segue foto delas e a
filmagem da aluna fazendo a leitura.
Segue em anexo o Boletim da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte
divulgando a Missão e a capacitação da Claudia.

Prof. Claudia e aluna Jeanete
Houve também um diácono da Igreja Presbiteriana Aliança que fez o curso presencial
e que está alfabetizando um ex morador de rua que a Primeira Igreja de BH resgatou e
lhe proporcionou morada, trabalho e ainda suporte espiritual.
Capacitou também um irmão de Maceió/Alagoas o estado brasileiro que tem o maior
numero de analfabetismo no Brasil. Ele foi o primeiro a fazer o curso online e já tinha
aluna.
Foram capacitados 31 pessoas online do estado do Espirito Santo , nas cidades da
grande Vitória como Serra, Cariacica e Viana, e foram os alunos participativos e
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também utilizei como reforço depois do curso algumas filmagens realizadas pelo Ted
aqui no Brasil com a Coordenadora Cilseia mostrando como ensinar os 5 passos.

Os cursos foram bem apresentados e ministrados com clareza e avaliação final, sendo
todo o processo do curso online, nos provando que apesar da distancia entre pessoas
físicas podemos ensinar o uso do Método, curso TPA sem burlar ou pular etapas e
sequencias do curso.
Registar o apreço, respeito e compromisso para com as coordenadoras Helsa de
Almeida, Nilza Nonato, Cilseia Gudin, Selma Vieira, Andréia Martins de Souza, pela
dedicação, empenho, zelo e fidelidade para com a Obra do Senhor na Missão AEI
através dos anos os de trabalho na Missão e agora também contribuir coma
construção da cartilha Yanomami.
Agradecemos principalmente e em primeiro lugar ao nosso Deus Poderoso e bondoso
em nos chamar para fazer parte da Grande Comitiva na Seara do Senhor através
desta Missão.

Em Cristo Jesus

Melise C P D’Agostini
Diretora Nacional da
Missão AEI/Brasil

Nilza Nonato Souza
Coordenadora Nacional da
Missão AEI/Brasil
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Apesar da pandemia, as receitas financeiras superaram as expectativas, devido
principalmente à mobilização da SAF-PIPBH, que destinou cerca de R$14.000,00
(catorze mil reais) para obras de reformas no CRC. Consequentemente, as despesas
também foram superiores ao previsto, dadas as reformas realizadas.

Demonstrativo de fluxos de caixa
Abaixo estão demonstradas as receitas e despesas estimadas para o ano de 2020,
considerando que a contabilidade ainda não fechou o balancete de dezembro. Entretanto,
os valores já consideram o realizado de janeiro a novembro e a estimativa para
dezembro.
Receitas
Receitas - Mantenedora (PIPBH)
Receitas - Doações do CAS/IPB
Contrato Telemar
Doações
Ressarcimentos
Receitas - Total
Despesas
Despesas Sócio-Educacionais - Matriz (inclui AEI)
Despesas com pessoal - Filial (CRC)
Despesas Sócio-Educacionais - Filial (CRC)
Despesas - Total
Saldo

Jan a Nov Dez (est.) Total (est.)
93.500,00
17.504,58
27.500,00 20.895,42
22.394,67
33,00
160.932,25 20.895,42 181.827,67
Jan a Nov Dez (est.) Total (est.)
49.935,95
92.302,11 25.389,01
12.323,82
154.561,88 25.389,01 179.950,89
6.370,37

4.493,59

1.876,78

Cabe destacar que no item Doações, foi contabilizado o valor de R$6.124,67 (seis mil,
cento e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos) doados pelo LEI para ser
utilizado como alívio dos efeitos da pandemia. Os recursos foram destinados a
missionários, obreiros e alunos do AEI, conforme definido pelas coordenadoras da
Missão.

