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VISÃO
Ser referência nacional na
formação holística de
missionários, primando pela
excelência e renovação
contínua.

Palavra da Diretoria
Poderá ser qualquer um que se beneficie
com o seu conteúdo como, por exemplo,
funcionários ou pessoas interessadas em
comprar um produto ou solicitar um
serviço.

MISSÃO

A missão da APMB é gerar
e disponibilizar
conhecimento e cooperação
entre formadores de
missionários do Brasil:
Promovendo rede de
contatos, informações e
relacionamento;
Aperfeiçoando tais
formadores.
VALORES

Competência, Liderança,
Acessibilidade, Amor a Deus
e á seus propósitos
missionários, Excelência,
Integridade, Teologia
Bíblica, Renovação
contínua.

DIRETORIA EXECUTIVA
Presidente:
Analzira Nascimento

O objetivo do boletim informativo é
fornecer informações especializadas
para um público-alvo. Os boletins
informativos são
um excelente meio de comercializar
produtos ou serviços, além de gerar
credibilidade e criar
uma identidade da sua organização
entre seus parceiros, associados,
funcionários ou fornecedores.

Você poderá compilar uma lista de
endereçamento a partir de cartõesresposta comerciais, cadastros de clientes,
cartões de visita recebidos em feiras de
negócios ou listas de associados em geral.
Considere a possibilidade
de comprar uma lista de endereçamento de
uma empresa.

Primeiro, determine o público-alvo.

Proximos Eventos
CBM /AMTB

1º Vice-Presidente:
Jarbas Ferreira da Silva
2º Vice-Presidente:
Ivone Lima F. Botelho
1ª Secretária:
Elaine Cristina Soares

informações http://www.congressobrasileirodemissoes.com/
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2º Secretária:
Simone Alvarez

Consulta Regional APMB – SP
 29/Nov/2014- (7h30 – 13h00)  Auditório Mackenzie - Edifício Blackford
informações http://www.apmb.org.br/

(Rua Maria Borba, 40 – Vila

1º Tesoureiro:
Marcos Nicolli Napoli

2º Tesoureiro:
José Sanches Vallejo Neto
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Vogal: Claudio Elivan
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CONSELHO FISCAL

1º Fiscal: Durvalina Barreto Bezerra
2º Fiscal: Carla Regina Sanches
3º Fiscal: Mônica B.B. G. Mesquita
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Nossa História e atuação

CONSELHO CONSULTIVO

Contate-nos

Lars Bertil Ekstrom
Bárbara Helen Burns
Ronaldo Lidório

A APMB - Associação dos Professores de Missões do Brasil (APMB) é oriunda
e companheira da AMTB a partir dela em 1990, parceira na trajetória ministerial em
comum por todos estes anos de existência.

COMISSÃO DE PUBLICAÇÃO

Objetivos da APMB

Bárbara Helen Burns
Antonia Leonora van der Meer
Oswaldo Prado

•

Promover o aprimoramento dos professores de missões, incentivando a
reflexão missiológica brasileira.

•

Ser receptora de sugestões das agências missionárias sobre o treinamento
dos candidatos a missionários.
•

O site da APMB é o meio de

Nossos Serviços

comunicação e interação entre
os professores, alunos e
missionários.
Conheça a organização:
www.apmb.org.br
Fale conosco:
E-mail: apmb@apmb.org.br Fone (11) 4437-1244

Servir aos professores de missões.

•

Promover consultas, seminários, simpósios e cursos de atualização e
capacitação dos professores, mentores e missionários.

•

Coletar, catalogar e divulgar material didático, bibliografias, apostilas e
informativos.
•

•

Promover a publicação de livros e material missiológico.

Assessorar as escolas de missões no planejamento curricular missiológico.
•

Acolher as sugestões das agências missionárias sobre o treinamento dos
candidatos a missionários.
Realizações
•

A APMB tem realizado anualmente consultas nacionais e regionais em
várias partes do Brasil, abordando temas atuais e relevantes para a
capacitação missiológica.
•

A APMB, juntamente com a AMTB, promove os CBMs nacionais.

Sugestões bibliograficas

