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CONSULTA DE MISSÃO 2022 
 

“Indo… fazei discípulos de todas as nações….” Mt 28.19 

 

“Vocês são cartas de Cristo… enviados às nações… capacitados para serem ministros da nova 

aliança.” II Cor. 3.3,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JAMI- Indo até aos Confins da Terra 

Apresentação 

Caro(a) Participante: 
  
Neste Manual você encontra informações gerais sobre a organização e funcionamento 
da Consulta para orientar sua participação em nosso evento.  
 
Mesmo com todas as informações prestadas, se for o caso de esclarecimentos 
complementares, você pode contar com o apoio da nossa equipe organizadora de 
missionários de base: 
 
- Miss. Lorena Lopes 
- Miss. Mavyane Baracho 
- Pr. Ronald Carvalho  
- Miss. Cecília Coelho 
- Pr. Denilson Nery 
- Miss. Fernanda Weinem 

 
Este Manual encontra-se disponível também em nosso site www.jami.com.br  
 
Desejamos-lhe sucesso pleno na decisão de aprender mais sobre a prática missionária da 
igreja e por ter escolhido a Consulta de Missão como um divisor de águas para o seu 
ministério, motivo de muita honra para nós.  
 

Secretaria da JAMI 
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1. Informações Gerais 

O que é a Consulta de Missão? 

A Consulta de Missão é um minicongresso realizado todos os anos, na base da JAMI em 

BH, que tem por propósito, numa perspectiva bíblica, encorajar, fortalecer, conscientizar 

sobre o valor da cooperação na tarefa missional de cada crente e da igreja. 

Quando acontece? 

Geralmente acontece no feriado de Corpus Christ. 

Valores? 

R$ 350,00 

Hospedagem e alimentação 

A JAMI oferece a hospedagem e a alimentação para os participantes do evento. 

O que preciso saber antes do evento? 

• No 1° dia do evento, às 19h30, será o culto de abertura. Mas a partir de 8h 

estaremos recebendo os inscritos para credenciamento e acomodação. 

• Durante os dias do evento as programações acontecerão na parte da manhã, 

tarde e noite e no último dia é o encerramento do evento com a nossa linda Festa 

das Nações* e terminaremos por volta das 22h.  

*Se você tem roupa típica, não se esqueça de trazer. Na Jami temos algumas peças que poderão 

ser emprestadas, entretanto, não temos para todos os participantes. Lembrando que o uso da 

roupa típica é facultativo. 

• É necessário trazer roupa de cama (inclusive cobertor), produtos de higiene 

pessoal e agasalho (nessa época é comum a temperatura ficar bastante fria, 

principalmente à noite). A JAMI NÃO DISPONIBILIZARÁ ROUPAS DE CAMA E 

COBERTORES. 

• Não há hospedagem para casais. 

• Por favor, informe-nos: dia e hora que chegará à JAMI; dia e hora que sairá da 

JAMI* 
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*A JAMI NÃO oferece o serviço de translado. Cada participante é responsável pelo transporte de 

chegada e saída do evento. 

• Prepararemos as refeições de acordo com o número de pessoas que farão as 

refeições aqui. 

• Não haverá descontos para caravanas. Assim como não disponibilizaremos a 

divisão de quartos exclusivos para grupos que vierem em caravana. Vale ressaltar 

que objetivamos a interação dos participantes com todos. Logo, nossa equipe 

organizadora faz a divisão das acomodações prezando o contato das pessoas por 

cidades diferentes.  

 

2. REGRAS FIXAS: 

 

1. Não há possibilidade de participar do evento na modalidade externa.  

2. Não haverá restituição da taxa de inscrição em nenhuma modalidade, seja por 

desistência ou qualquer outra eventualidade.   

3. Não receberemos participantes menores de 18 anos desacompanhados. Se o 

menor tiver interesse em participar, precisará da autorização de seus 

responsáveis, um acompanhante e preencher o modelo de autorização (anexo 1). 

Logo após ter preenchido a autorização, encaminhe para nosso e-mail, no 

máximo 2 semanas antes do evento juntamente com o comprovante de 

pagamento de sua inscrição e do acompanhante.  

4. Não receberemos participantes com crianças. As atividades não são 

contextualizadas para este público e as hospedagens são compartilhadas por 

diversas pessoas. (Não temos hospedagem para grupo familiar). 

5. NÃO RESERVAMOS VAGAS. Sua vaga só será garantida mediante a comprovação 

do depósito referente à inscrição. Para isso é necessário que você nos envie o 

comprovante do depósito até o dia marcado, caso contrário você perderá sua 

vaga.   

6. O valor da inscrição não pode ser parcelado! 

7. Sabemos que é muito importante mobilizar sua igreja para que participe juntos 

do evento, mas somente será permitido a participação 5 participantes da mesma 
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igreja. Queremos mobilizar igrejas diferentes e pessoas diferentes ao longo dos 

anos. (Salvo exceções estabelecidas pela equipe organizadora) 

8. NÃO SERÁ PERMITIDO o uso da rede de Wi-Fi da JAMI por qualquer participante. 

A nossa internet não tem capacidade suficiente para suportar uma grande lotação 

de rede. Por favor, não insistir! 

Obs: A comissão organizadora tem poder para mudar as regras ou até mesmo 

estabelecer outras para garantir que todos tenham uma excelente experiência durante o 

evento. 

 

3. INSTRUÇÕES DE COMO CHEGAR À JAMI 

 

I. DE CARRO: 

• Quem vem de São Paulo: Rod. Fernão Dias. Entrando em Belo 

Horizonte, seguir Anel Rodoviário em direção à Vitória. Seguir placas 

Aeroporto Internacional (Confins), entrar na Av. Cristiano Machado. Depois 

seguir Mapa “Como chegar à JAMI”. 

• De Brasília: BR 262 – seguir o mesmo roteiro para entrada de Belo 

Horizonte. Depois seguir Mapa “Como chegar a JAMI”. 

• Do Rio de Janeiro: BR 040 – seguir o mesmo roteiro para entrada de Belo 

Horizonte. Depois seguir Mapa “Como chegar à JAMI”. 

 

 

II. DOS AEROPORTOS: 

• CONFINS: Tomar ônibus da UNIR Rodoviária, descer em frente ao Hospital 

Risoleta Neves, atravessar a rua e ficar no ponto em frente à portaria do 

Hospital. Tomar o ônibus 738 (Zilah Sposito) ou táxi (cerca de 10 minutos). 

Descer no 2º ponto após a praça do ponto final do ônibus 737 (avisar o 

motorista ou trocador). Ao descer, você deverá voltar alguns passos, na 

esquina você identificará uma igreja de cor azul (Igreja Assembleia de 
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Deus), você já estará na Rua Alecrim. Após a Igreja continue descendo a 

rua, do seu lado direito está a Jami.  

Se preferir vir direto de táxi a tarifa fica em média R$ 90,00. 

• PAMPULHA: Táxi valor médio de R$ 70,00. 

 

III. DA RODOVIÁRIA: 

Tomar Metrô até à Estação Vilarinho. Na estação tomar o ônibus 738 – Zilah Sposito. 

Descer no 2º ponto após a praça do ponto final do ônibus 737 (avisar o motorista ou 

trocador). Ao descer, você deverá voltar alguns passos, na esquina você identificará uma 

igreja de cor azul (Igreja Assembleia de Deus), você já estará na Rua Alecrim. Após a Igreja, 

continue descendo a rua, do seu lado direito está a Jami. 

 

IV.   UBER 

Outra opção interessante é o Uber, um aplicativo disponível para celulares que conecta 

motorista a passageiros. É só baixar o aplicativo, cadastrar os dados e o serviço já estará 

disponível.  

Os preços são em média mais acessíveis do que os dos táxis.  

Aeroporto de Confins para a Jami: valor médio de R$ 45,00  

Aeroporto Pampulha para a Jami: R$ 20,00  

Rodoviária para a Jami: R$ 32,00 

 

Lembrando que os preços são estimados. Ou seja, no dia poderão ter alterações para 

mais ou menos.  

 

OBS. LOGO ABAIXO TEM O MAPA INDICANDO COMO CHEGAR À JAMI A PARTIR DA 

ENTRADA DO BAIRRO. 
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Local do Evento: Base da JAMI em Belo Horizonte - MG 

Rua Alecrim, 100 - Jaqueline – CEP: 31748-445   

Contatos: Tel. (31) 3454-6106 / WhatsApp: (31) 9 9615-2536 / E-mail: 

jamicbn@gmail.com 

Pagamento por depósito bancário: 

 

mailto:jamicbn@gmail.com

