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GLÓRIA NO CÉU E PAZ NA TERRA
Diferentes grupos cantam suas diferentes
gloriﬁcado pelo bem que fez a humanidade
canções. As torcidas de futebol,
por enviar Jesus Cristo, e por isso haverá
guerrilheiros, militares, militantes de
possibilidade de paz entre os homens.
diversas matrizes cantam focados nas suas
Primeiro, Deus não deve ser gloriﬁcado
glórias e ambições. Quando Jesus nasceu,
como uma obrigação. Tudo que é bom,
houve um grupo diferente cantando uma
gostoso e bonito nós elogiamos, assim a
musica diferenciada. Segundo o Dr. Lucas os
mínima percepção da beleza, justiça e graça
anjos cantaram: “Glória a Deus nas maiores
divina causa uma resposta imediata do
alturas, e paz na terra entre os homens de boa
coração humano a bondade do Eterno. Os
vontade” (Lucas 2.14).
anjos perceberam e o exaltaram,
Qual foi a razão da música? O nascimento
especialmente por enviar seu Filho Jesus ao
de Jesus. Sobre o evento, Irineu de Lyon
mundo.
(130-202 d.C) escreveu:
Segundo, Eles
“Se o homem não
cantaram “paz na terra
necessitasse ser salvo,
entre os homens de boa
Os lares, as empresas e
de nenhuma maneira o
v
ontade”, Jesus o
escolas precisam de
Ve r b o t e r i a s e
Príncipe da Paz veio à
e n c a r n a d o ” . J o ã o paciﬁcadores, gente que foi Terra para trazer paz
Crisóstomo (347-407 alcançado pela paz e agora em pelo menos três
d.C) declarou: “Não
dimensões. A paz
são promotores da paz
existe outra causa da
interna que restaura o
encarnação senão esta:
relacionamento do ser
Deus nos viu perdidos,
humano com Deus, paz
perecidos, oprimidos pela tirania da morte, e
que independe de circunstâncias, de posição
se compadeceu de nós”. Uma olhada ao redor
social, econômica ou intelectual, a
sobre o que ocorre no mundo revela a
tranquilidade de achar-se sem culpa diante do
verdade declarada acima: o ser humano está
Soberano por causa do que Jesus fez por nós.
perdido. São guerras sem ﬁns, ódio,
Ele possibilitou ainda a paz externa, o efeito
migração forçada, fome, corrupção e muita
da paz interna é promover paz nos ambientes
mazela num mundo que deveria ter
onde vivemos através das relações paciﬁcas,
aprendido a viver paciﬁcamente devido ao
não signiﬁca ausência de conﬂitos, mas ter
acúmulo da nossa história.
humildade, sabedoria e capacidade de
Mas o que eles cantavam? Eles
perdoar para promover paz nos
declaravam uma verdade fantástica: Deus é
relacionamentos. Os lares, as empresas e

escolas precisam de paciﬁcadores, gente que
foi alcançada pela paz e agora é promotora da
paz. E, por ﬁm, paz eterna, a paz que livra do
medo das incertezas do futuro e da morte.
Quando somos encontrados por Deus, uma
paz sobrenatural reina em nosso coração e
todo pavor é expulso.
Jesus Cristo é a nossa paz, quando deixou
os discípulos para voltar para o Pai ele disse:
“Deixo-vos a paz; a minha paz vos dou. Não
vo-la dou como o mundo a dá. Não permitais
que vosso coração se preocupe, nem vos
deixeis amedrontar” (Jo 14.27). Ele é a
referência absoluta para uma geração
confusa, Ele nos possibilitou paz com Deus e
com o próximo e nos convoca a sermos
paciﬁcadores nos ambientes onde vivemos.
Receba a paz de Jesus e promova a paz por
onde você for.
Heliel Carvalho
Coordenador da Pastoral Institucional
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RETROSPECTIVA 2019

Assembleia Legislativa homenageia AEE

Crescimento
Proﬁssional
A Associação Educativa Evangélica foi
homenageada em julho pelos seus 72 anos
em sessão solene proposta pelo Deputado
Estadual Antônio Roberto Gomide.
Durante a solenidade, o Reitor Carlos Hassel
Mendes agradeceu ao deputado e falou da
importância do momento. Membros da
comunidade acadêmica, entre eles,

integrantes do Conselho de Administração,
Reitor e Pró-Reitores, Diretores de Cursos e
de mantidas, professores e ex-professores da
instituição receberam certiﬁcados de honra
ao mérito.
O 1º tesoureiro da AEE, Dr. Augusto César
Ventura falou em nome dos homenageados.

Inauguração Prédio Alice Magalhães
Em maio de 2019, foi
inaugurado o prédio Alice
Magalhães, lugar hoje
ocupado pela Educação
Infantil do Colégio Couto
Magalhães. A inauguração,
na época simbólica, contou
com a presença de todo
Conselho Administrativo e
demais membros dirigentes
da Associação Educativa
Evangélica – AEE.
Alice Magalhães - A
professora Alice Magalhães
foi a primeira professora a
atender os ﬁlhos dos evangélicos, dando aula em sua própria casa. Foi a semente para a
criação do Colégio Couto Magalhães. Por isso, uma justa homenagem a quem começou
todo este trabalho dedicado à educação.

Brigada de Emergência
Através de um curso promovido
pelo Departamento de Segurança e
Medicina do trabalho e Corpo de
Bombeiros, 120 colaboradores
foram capacitados para serem os
brigadistas da AEE. Eles receberam
aulas teóricas e aulas práticas para
aprenderem a controlar incêndios e
fazer atendimento de primeiros
socorros.

Investir no colaborador e ter como
consequência crescimento proﬁssional e
alta produtividade. É assim que a AEE
trabalha. Em 2019, 39 colaboradores
foram promovidos. Hoje, a gente traz o
depoimento do funcionários Danilo
Mendes.
“É muito gratiﬁcante saber que quando se
trabalha com seriedade, transparência e
fechado com a empresa as coisas
acontecem naturalmente. Cheguei aqui
sendo o meu primeiro emprego de carteira
assinada, sem nenhuma experiência.
Cresci muito como pessoa, proﬁssional e
ﬁlho desde o dia em que aqui pisei.
Foi aqui que eu abri meus olhos e
enxerguei realmente pelo que vale a pena
lutar e por quem, em primeiro lugar Deus,
família e por nós mesmos. A Associação
com certeza foi uma benção de Deus em
minha vida, considero como uma segunda
família todos com quem me relaciono
aqui.
Meu crescimento proﬁssional dentro da
empresa é consequência disso. Um ótimo
local para trabalho e cheio de pessoas
com o mesmo desejo, continuar fazendo
com que a AEE seja uma das maiores e
mais reconhecidas empresas do país”.
Danilo Mendes – de Auxiliar de Compras para
Supervisor do Setor de Suprimentos
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Parceria que gera saúde
para o trabalhador

O Departamento de Recursos Humanos da AEE, fez durante todo o ano de 2019, uma
parceria com os cursos da UniEVANGÉLICA. O objetivo é promover saúde para os
colaboradores. Em 2020, essa parceria deve continuar.
Atendimentos realizados:
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ventosa
Auriculoterapia
Shiatsu
Aferição de Pressão
Glicemia
IMC
Exame de Tireóide
Proﬁlaxia dentária na Clínica de Odontologia.

Uma grande ajuda para todos que precisavam de atendimento.
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Taça Ernei de Oliveira
Pina de Futsal

O campeonato de Futsal dos colaboradores
da AEE já é tradição, acontece há 19 anos.
É um momento de integração entre
colaboradores “atletas”, misturando
professores do Centro Universitário, das
faculdades, dos colégios e funcionários
técnicos administrativos.
Em 2019, foram 50 atletas divididos em
cinco equipes. Um total de 13 jogos
durante a competição. “Nesse campeonato
tivemos a oportunidade de homenagear o
nosso presidente Dr. Ernei de Oliveira
Pina, dando o nome da taça a ele, pelo
apoio sempre dado a nossa competição,
valorizando a importância do esporte
dentro do ambiente corporativo”, comentou o coordenador do campeonato, Zavan
Carlos.
O presidente da AEE, Dr. Ernei de Oliveira
Pina acompanhou a grande ﬁnal da
competição, que aconteceu no dia 17 de
dezembro. Parabéns a todos os envolvidos
neste lindo evento realizado há quase duas
décadas na instituição.

Capacitação como foco de trabalho Novos cursos na
O Departamento de Segurança e
Medicina do Trabalho, em parceria com a
CIPA, investiu pesado em treinamentos
durante todo o ano de 2019.
O objetivo foi capacitar os colaboradores
no cumprimento das Normas
Regulamentadoras:
Ÿ Trabalho em Eletricidade (NR-10);
Ÿ Trabalho com Caldeiras e Vasos de
Pressão (NR-13);
Ÿ Trabalho em Altura (NR-35);
Ÿ Composição da Brigada de
Emergência (NR-23).
Além disso, foram realizados também a
Integração de Segurança para colaboradores terceirizados e a Semana Interna de Prevenção de
Acidentes do Trabalho (SIPAT 2019), com o tema “Prevenção e Ação podem Salvar Vidas”. Na
oportunidade, foi efetuado o batizado dos 121 brigadistas da UniEVANGÉLICA e 3
brigadistas da Faculdade Raízes.

UniEVANGÉLICA
E 2020 chegou com novos
cursos no Centro
Universitário de Anápolis.
Conﬁra o que vem por aí!

- Fonoaudiologia
- Engenharia Química
- Controle de Obras
- Gestão da Tecnologia
da Informação
- Produção Multimídia
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UniEVANGÉLICA inaugura maior
Estacionamento Solar do país
Em 2019, o Centro Universitário de Anápolis –
UniEVANGÉLICA, inaugurou a Usina Fotovoltaica
Urbana, instalada no estacionamento da instituição. É o
maior estacionamento solar do país, com capacidade
para quase 700 veículos. A usina tem capacidade de 1
MWp, energia suciente para abastecer até 1.500 casas
populares.
O evento contou com a presença do Governador do
Estado, Ronaldo Caiado, do Prefeito Roberto Naves,
dos presidentes da Enel Brasil e Enel Distribuição
Goiás, Nicola Corugno e José Luís Salas e diversas
outras autoridades municipais e estaduais.
Membros do Conselho Administrativo da Associação
Educativa Evangélica (AEE), diretores da AEE,
diretores de cursos, professores e alunos também
participaram deste momento histórico. “A ideia é que
esse complexo vire um laboratório para pesquisas de
cursos de engenharia elétrica, engenharia da computação, arquitetura e urbanismo e mestrado em Ciências
Ambientais”, disse o Reitor Carlos Hassel Mendes.

Projeto Criar e Tocar

COMUNICADO
Durante as férias de janeiro de 2020
informamos que haverá alterações
quanto aos horários de
abertura/fechamento dos portões de
acesso à AEE, conforme segue:
Portão pequeno de acesso a pedestres
do Couto Magalhães para Rua Bolívia
- fechado diariamente;
Ÿ Portão pequeno de acesso a pedestres,
a n e x o a o t ú n e l d a Av e n i d a
Universitária - permanecerá aberto
das 6h30 da manhã até o término do
expediente;
Ÿ Portões de acesso pela Avenida Brasil
- o portão de saída ﬁcará trancado
constantemente. Apenas o portão de
entrada permanecerá encostado de
segunda à sexta-feira, para os
colaboradores irem/voltarem à
FUNEV. (Os colaboradores que
moram abaixo da Av. Brasil e que
encerram seu expediente no período
noturno estão autorizados a entrar e
sair a pé pelo referido portão).
Ÿ Portões de acesso pela guarita da
Avenida Universitária – Ficarão
abertos das 06h da manhã até o
término de expediente para o acesso
de veículos e pedestres.
Ÿ

Inaugurado em 05 de abril de 2005, o Projeto
Criar e Tocar cresceu não só em tamanho,
mas principalmente em relevância para
milhares de alunos que já passaram pelas
salas de aula. Hoje, são sete unidades (cinco
em Anápolis, uma em Ceres e uma em
Goianésia), 600 alunos e 72 colaboradores.
Esse é um projeto multidisciplinar, que reúne
social e cultural ao mesmo tempo. “A AEE

tem como meta a educação, é uma instituição
educacional que não pode pensar só na sala
de aula. Temos que pensar que a vida em
sociedade tem esse contato cultural. Dessa
forma, o projeto faz parte do cerne educacional e do investimento em vidas e na cultura”,
diz a coordenadora do projeto, Profa Marisa
Espíndola.

