
HISTÓRIA DA AEBMG
Antes de ser lançada a pedra fundamental da Associação Evangélica Beneficente de Minas Gerais - AEBMG, no 
ano de 1946, construir um hospital era apenas sonho de um grupo de pessoas lideradas pelo Reverendo Paulo 
Freire de Araújo. No início, o plano era atender a maior carência na área da saúde: pacientes com tuberculose. 
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Belo Horizonte naquela década, 

considerada uma região de excelente 

clima para tratamento de doenças 

respiratórias, possuía temperatura e 

umidade ideal “das montanhas” para 

construção de sanatórios (nomenclatura 

utilizada para hospitais especializados 

no tratamento de tuberculose). 

Contudo, em suas viagens pelo interior de Minas, o 

Reverendo conseguiu apoio de comunidades 

evangélicas, obteve recursos para adquirir o terreno no 

Bairro da Serra e mudou seus planos, iniciando 

construção  de um hospital geral, conhecido como 

Hospital Evangélico de Belo Horizonte.  
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O GRUPO AEBMG
Hoje, 70 anos mais tarde, a AEBMG presta serviços à 
população de Belo Horizonte e Região Metropolitana nas 
áreas da saúde e educação. Conta com uma estrutura 
composta pelo Hospital Evangélico, Escola de Enfermagem 
do Hospital Evangélico, que completa, no dia 29 de março, 49 
anos de fundação, três Centros de Nefrologia sendo dois em 
Belo Horizonte ( Avenida do Contorno e em Venda Nova) e  na 
cidade de Contagem e um Laboratório de Análises Clínicas.

A AEBMG é uma instituição sem fins lucrativos, 
com cerca de 1.100 funcionários, beneficiando 
mais de 300 mil pessoas por ano entre consultas 
ambulatoriais, internações, procedimentos, 
hemodiálise e formação educacional.

Somos gratos a Deus por continuar a missão de 
louvar ao nosso Senhor Jesus Cristo, servindo ao 
próximo a cada dia. Essa missão faz de cada um 
dos nossos colaboradores, participantes ativos na 
construção do Reino de Deus.



Exposição da Palavra de Deus
1 Samuel 7.12

Consagração
Palavra de representantes da AEBMG

Bênção Apostólica

Apresentação Histórica da AEBMG
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