
 

Nova Localização da Grande Sessão Anual 2019 

Minas Gerais 

Já imaginou se uma Grande Sessão acontecesse em um lugar cercado pela 

natureza? Um lugar onde você pode se desconectar de toda a rotina estressante do dia-

a-dia e se conectar mais com você mesma e com suas irmãs?  

Pare um pouco agora e se imagine nesse lugar: com serra, árvores, um lago, 

ouvindo o barulho da água e dos pássaros. Feche seus olhos e se imagine inspirando esse 

ar puro... 

É para esse lugar que você acabou de imaginar que queremos te levar esse ano. 

Onde o UNIVERSO feito por nosso Criador pode se manifestar das mais lindas e únicas 

formas, e onde a Grande Sessão Anual 2019 vai acontecer. 

Nossa Grande Sessão tem um novo local, pois conectar com a natureza é se 

conectar ainda mais com o universo. Apresentamos a vocês o JN Resort, localizado em 

Sete Lagoas, a apenas 70 km da capital mineira, onde uma estrutura incrível te espera, e 

o melhor: nossa inscrição terá preços mais acessíveis a todos! 

Se isso não é um sinal do universo pra você ir, eu não sei o que é. E então? Partiu?! 

Motivo da mudança: 

Levando em consideração a pesquisa de satisfação da GSA2018MG onde os resultados a 

respeito de localização foram mais que positivos para opção “possibilidade da GSA ser 

realizada em outras cidades”, e também considerando o preço elevado em todos os 

orçamentos que nos foram passados, tomamos a decisão de alterar o local para melhor 

atender nosso estado, oferecendo um preço mais acessível, com a qualidade no mesmo 

padrão. 

O LOCAL: 

Localizado em Sete Lagoas à beira da BR-040, o JN Resort possui fácil acesso para todos 

que estiverem chegando. Para alguns Betheis, os quilômetros extras são compensados 



pela comodidade de não precisar passar por dentro de Belo Horizonte, contornando via 

Anel Rodoviário, onde podemos encontrar a tranquilidade de um ambiente rural e todo 

conforto de uma cidade. 

               

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACOMODAÇÕES: 

O Jn Resort estará reservado somente para o nosso congresso, proporcionando a 

hospedagem em todos quartos até que esteja completamente cheio. 

Todos congressistas que fizeram sua inscrição até o momento já terão seu lugar 

garantido. 

A partir do momento em que o JN Resort estiver com lotação completa, passaremos a 

utilizar o hotel parceiro Tullip Inn, que oferecerá o mesmo conforto, tendo a diferença 

apenas de ser um hotel com arquitetura mais moderna e fora do campo. 

Todo o transporte entre os hotéis será por conta da organização, o que não impede que 

façam de forma particular, utilizando de suas vans, ônibus, carros e aplicativo (Uber). 

DISTÂNCIAS: 

O JN tem fácil acesso, por estar à beira da BR 0-40, dando fácil acesso para todos que 

estiverem chegando. 

É importante salientar que para muitas cidades não será necessário passar por Belo 

Horizonte para chegar até o local, podendo, por exemplo, ir direto da rodovia Fernão 

Dias. 

Política financeira: 

Em breve divulgaremos todos os novos preços (menores, claro). Todas as informações a 

respeito de valores pagos e saldo remanescente também serão divulgados. 

Não se preocupe pois quem está inscrito até o momento não será prejudicado! 

Todas opções de pagamento serão mantidas: cartão de crédito e boleto, podendo, agora, 

pagar no depósito bancário caso o pagamento seja feito à vista, retirando-se a taxa 

cobrada pelo site. 

 

 


