
Saudações em Cristo, 

Como já de conhecimento, destaco a aproximação do encontro mundial de 

militares cristão, AMCF 2014, que será realizado na Cidade do Cabo, no período de 30 
de novembro até 06 de dezembro. 

Aos que pretendem ir, partindo do Brasil, anunciamos que não iremos propor 

um pacote único de viagem da UMCEB. Tendo em vista a heterogeneidade 

demográfica dos interessados em participar do encontro, não seria viável estabelecer 
uma data e horário único de partida, bem como, nas pesquisas que fizemos, as 

agências de turismo não apresentaram propostas vantajosa que contemplasse todos 
os participantes.  

Decidimos então, fomentar as uniões dentro dos estados para que essas 

possam buscar, junto as agências turísticas da sua região, pacotes específicos de 
acordo com seu estado de origem. Dessa forma, os participantes poderão obter 

pacotes de viagem que lhe sejam mais vantajosos, dentro da sua realidade, evitando 
os prováveis contratempos decorrentes das coincidências de horários com outros 

estados. 

Como sugestão, pedimos que se atentem para, dentro do possível, 

programarem sua saída para o dia 29 de novembro, no período noturno, assim vamos 
ter a possibilidade maior de acerto nos quesitos organização e translado em território 

estrangeiro. 

As inscrições para o Congresso devem ser feitas diretamente pelo site da 

AMCF, www.amcf-int.org, http://www.amcf2014.org/wsurvey.php?survey_id=3889, 
ou, www.umceb.com.br, Solicitamos que entrem em contato com a Secretaria Executiva da 

UMCEB e informe data, horário de vôo e demais informações pertinentes ao translado 
e estadia em território estrangeiro para que possamos ter uma central de informações 

dos que irão participar, assim teremos um amparo melhor, em qualquer situação de 
necessidade futura. 

Fiquem com a paz de Deus, e que todos possamos ser um em Cristo! 

 
 
 

Lutar Sempre, Desistir Jamais... 

 

Emilson Carlos de Souza 

Cel RR PMSC Pr Presidente da UMCEB 

E-mail: presidente@umceb.com.br 

Fones: 48 3233-4471 / 99098603 

www.umceb.com.br 
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