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Prezados senhores, 

Dando continuidade em nossos informativos mensais sobre o 

Congresso da UMCEB de 2017 comunicamos: 

1. Todas as sextas-feiras ou sábados continuaremos informando o 

andamento de nossos trabalhos, conforme tem sido feito; 

2. Leiam nossos comunicados, pois você depende deles para inteirar-se 

dos fatos. Reiteramos este assunto, tendo em vista a tendência da 

“frieza” como têm sido tratados os meios de comunicação atuais; 

3. Reproduzam nossas mensagens aos grupos locais e estaduais, os 

demais integrantes da UMCEB nacional também precisam das 

informações; 

4. Tire suas dúvidas, nossos meios de comunicações funcionam 24 

horas por dia e nos sete dias da semana; 

5. Em comunicados anteriores assumimos um ligeiro atraso nas 

inscrições, mas sem nenhum prejuízo para o Congresso. Já estamos 

autorizados a fazer os serviços do pague-seguro e a produção de 

boleto bancário, todavia a empresa responsável pelo site entregará a 

página somente na primeira semana de janeiro; 

6. Na segunda semana de janeiro começarão as inscrições; 



7. Enquanto aguardamos tal pendência não há motivos para 

apreensões ou murmurações, pois tem serviços para TODOS de 

TODO Brasil e para trabalhar TODOS os dias. Vejam a relação 

de alguns trabalhos, serviços e atividades: Há tempos temos 

lançados muitos desafios: projetos, temas, trabalhos voluntários 

e muitos outros, tais como:  

1. ORAÇÃO – Pelo Congresso, organizadores, palestrantes, 

voluntários, congressistas, recursos, etc. Enquanto esperamos o 

início das inscrições, pedimos orações baseados no texto bíblico: 

comunicai com os santos as vossas necessidades: Saibam que 

estamos enfrentando atraques de todas as formas: psicológicos, 

sociais, organizacionais, meios materiais, recursos, crise financeira, 

falta de fidelidades de alguns, ausência de comprometimento, etc. 

Tais relatos são pedidos de orações que fazemos aos santos (você), 

mas superaremos tudo, a vitória é certa em nome de Jesus. O 

Congresso será histórico;   

2. SOLIDIFICAÇÃO DAS UNIÕES ESTADUAIS – Grande 

percentual de Uniões Estaduais precisa ter uma estrutura de 

funcionamento sólida, estruturada, dinâmica, crescendo sempre 

qualitativa e quantitativamente. As Uniões do Distrito Federal é uma 

deles; 

3.  PRODUÇÃO LITERÁRIA – Escreve seu livro e lance-o no 

Congresso de Brasília, sendo a edificação do Ministério das Missões 

Cristãs Militares e da Segurança Pública a temática principal. 

Teremos um momento para lançamento de livro e dar autógrafos; 



4. ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA 

UMCEB – Tem uma comissão para tal, vamos colaborar com eles 

por meio de orações e de idéias; 

5. ELABORAÇÃO DO MANUAL DA UMCEB – Vamos solicitar 

que pessoas trabalhem nesse importante recurso literário que servirá 

como meio orientador da UMCEB e das Uniões; 

6. MESTRADO TEOLÓGIO DA UMCEB – Leia mensagem 

anterior; 

7. PARCERIAS DAS UNIÕES COM CAPELANIAS – Construir 

acordos de parcerias entre as Uniões e Capelanias de forma escrita 

ou não. 

Brasília 31 de dezembro de 2016 

José Dierson Ricardo – Cap. PMDF RR – Pr. – Presidente da 

AMME – 2º Secretário UMCEB – Coordenação do Congresso/2017 

 

 

 

 




