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UMCEB - União de Militares Cristãos Evangélicos do Brasil

  CARTA DE TORRES/RS  

Carta Aberta do I Pré Congresso da União de Militares Cristãos Evangélicos do
Brasil-UMCEB; XV Congresso da União de Militares Evangélicos do Sul do Brasil –
UMESUL; E IV Congresso da União de Militares Evangélicos do Rio Grande do Sul –
UMERGS. Realizado de 22 a 24 de outubro de 2010 no município de Torres-RS

  

O Congresso realizado na cidade de Torres-RS teve como tema: “Buscando a Deus para
sarar a Terra”, conforme descrito no versículo 14, do Capítulo 7, do 2° Livro de Crônicas
da Bíblia Sagrada. Este tema foi escolhido em razão do alto índice de violência que
estamos vivendo em nossas ruas, praças, escolas e lares, que lamentavelmente está
ceifando vidas, principalmente dos nossos jovens na faixa etária de 15 a 25 anos.

  

Este quadro de violência está vitimando inclusive os nossos militares e demais
profissionais, que tem a missão de prover a paz social. Muitos destes valorosos homens
estão afastados do serviço por doenças na alma e no corpo, sendo grande o contingente
de deficientes físicos e de mortos em serviço.

  

A mensagem do Congresso foi direcionada para a importância da família como ponto de
partida para a paz social. Entendemos que o fortalecimento dos laços familiares, com a
presença dos pais na vida dos filhos é condição fundamental para o desenvolvimento da
cidadania.

  

Desde a antiguidade se diz e nós reafirmamos que a família é a célula máter da
sociedade, porém esta instituição tem sido atacada de diversas formas. A família, no
entanto, foi instituída pelo próprio Deus que uniu um homem e uma mulher para serem
um só corpo, que daria forma a comunidade.

  

Assim como a família deu origem ao corpo social e o multiplicou através dos tempos, ela
é o último escudo de proteção social. A degradação da família que assistimos em
nossos dias, com a multiplicação do número de divórcios, violência doméstica,
pedofilia, infidelidade conjugal, imoralidade sexual, aborto, etc. são mísseis que levarão
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inevitavelmente a dissipação dos valores sociais.

  

Neste sentido, as áreas de influência da sociedade organizada querem, seja
governamental ou privada, tais como saúde, educação, esporte, lazer, segurança,
política, economia, mídia e social, devem elaborar seus programas e projetos voltados
para o desenvolvimento e crescimento de uma relação familiar harmônica e saudável.

  

Dentro desta conjuntura a Igreja desempenha um papel vital, pela sua influência na
orientação, aperfeiçoamento e restauração das relações familiares.

  

            Como o corpo humano necessita de trilhões de células sadias para viver
uma vida com qualidade e saúde, todo cidadão deve estar consciente da sua
importância na construção de uma sociedade pacífica e feliz.

  

            Não poderíamos terminar esta missiva sem manifestar nossa crença de
que existe um remédio para cura desta patologia social; uma luz brilhante no final do
túnel, essa luz é Jesus de Nazaré. O Caminho, a Verdade e a Vida! O retorno do homem
para o seu Criador.

  

            Finalizando, a liderança deste conclave, formada por representantes das
Forças Armadas e Forças Auxiliares de quatorze Estados da Federação, deseja
manifestar o seu sentimento de que não necessitamos nos exercitar em novos grandes
projetos, mas na antiga fórmula de desenvolver políticas e gestões voltadas à família,
pois o próprio desenvolvimento tecnológico, destituído destes antigos princípios, não
melhorou a qualidade de vida do ser humano.

  

            Assim sendo, nos despedimos deste encontro rogando para que Deus, o
nosso Criador, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, nos conceda a
graça de vivermos numa nação que reconheça sua soberania e possa desfrutar
verdadeiramente da paz que tanto desejamos e que excede a todo entendimento.
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Senhor!  Sara a nossa terra!

  

  

Torres - RS, 24 de outubro de 2010.

  

  

    
    

EMILSON CARLOS DE SOUZA

  

Cel PMSC Presidente

  

  

RAIMUNDO DE SOUZA OLIVEIRA

  

Ten Cel PMPA Vice Presidente
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ORLANDO RODRIGUES DE CAMARGO

  

Cel PMSP RR 1º Secretário

  

  

  

SALOMÃO PEREIRA FORTES

  

Cel PMRS RR 2º Secretário

  

  

JURILDO MELLO

  

Ten Cel PMSC RR 1º Tesoureiro

  

  

MANOEL LOPES VASCONCELOS FILHO

  

Cel PMAL RR 2º Tesoureiro
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