
Presidente se despede da Ativa

NOTA DE DESPEDIDA:
  

  

Saudações Comunitárias e em Cristo! 
  

  

Caros irmãos de farda é com imensa gratidão a Deus, a quem devo fidelidade, lealdade e
devoção, que venho apresentar minhas despedidas.

  

Agradeço aos prezados companheiros de farda, que fizeram parte da nossa trajetória
profissional e espiritual, sabendo nos compreender.

  

Peço perdão, a Deus, pelas falhas e imperfeições, e aos nobres irmãos por, quem sabe, não
ter podido atendê-los em seus pleitos. Porém, só Deus sabe o quanto procurei ajuda-los e
atende-los, sempre respeitando nossas normas, regulamentos e leis vigentes.

  

Ao completar, 36 anos de efetivos serviços prestados à briosa Polícia Militar catarinense, passo
à reserva remunerada, não para descansar, pois pretendo, enquanto Deus me permitir, dar
continuidade ao ministério espiritual e social, procurando ajudar, primeiramente, nossos
companheiros de farda nas atividades realizadas pela UMESC (União de Militares de Santa
Catarina) e UMCEB (União de Militares Evangélicos do Brasil), as quais tenho o prazer e honra
de presidi-las há 21 e 10 anos respectivamente, visando o soerguimento social e espiritual dos
nossos irmãos de farda.

  

Resta-me, mais uma vez, ser grato a Deus, à minha família, aos amigos e aos nossos irmãos
de farda e de fé.

  

Rogo a Deus que conceda bênçãos aos nossos governantes e gestores da Segurança Pública,
esperando que os mesmos conduzam sempre nossas instituições, alicerçados na lealdade e
temor a Deus.
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“Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Ec
3:10” 
  

  

“Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua
vida; Ec 3:12”
  

  

“E também que todo o homem coma e beba, e goze do bem de todo o seu trabalho; isto é um
dom de Deus. Ec 3:13”
  

  

“Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha
carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da
graça de Deus.  At 20;24”
  

  

“Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.  2 Tm 4:7”
  

  

È o que procurei fazer e com a graça e misericórdia divina, continuarei no ministério que recebi
do Senhor.
  

  

Caros companheiros, muito obrigado por tudo, Deus é fiel, e por isso posso expressar o que o
Profeta, Sacerdote e Rei Samuel proferiu após vencer algumas batalhas, alegra-se por suas
conquistas e diz: 
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“...Até aqui nos ajudou o SENHOR...I Sm 7:12
  

  

Muito obrigado, meu bom Deus, muito obrigado companheiros da Segurança Pública!   
  

  

Será um prazer, uma honra, recebê-los com sua família no Culto de Ação de Graças, cujo
convite segue anexo. 
  

  

Com saudades e esperança de dias melhores,

                                                     EMILSON CARLOS
DE SOUZA                 
                                  
 
Coronel PM Mat. 908975-6
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