
Carta aos Militares da UMCEB

  

Saudações em Cristo!

  

                “Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre, com
alegria, súplicas por todos vós, em minhas orações, pela vossa cooperação no
evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que
começou boa obra em vós há de completá-la até ao Dia de Cristo Jesus.” ( Filipe
nses 1:3-6).

  

                Com este sentimento de gratidão a Deus, amor pelas almas e desejo de sempre
fazer o melhor, temos lembrado de vós e de vossas Associação, movidos pelo amor de Cristo e
no mesmo compromisso que o Apóstolo Paulo teve no cumprimento das sagradas Escrituras,
que nos incumbe do dever de orar sempre e interceder pelos que estão em eminência e pelas
autoridades.

  

                Amado, estamos a pouco mais de 03 (três) meses do nosso tão esperado XV
Congresso Nacional da UMCEB na cidade de Belém-PA, cremos que todos estejam se
empenhando em fazer o melhor e que cada União se faça representar com boas e numerosas
caravanas, como também estamos acompanhando e recebendo boas notícias dos
coordenadores do Evento, desta feita a cargo dos PMs DE CRISTO/PA e AMEAP.

  

                Rogamos a Deus pelo vosso apoio em compartilhar com os nossos irmãos ou
companheiros de farda as boas novas que têm sido noticiadas em nosso site ( www.
umceb.com.br
). Lembramos também que as atividades realizadas pela sua Associação poderão ser
divulgadas em nosso site, para edificação e estímulo aos nossos irmãos de farda e em Cristo.
Não deixe de nos enviar! (
E-mail: umceb@umceb.com.br).

  

                Nosso secretário executivo tem vos enviado correspondências para mantê-los
atualizados, portanto cremos que o prezado está bem informado, mesmo assim, estamos
sempre prontos para dirimir dúvidas, para que tenhamos um maravilhoso e abençoado número
de congressistas.
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Que sempre sejamos Associações abençoadas, dirigidas por líderes fiéis e tementes a Deus,
sempre empenhados em fazer o melhor para o Mestre, ajudando quando possível material e
espiritualmente, nossos irmãos de farda, bem como a nossas Associações e a UMCEB
(Gálatas 6: 9-10).

  

Vamos juntos agradecer a Deus por tudo, temos certeza de que Deus nos abençoará mais
uma vez, seja você meu irmão o portador de bênçãos e compartilhemos juntos do amor de
Deus e sejamos sempre unidos, observando o que Cristo expressa em sua oração sacerdotal
em João 17: 17-21 “TODOS UM EM CRISTO JESUS”.

  

Estamos gratos pela confiança e pela cooperação e esmero em melhor fazer cumprir o ide do
Mestre. Permita Deus que venhamos a continuar juntos e nos veremos em breve, para juntos
adorá-lo, porém se temos falhado ou não correspondido as vossas expectativas, nos perdoe e
ore por nós, pois somos também humanos, mas Deus sabe que queremos sempre o melhor
para todos.

  

Não esqueça, a abertura do Congresso é dia 29 de setembro! Pois falo e afirmo: “QUEM
QUER FAZ, PARTICIPA, QUEM NÃO QUER, ARRUMA DESCULPAS”.  Venha estar conosco
e verás que valeu a pena!

  

Informações do Congresso:
(http://www.umceb.com.br/site/component/content/article/5-noticias/563-informacoes-congresso
-2011.html) .  
  

  

Nossos respeitos,

  

   
  
  Emilson Carlos de Souza

  

Cel PMSC Pastor Presidente da UMESC/UMCEB
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