
Relatório da UMERGS

SAUDAÇÃO DE NATAL AOS COMPONENTES DA UMERGS

  

FELIZ  NATAL E 2016 ABENÇOADO

  

         A Paz do Senhor aos Amados Irmãos Coordenadores de GRUME e a todos os Militares
Evangélicos e seus familiares, o amor de Jesus Cristo tem nos unido em um só amor, em um
só pensamento, por isso, somos agradecidos a Deus, pelas bençãos concedidas, pelo ano de
vitórias, pelo número acentuado de novos Irmãos Militares, que aceitaram Jesus Cristo como
Senhor e Salvador, pela dedicação e pelo amor a esta obra, de cada um dos Irmãos em Cristo,
em anunciar a Palavra de Deus aos seus Colegas de Farda.

  

         Nas orações diárias, peço ao Senhor Deus dos Exércitos que os guarde, mantenha a
motivação, que os abenções com o poder do Espírito Santo, que possas abençoar e ser
abençoado pelo poder da Palavra de Deus. Meu Irmão em Cristo, o ano de 2015, foi de vitória,
em Cristo Jesus e pelas misericórdias de Deus, 123 Militares aceitaram o SENHOR JESUS
como seu Salvador, 750 Bíblias Sagradas, adquiridas com a contribuição dos Associados, que 
foram distribuídas aos Coordenadores nos Cultos em Quartéis Militares em todo o Estado do
RS, 87 Militares retornaram aos caminhos do Senhor.

  

        Foram constituídos novos GRUMES nas Cidades de: Uruguaiana, tendo como
Coordenador o Soldado BM Jerlei Peres Lucena; - em Sapiranga, tendo como Coordenador o
1º Sargento PM Magnos Fabiano; - no 1º BPM em Porto Alegre, tendo como Coordenadores o
2º Sargento RR José Alfredo de Paula Leite e o 1º Tenente PM Paulo Roberto Nunes Correa; -
em Campo Bom, tendo como Coordenador o Sargento Claudio Sodré; - em Nonoai, tendo
como Coordenador o 3º Sargento PM Rodinei R. Veloso de Linhares.

  

        No transcorrer do ano de 2015, ocorreram 17 Encontros Regionais de Militares
Evangélicos, 01 Páscoa dos Militares das Forças Armadas, em Porto Alegre, nos dias 13 e 14
de novembro, as festividades de comemorações dos 20 Anos da UMERGS  e nos dias 28 de
outubro a 01 de novembro o XVII Congresso Nacional da UMCEB, na Cidade de Recife em
Pernambuco, a UMERGS participou com 24 companheiros Militares Evangélicos .
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        Para o ano de 2016, com a direção do Senhor, elaboramos uma AGENDA DE
ENCONTROS REGIONAIS DE MILITARES EVANGÉLICOS, sob a qual, solicito ao amado
irmão Coordenador, que informe o mais breve possível, a data, agendada, para a realização do
Encontro em sua localidade, pelo FACEBOOK  ou pelo WhatsApp da UMERGS e do VI
CONGRESSO ESTADUAL DA UMERGS que ocorrerá nos dias 29 e 30 de outubro de 2016, 
ao qual desde já solicitamos ORAÇÔES a DEUS abençoando cada evento, que venha a
alcançar muitos Militares e seus familiares, que haja maior integração e cooperação entre os
Militares de cada Região com esta obra tão maravilhosa e abençoada que Deus tem concedido
no  meio Militar.

  

        Portanto amados Irmãos Militares da UMERGS,  ORAMOS A DEUS, para que a graça, o
poder, as suas misericórdias e a manifestação do Senhor se faça presente e que o Espírito
Santo esteja dirigindo todas as nossas iniciativas, os planejamentos, a organização dos
Eventos e que haja maior participação de Comitivas de Militares Evangélicos dos GRUME, se
visitando e se integrando neste nosso   Rio Grande do Sul, como um povo santo e que o Natal
e o ressurgir do novo Ano de 2016, sejam abençoados na presença do Senhor, e que as
manifestações do Espírito Santo esteja no controle da tua vida, no desenvolver dos trabalhos
com os colegas Militares Evangélicos da tua Região.

  

Porto Alegre, 25 de Dezembro de 2016.

  

CEL RR EV. SALOMÃO PEREIRA FORTES

  

PRESIDENTE DA UMERGS

  

Júlio César Fortes
Secretário Executivo da UMERGS
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