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ASPECTOS GERAIS

  

O presente relatório tem por finalidade informar a quem possa interessar sobre as atividades
realizadas pela UMEPA - ASPOMCEP-, em Out/Nov/Dez de 2015 e Jan/Fev de 2016

  

No final de outubro, solicitamos apoio ao  FazPM, em vista da UMEPA / ASPOMCEP estava
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com seus trabalhos parados já a mais de ano, e sem fundos em seu caixa, para providenciar o
transporte para seguirmos viagem para o congresso nacional da UMCEB ,  União nacional da
qual fazemos parte, tínhamos que ir para sermos abençoados e retornamos para dá início a
uma nova era nos trabalhos de assistência espiritual aos irmãos de farda e seus familiares;

  

No momento, ainda estamos vivenciando dificuldades no desenvolvimento das nossas
atividades por causa da mudança de endereço do prédio do Comando geral da PMPA da Dr.
Freitas para a Rod. Augusto Montenegro, e com isso, ficamos sem a sala administrativa, bem
como o local para os cultos, uma vez que na Dr. Freitas já tínhamos os nossos espaços para
desenvolver nossos trabalhos; Em vista dessa situação, estamos retomando as nossas
atividades de cultos no auditório da Rotam, com o apoio daquele comando, e nos encontrando
todas as sextas-feiras as 0800hs, para culto de clamor a Deus pela vida principalmente de
Policiais Militares que tem sido alvos no mundo espiritual da maldade;

  

Em Novembro do ano passado após o nosso retorno do Congresso Nacional da UMCEB
(União dos Militares Evangélicos do Brasil), que ocorreu em Recife-Pe, estava ocorrendo
muitos óbitos de Policiais Militares, então falamos com o Comandante da ROTAM o qual nos
cedeu o espaço do auditório e passamos a realizar uma Campanha de sete cultos de clamor
pelas vidas dos PMs que estavam tendo suas vidas ceifadas pelo anjo da morte, passamos a
clamar a Deus pedindo a Ele que prendesse este anjo da maldade e protegesse os PMs, os
Militares e autoridades do nosso estado, então Deus nos Ouviu, e em Dezembro e Janeiro não
houveram mortes, e ainda, Deus continua agindo e está providenciando muitos livramentos em
PMs que meliantes;

  

Que estão tentando vitimá-los;

  

No início de Fevereiro no dia em que éramos pra realizar um culto em Castanhal, o qual foi
suspenso porque a tropa de lá ia viajar para o carnaval, ocorreu à morte do Cb PM Jakson ,  os
meliantes foram logo presos;  isso nos alertou para intensificarmos ainda mais as nossas
orações e súplicas, então resolvemos criar um grupo de intercessores, onde  24 hora por dia
vai ter sempre um irmão da UMEPA orando, e intercedendo pela proteção das vidas dos
Milicianos paraenses;

  

ASPECTOS PRÁTICOS:
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Também sem nenhum apoio de algum órgão público do estado, iniciamos o trabalho de
visitações em residências e hospitais, onde milicianos e/ou familiares, estão em estado grave
de doenças e enfermidades, alguns inclusive com câncer, necessitando urgentemente da
presença de uma visita, de uma Palavra de Deus, uma palavra amiga e uma poderosa oração
de fé; alguns até chegam até a chorar, quando recebem a nossa visitação, dizem que nunca
esperavam esse interesse da nossa parte; eis aqui o demonstrativo das muitas visitas já
realizadas, nesse pouco tempo de trabalho, salientando que já possuímos uma extensa lista
para visitação, a ser realizada por esta abençoada equipe de visitantes que Deus levantou na
UMEPA/ASPOMCEP;

        VISITADO   MOTIVO   VISITANTES   LOCAL DA VISITA  FOTOGRAFIAS   
    Sgt Cristiane e familiares  Doenças físicas e espirituais, oração de cura divina e libertação  Pr e Cel De Souza e Pr e Sgt Alves  Residência dela e de outros familiares  

  
    Cb  Cirleno Almeida  Baleado, oração de cura divina  Pr e Sgt Alves E Sd Érica  Hosp. Saúde da Mulher  

  
    Jamille, Filha do Sgt Silvano  Doença, oração de cura divina  Pr e Cel De Souza e Pr e Sgt Alves  Hosp.Porto Dias  

  
    Sgt Lourenço  Doença,Sem mexer as pernas, oração de cura divina  Pr e Cel De Souza e Pr e Sgt Alves  Hosp.Porto Dias  

  
    Esposa do Sub David  Doença, oração de cura divina  Pr e Cel De Souza e Pr e Sgt Alves  Hosp.Porto Dias  
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      SD Garcia   Baleado, oração de cura divina  Pr e Sgt Alves e Sub Ten Gemaque e seu Esposo  Residência   

      SD Garcia   Baleado, Baleado, entrega de mat. de higiene  Pr e Sgt Alves e Sub Ten Gemaque  Residencia   

      Sub Tem Fernando  Doença, oração de cura de divina e libertaçao  Pr e Cel De Souza e Pr e Sgt Alves  Residencia   

      Família dos PMs: M. Junior, P. Rogério e D. Henrique  Doença, oração de cura de divina e libertaçao  Pr e Cel De Souza e Pr e Sgt Alves  Hosp. Porto Dias  

      Cel Sandra Leite  Doença física e espiritual, oração de cura divina e  libertação  Pr e Cel De Souza e Esposa, e Pr e Sgt Alves  Residência   

        RAIMUNDO DE SOUZA OLIVEIRA – Pr e Ten Cel QOPM RR  PRESIDENTE DA ASPOMCEP/UMEPA  
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