Of. Circ. 001/2019
Xinguara/PA, 23 de maio de 2019
À
Comissão Executiva
Confederação Nacional de Mocidade

Assunto: Convocação para reunião da Comissão Executiva

Queridos irmãos,
por ordem do Presidente, Diác. Matheus Jonata Pereira de Souza, de acordo com Art. 28, alínea a,
do GTSI-Parte Específica UMP, convoco a 2ª reunião da Comissão Executiva desse quadriênio que
ocorrerá nos dias 20, 21 e 22 de setembro de 2019, no Acampamento Paraíso - Rua Rosa Alves Pereira,
n° 100 - Piraquara/PR, região metropolitana de Curitiba, onde será discutida a seguinte pauta:
- Análise e revisão do primeiro ano da execução do Planejamento Estratégico
- Análise de relatórios da CNM (presidência, vices e secretários de atividades)
- Encontro Nacional da UMP
- Outros assuntos de interesse.
Além da diretoria e secretariado da CNM, estão convocados 1 (um) representante por Confederação
Sinodal que deverá estar munido de credencial* devidamente assinada pelo Secretário Sinodal de
Mocidade. Não tomará assento delegado que por qualquer motivo não apresentar a credencial no
termo acima descrito. Todas as Confederações Sinodais deverão apresentar folha de estatística* relativa
ao ano de 2018.
O início dos trabalhos se dará às 19h do dia 20 com a verificação de poderes, seguida de culto. O
encerramento está previsto para às 12h, do dia 22. Assim, solicitamos que, se possível, as passagens
sejam compradas de maneira que o delegado participe integralmente das atividades da CE.
Ressalto a importância das discussões sobre a Mocidade Presbiteriana nos Congressos Sinodais
bienais para que eles produzam consultas, questionamentos, sugestões e críticas à CNM por meio de
documentos encaminhados à CE que serão devidamente analisados, discutidos e votados para o
amadurecimento de quem somos enquanto Sociedade Interna da Igreja Presbiteriana do Brasil. Assim,
caso a Confederação Sinodal deseje apresentar algum documento, o mesmo deverá ser enviado até o dia
06/09/2018 para o e-mail: executiva@ump.org.br.
Em breve, as inscrições estarão disponíveis no portal oficial da Mocidade Presbiteriana,
www.ump.org.br, bem como as demais informações oficiais.
Em Cristo! Pelo Reino!
Presb. Fábio Barcelos Jacinto
Secretário Executivo
CNM 2018-2022

* modelo disponível no site www.ump.org.br
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