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Joel Rocha
Major PM - VICE-PRESIDENTE  DA UMCEB
Presidente dos PMs de Cristo 

APRESENTAÇÃO
O XIX Congresso Nacional da UMCEB acontece de 24 a 27 de ou-

tubro de 2019, no Hotel Tauá, em Atibaia/SP, com o tema “O impacto 
da valorização da família e do profissional das forças de segurança 
na cultura de paz”. O evento deve reunir cerca de 1.500 participantes, 
incluindo militares, familiares, autoridades civis, pastores e capelães.

O Encontro, um verdadeiro encontro de polícia comunitária, pos-
sui cunho institucional, religioso e acadêmico, que visa compartilhar 
boas práticas na área de capelania policial e de Assistência Emocio-
nal (psicológica), promover a integração das Forças de Segurança, 
além de enlevo espiritual e capacitação de líderes voluntários que 
servem em projetos de valorização e apoio aos profissionais de Se-
gurança, como o Projeto Polícia e Igreja etc.

A União de Militares Cristãos Evangélicos do Brasil-UMCEB, en-
tidade civil, de caráter beneficente, sem fins lucrativos, criada em 
1979, congrega Associações de Militares Cristãos de todos Estados 
da Federação que, alinhadas estatutariamente, solicitam voluntaria-
mente sua filiação. Seu atual presidente é o Cel PM Emilson Carlos 
de Souza, da Polícia Militar de Santa Catarina, tendo como vice o Maj 
PM Joel Rocha, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

A UMCEB é composta de militares cristãos das Forças Armadas 
(Marinha, Exército e Aeronáutica), das Polícias e Corpos de Bombeiros 
Militares, além de integrantes de outras Forças de Segurança. Existe 
para compartilhar a mensagem redentora de Cristo, princípios e va-
lores éticos cristãos, e através da capelania voluntária, assistir emo-
cional e espiritualmente o profissional da Segurança Pública, a fim de 
tornar o ambiente corporativo mais saudável e produtivo, cooperando 
com o Comando das Corporações na gestão de Recursos Humanos. 

O profissional de Segurança Pública diuturnamente serve à so-
ciedade e arrisca sua vida em favor de terceiros, contudo, apesar 
de sempre cuidar de outras vidas, este herói anônimo, como ser hu-
mano, também carece de ser cuidado e valorizado, pois está sujeito 
igualmente às necessidades e fragilidades da alma. 

Sabemos que ‘todos ganham quando um líder melhora’, por 
isso, os PMs de Cristo investem na missão de valorizar a figura hu-
mana do profissional da Segurança Pública, pois, emocionalmente 
saudável, equilibrado e imbuído de valores morais elevados e com 
retidão de caráter este profissional poderá servir melhor, fortalecer a 
imagem de sua Corporação e ajudar a Sociedade onde está inserido. 

NOME DO PROJETO:
XIX Congresso Nacional da UMCEB

PROMOÇÃO E SUPERVISÃO DO 
EVENTO
União de Militares Cristãos Evangélicos 
do Brasil - UMCEB

DIRIGENTE  

IDENTIFICAÇÃO

CONTATOS 
www.pmsdecristo.org.br
faleconosco@pmsdecristo.org.br
(11) 2203-7777

DADOS CADASTRAIS
CNPJ 00.668.111/0001-70
www.umceb.com.br
 
ENTIDADE RESPONSÁVEL 
Associação dos Policiais Militares Cris-
tãos Evangélicos do Estado de São Paulo 
– PMs de Cristo

DADOS CADASTRAIS
CNPJ 68.971.498/0001-73
Rua Dr Pedro Vicente, 258-A, Canindé, 
São Paulo/SP 

DIRIGENTE  

EMILSON CARLOS SOUZA
Cel PM --PRESIDENTE  DA UMCEB
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•1985    II Congresso Rio de Janeiro/RJ
•1987    III  Congresso Brasília/DF
•1989    IV Congresso Brasília/DF
•1991    V Congresso Rio de Janeiro/RJ
•1993    VI Congresso Brasília/DF
•1995    VII Congresso Sete Lagoas/MG
•1997    VIII  Congresso Atibaia/SP
•1999    IX  Congresso Salvador/BA
•2001    X  Congresso Vitória/ES
•2003    XI Congresso Camboriú/SC
•2005    XII Congresso João Pessoa/PB
•2007    XIII Congresso Caldas Novas/GO
•2009    XIV Congresso Maceió/AL
•2011    XV Congresso Belém/PA
•2013    XVI Congresso Fortaleza/CE
•2015    XVII Congresso Recife/PE
•2017    XVIII Congresso Brasília/DF
•2019    XIX Congresso Atibaia/SP

O Evento, bienal, está na XIX edição, tendo a seguinte sequência histórica:

“O IMPACTO DA VALORIZAÇÃO DA FAMÍLIA E DO PROFISSIONAL 
                        DAS FORÇAS DE SEGURANÇA NA CULTURA DE PAZ.” 

TEMA DO CONGRESSO

HISTÓRICO DO CONGRESSO DA UMCEB

XVIII CONGRESSO BRASÍLIA/DF

XVI CONGRESSO FORTALEZA/CE

XV CONGRESSO BELÉM/PA
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A Assistência religiosa tem amparo Constitucional. O Estado é laico, mas não é agnóstico e nossa Car-
ta Magna reverenciou a visão holística do ser humano, compreendido em três dimensões, física, emocional 
e espiritual. Assim, a prestação de assistência religiosa nas instituições militares figura como direito funda-
mental, insculpida como cláusula pétrea no seio constitucional, conforme art. 5, inc. VII da CF/88:

JUSTIFICATIVA

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência 
religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva;

 O Sistema de Gestão da Polícia Militar do Estado de São Paulo (GESPOL) está alicerçado sobre três 
pilares doutrinários: Polícia Comunitária, Direitos Humanos e Gestão pela Qualidade. A diretiva de Gestão de 
Pessoas e a Administração de Pessoal foca no estímulo a um clima organizacional positivo, considerando as 
três dimensões do ser humano: físico, mental e espiritual.

Nesse sentido, a gestão de pessoal está fundamentada na saúde integral e voltada intrinsicamente para 
melhoria da autoestima, motivação e desempenho profissional do policial militar.

Ao tratar do desenvolvimento pessoal, o GESPOL considera relevante a existência de um clima organiza-
cional favorável e destaca que é preciso prover acompanhamento médico, odontológico, psicológico, religio-
so e social, entre outros.
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Em audiência com o Comandante Ge-
ral,  Coronel Marcelo Vieira Salles, os 
PMs de Cristo apresentaram a proposta 
para realização do Seminário de Saú-
de Mental e Capelania durante o Con-
gresso da UMCEB, e também o convi-
daram para participação do evento. O 
comandante confirmou seu apoio ao 
evento e também sua presença, como 
um dos palestrantes. Será muito bem-
-vindo neste grandioso encontro!

COMANDANTE GERAL DA PM DE SP CONFIRMA 
APOIO E PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO DA UMCEB



OBJETIVOS DO CONGRESSO
GERAL:
Promover Encontro nacional de militares cristãos, profissionais da Segurança Pública, líderes eclesiásti-

cos e autoridades de Governo a fim de que, por intermédio intercâmbio com o sistema de saúde mental, seja 
realizada exposição de boas práticas de capelania, difusão de princípios cristãos, liderança pessoal e corpo-
rativa, para que o profissional de segurança pública seja reconhecido como agente protagonista de seguran-
ça e paz social.

ESPECÍFICO:
Promover exposição de boas práticas de capelania e debate acadêmico de assuntos voltados à assistên-

cia religiosa;
Promover congraçamento de militares cristãos e seus familiares, juntamente com líderes eclesiásticos 

voluntários que cooperam na capelania de profissionais da Segurança Pública;
Despertar a responsabilidade da comunidade cristã para ações de cidadania e cooperação nas ativida-

des de prevenção primária, projetos de polícia comunitária e de comunicação social das Forças de Segurança;
Possibilitar a geração de boas notícias e elevação da imagem corporativa das Instituições representadas 

pela preocupação e cuidado com seus recursos humanos;
Compartilhar lições de liderança pessoal e corporativa que reflitam na saúde mental e no equilíbrio emo-

cional do profissional da Segurança Pública;

Cooperar para sedimentação de uma cultura de paz fundamenta-
da em uma sociedade mais fraterna e solidária, com profissionais de 
segurança tecnicamente capacitados e emocionalmente saudáveis

Enaltecer o trabalho de as-
sistência emocional e espiritual 
ao profissional da Segurança Pú-
blica, difundindo estudos e técnicas 
voltadas à diminuição dos índices 
de suicídio, absenteísmo, desvios 
de condutas e afastamentos psi-
quiátricos;

Promover intercâmbio institu-
cional entre integrantes cristãos das 
Forças Armadas e das Forças da 
Segurança Pública;

Realizar Feira Literária Cristã 
conjuntamente com o Congresso, 
com expositores de conceituadas 
editoras cristãs e de Segurança Pú-
blica para difusão cultural e literária.
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Polícia e Comunidade: juntas para o bem comum



24/10 (quinta-feira)
NOITE - Abertura Oficial 
 
25/10 (sexta-feira) 
MANHÃ: Louvor, palestra e oficinas 
TARDE: Programação livre  
NOITE: Louvor e palestra 
 
26/10 (sábado) 
MANHÃ: Louvor, palestra e oficinas
TARDE: Programação livre 
NOITE: Louvor, palestra e oficinas
 
27/10 (domingo)
MANHÃ: Louvor
Assembleia da UMCEB 
Encerramento

O Congresso Nacional da UMCEB ocorre de 24 a 27 de outubro de 
2019, no Tauá Resort & Convention, na cidade de Atibaia/SP

• SEMINÁRIO DE SAÚDE MENTAL E CAPELANIA
O Congresso contempla seminário que reunirá profissionais do siste-

ma de saúde mental das Corporações (psicólogos, médicos, psiquia-
tras, etc) e líderes integrantes da Capelania Voluntária e Institucional, 
de forma a compartilhar experiências, ferramentas e boas práticas 
que cooperem no aperfeiçoamento do sistema de saúde mental das 
instituições. A proposta é promover o fortalecimento deontológico dos 
profissionais de segurança, a amplitude do conhecimento e a impor-
tância da espiritualidade nas Forças de Segurança, objetivando a pre-
venção ao suicídio, otimização do ambiente corporativo e redução dos 
afastamentos decorrentes de intercorrências emocionais. 

PROGRAMAÇÃO
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RESORT TAUÁ ATIBAIA: 
LAZER COMPLETO

* Hospedagem: pensão completa (café/almoço/jantar);
* Hotel Resort possui auditórios, parque aquático, piscina aquecida, salão 
de jogos, brinquedoteca, society, vôlei de praia, sauna, academia, trilha etc;
* Inscrição do Congresso (kit completo);

* Filhos até 7 anos (cortesia).  Adolescentes têm desconto especial.
* Traslado gratuito;

Condições 
especiais!

 Parcelamento 
em até 10x. 

ATIVIDADES PELA MANHÃ E À NOITE
     TARDE LIVRE PARA LAZER. 
     ATIVIDADES PARA AS CRIANÇAS! 

• OFICINAS TEMÁTICAS
Além das palestras plenárias, o congresso contempla, nos auditó-

rios anexos, Oficinas Temáticas simultâneas com especialistas em te-
mas específicos: 
• A Espiritualidade na promoção de ambientes saudáveis e produtivos; 
• Prevenção ao suicídio; 
• Assistência emocional a veteranos e vítimas de acidentes; 
• Intercâmbio de boas práticas de capelania; 
• Liderança pessoal e corporativa; 
• O profissional da Segurança Pública como promotor da Cultura de Paz; 
• Estrutura e organização das Associações de Militares Cristãos.

• FEIRA LITERÁRIA CRISTÃ
  Exposição e vendas de literatura cristã e produtos de interes-

se dos congressistas.
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Paulo Cesar 
Baruk

Eyshila

Jonas Neves
PASTOR DA IGREJA 
BATISTA DO POVO

AUTORIDADES CONVIDADAS:
Presidente Jair Bolsonaro e Ministra Damares Alves 
receberam  em mãos o convite para o Congresso!

Daniel Pandji
LÍDER DO MOVIMENTO DE ORAÇÃO QUE 
MOBILIZOU AS IGREJAS DA INDONÉSIA

Silas Malafaia 
PASTOR DA ASSEMBLEIA DE 
DEUS VITÓRIA EM CRISTO

PARTICIPAÇÕES ESPECIAIS NO LOUVOR

Soraya 
Moraes

Srilal Weerasooriya
GENERAL DO SRI LANKA E PRESIDENTE DA ASSO-
CIAÇÃO MUNDIAL DE MILITARES CRISTÃOS (AMCF)

Marcelo Vieira Salles
COMANDANTE GERAL DA PM 
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Congresso contará com a participação especial de preletores de re-
nome, nacionais e internacionais, e grandes nomes da música gospel

PALESTRANTES CONFIRMADOS:

Tim Payne
SARGENTO EX-COMBATENTE 
DOS EUA NO AFEGANISTÃO

Damares Alves Jair Bolsonaro

Ruth Ruibal
ESCRITORA, PROTAGONISTA DO DVD TRANS-
FORMAÇÕES - CIDADE DE CALI/COLÔMBIA



As entidades promotoras do evento, UMCEB e os PMs de Cristo, planejam o evento de forma sustentável, 
de sorte que a receita advinda das inscrições custeará a maior parte das despesas do encontro, como hos-
pedagens, traslado, material de apoio (kit congressistas), locação de gerador e contratação de empresas 
de serviço na área de som e vídeo.

Fontes complementares de receita, como recebimento de doação pecuniária, parcerias institucionais e 
patrocínio de organizações com responsabilidade social servirão para subsidiar o custo do evento e permi-
tir oferecimento de condições promocionais que permitam facilitar a participação de maior número de con-
gressistas.

Outra fonte de receita planejada será obtida pela participação dos expositores da Feira Literária Cristã, 
que ocorrerá concomitantemente à programação do Congresso, com a venda de livros cristãos e de interes-
se da Segurança Pública, além de produtos e artigos típicos da região de compras de São Paulo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
A Associação dos Policiais Militares Cristãos Evangélicos do Estado de São Paulo, entidade civil, sem 

fins lucrativos, devidamente regularizada perante os órgãos competentes, tem sua receita e contabilida-
de auditada pelo Conselho Deliberativo e pelo corpo associativo. 

•Fortalecimento da Fé pela edificação espiritual dos congressistas;
•Fortalecimento das atividades de capelania voluntária junto aos militares das Forças Arma-

das, das Polícias e Corpos de Bombeiros Militares e dos profissionais dos demais órgãos da Se-
gurança Pública;

•Elevação do conceito de Valorização da Figura Humana e da família do profissional da Segu-
rança Pública como pressuposto fundamental para o sucesso da política de segurança pública 
na sociedade;

•Maior integração institucional pela interação entre os servidores da Segurança Pública e líde-
res eclesiásticos e de governo;

•Promoção de debates acadêmicos que propiciem o fortalecimento da atividade de capelania 
nas instituições militares e afins;

•Visibilidade institucional positiva para as missões de militares cristãos do Brasil.

RESULTADOS ESPERADOS

www.congressoumceb2019.com.br 8

O Congresso é de caráter cristão e social e não tem fins lucrativos
RECURSOS E ORÇAMENTOS


