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Com fulcro nas disposições regimentais vigentes (art. 76, IV, 154, IX e 177) Requeiro à Mesa Diretora deste
Poder Legislativo, depois de ouvido o Soberano Plenário, a realização de SESSÃO ESPECIAL, na data de
30 de Maio do corrente ano, às 19:30 horas, no Plenário das Deliberações “Deputado René Barbour”, com o
objetivo de comemorar os 80 anos da União de Mocidade Presbiteriana - UMP.

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 31 de Março de 2016

Wilson Santos
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
No ano de 1936, jovens das Igrejas Presbiterianas do Brasil se organizavam em sociedades sob vários
nomes, tais como: “Sociedade de Jovens”, “Sociedade Heróis da Fé”, “Sociedade Esforço Cristão”, dentre
outros. O Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB), sendo a maior instância, recomendou
então que os pastores dessem todo o apoio para que a juventude se organizasse em cada igreja sob o nome
de União de Mocidade Presbiteriana (UMP).
Em 1938 o Supremo Concílio, reunido em Fortaleza-CE, entendeu que os jovens presbiterianos careciam de
maior cuidado e atenção por parte dos ministros em âmbito nacional. Desta sorte foi criada a Secretaria
Geral da Mocidade, nomeando para exercer o cargo de Secretário o Reverendo Benjamin Moraes.
Em 1946, a partir de sólidas e animadoras informações do Secretário Geral, o Supremo Concílio reconheceu
que estava no tempo de também os jovens presbiterianos terem a sua organização nacional. Em fevereiro
daquele mesmo ano, no Instituto Presbiteriano Álvaro Reis – INPAR -, foi realizado o Primeiro Congresso
Nacional da Mocidade Presbiteriana, e organizada a Confederação da Mocidade Presbiteriana (CMP), hoje
com o nome de Confederação Nacional da Mocidade (CNM). O primeiro presidente da Confederação foi o
jovem Tércio Epêneto Emerique, mais tarde ordenado pastor.
Em 1960, devido a dificuldades de relacionamento entre a diretoria da Confederação e a direção da Igreja, a
Comissão Executiva do Supremo Concílio resolveu extinguir a Confederação da Mocidade Presbiteriana e
alterar a estrutura do trabalho dos jovens em âmbito nacional. Vinte e seis anos a mocidade passou sem o
seu órgão maior. Finalmente, em 1986, sob a coordenação do Reverendo Cleómines Anacleto de Figueiredo,
então Secretário Geral, foi reorganizada a Confederação Nacional da Mocidade.
Assim, a UMP tem também desenvolvido um grande trabalho no estado de Mato Grosso durante todos estes
anos. Muitos jovens marcaram nossa história com uma vida de dedicação no trabalho do Senhor. Mais
recentemente recebemos dois Encontros Regionais de Mocidades Presbiteriana na Região Centro Oeste do
Brasil. Em 2011 na cidade de Barra do Garças, com 250 jovens e 2013 em Cuiabá com 300 jovens.
Mato Grosso, atualmente, conta uma representação na Confederação Nacional de Mocidades. A jovem Ana
Paula Barbosa Rocha, da Igreja Presbiteriana Guanabara, exerce o cargo de vice-presidente da região
Centro Oeste. Ela trabalha coordenando os trabalhos dos estados de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do
Sul e Distrito Federal. A cada quadriênio o trabalho dos jovens vem crescendo de forma positiva e animadora,
para honra e glória do Senhor.
A UMP comemora no mês maio o Dia do Jovem Presbiteriano, sendo que neste ano de 2016, a data é
especial, pois estaremos comemorando os 80 anos da organização da criação da União de Mocidades
Presbiterianas. Nossa meta para esta comemoração em Mato Grosso, é a de mobilizar os jovens de nossa
região, transformando o Dia do Jovem Presbiteriano em diversas programações onde desenvolveremos
ações sociais, palestras, a realização de Sessão Solene na Assembleia Legislativa para entrega de Moção
de Aplausos a pessoas que se dedicaram a causa da UMP, bem como a realização de um culto de louvor e
gratidão ao nosso Deus onde serão convidados todos os jovens das centenas de igrejas presbiterianas
localizadas no Estado de Mato Grosso.
Ademais, vamos buscar consolidar o projeto ''UMP Mato Grosso'', onde as UMP’s do nosso Estado, estarão
mobilizados para comemorar os 80 anos da nossa história, sendo alegres em Cristo, que é nossa
esperança (1 Tm 1.1), fortes em crer nas coisas que se esperam e não se vêem (Hb 11:1), dedicados no
amor a Deus e ao nosso próximo (Mt 22.37-39) e unidos no trabalho do reino de Deus (Jo 17.21).
Base ao exposto é que encaminho este Requerimento aos Nobres Pares para apreciação e aprovação.
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