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ESPECIAL

É tempo de Natal e Ano Novo.
É oportunidade para que agradeça a todos os irmãos de Armas, civis e militares,
da ativa e da reserva, pelo apoio, convivência fraternal e eficiência em cada elo ou
tarefa funcional.
Cientes estamos, estou convicto, de que problemas e desafios não ocorrem ao
acaso. A vida os traz para proporcionar nosso aprendizado e crescimento ao enfrentálos com coragem, equilíbrio, eficácia e, sobretudo, para consolidar em nossa alma, a certeza que o Deus
de Todos os Exércitos está sempre ao nosso lado.
A cada etapa, tarefa ou missão cumprida, servimos responsáveis, atentos, disciplinados, eficientes e
humildes. Por isso, agradecemos, em nossa esfera de atribuições, poder concorrer na busca da excelência
e do assessoramento da melhor decisão ou desempenho do conjunto.
A cada tempo, com a consciência desperta e em paz, louvamos o Poder Maior por estarmos sempre
reunidos no coração verde-oliva a refletir a soma, a confiança, a lealdade, a unidade e a harmonia da
família militar de nossa querida Instituição.
Se constante é o nosso estudo de situação, porque estamos sempre prontos para o combate, priorizamos
com dignidade e honra, competência e disposição para o labor, cada ação para agir com oportunidade e
eficácia na busca da realização da missão que nos for confiada.
E pensando na felicidade geral, agradeçamos o suficiente tudo o que Deus nos dá e roguemos ao
Menino Jesus, nascendo a cada instante em nossos corações, para que ilumine todos os que de nós se
aproximem, com a Luz bendita do amor, da paz, da saúde e da felicidade.
Um Feliz Natal e um Próspero 2014!
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