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UMEM: "MANIFESTAÇÃO DE FÉ NAVAL"!
Prezados senhores e irmãos na fé no Senhor Jesus Cristo,
A União de Militares Evangélicos da Marinha - UMEM é sem fins lucrativos,
direito privado, atua externamente as Organizações Militares (OM) da Marinha, tendo
missão: "apoiar, congregar, fortalecer, representar e motivar a prática da Religião Evangélica
Protestante dos militares, servidores civis da Marinha, seus familiares e a sociedade civil com
a Palavra de Deus, a fim de estabelecer uma conscientização da “Fé Naval“ e formar um
Corpo no Senhor Jesus Cristo".
A Fé Naval é ampla, grande, majestosa, pertence ao militar e servidor civil, não se
limita a Igreja, nem tampouco a Reunião Evangélica Autorizada (REA) na OM, precisa ser
exercitada, praticada e transmitida aos companheiros.
Assim, a UMEM se apresenta na formação da representação, consciência e
identidade da Fé Naval estabelecendo a visão de divulgar e estruturar um Corpo no Senhor
Jesus Cristo nessa Fé.
Nesse entendimento, o primeiro passo é formar diretoria (presidente, vice-presidente,
secretário e tesoureiro) como Núcleo da UMEM, estabelecer eventos ( cultos, reuniões,
confraternizações, experiências, testemunhos) no âmbito externo da OM, no propósito de
estabelecer as atividades da missão.
No caso específico das OM de Recife, a integração (representação, conscientização,
identidade) com outros evangélicos deverá ser iniciada no primeiro passo com os militares
"despertados" para a UMEM.
A UMEM poderá colaborar no envio da estrutura de estatuto, regimento interno,
CNPJ, entidade consignatária que permite descontos autorizados dos militares da área em
bilhete de pagamento pela PAPEM, retornando-os para desenvolvimento da filial ou núcleo.
Acrescenta-se projetos elaborados para a família naval, como o Projeto Estrela de
Belém de apoio aos Marinheiros.
Enfim Irmão, avante na renovação de atitudes, o seu momento de presença na Marinha
é único, passa e não volta, não limite, prenda e sufoque a utilização desta fé marinheira para
apenas onde você serve.
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