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UMEM: "Força Tarefa de Fé Cristã Naval"!
A CONCIENTIZAÇÃO DE NOSSA FÉ CRISTÃ NAVAL
Prezados senhores e estimados irmãos militares e servidores civis no Senhor Jesus Cristo,
A União de Militares Evangélicos da Marinha (UMEM) é uma entidade sem fins
lucrativos, de direito privado, tendo como missão: apoiar, congregar, fortalecer, representar e
motivar a prática da Religião Evangélica (Protestante) dos militares, servidores civis da Marinha e
de seus familiares com a Palavra de Deus, a fim de estabelecer uma conscientização da “fé cristã
naval“ e formar um corpo estruturado e sólido no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
A sede da UMEM é para você e deve ser usada em cultos, confraternizações, reuniões, os
quais permitirão experiências, testemunhos, fortalecimento, unidade da família naval evangélica,
devido que a consciência de fé cristã naval não se limita a Igreja, nem tampouco a REA na OM.
A fé cristã naval é ampla, grande, majestosa, está em cada militar e servidor civil, dentro do
ambiente de trabalho na Marinha e precisa ser exercitada, praticada e transmitida aos companheiros,
que estão ao lado.
Irmãos, avante na renovação de atitudes, o seu momento de presença na Marinha é único,
passa e não volta, assim não limite, prenda e sufoque a utilização desta fé marinheira para apenas
onde você serve na Organização Militar.
CAMPANHA DE CONTRIBUIÇÃO (1% do soldo ou valor avulso)!
Participe da campanha de contribuição e/ou atualize a contribuição para CONSTRUÇÃO da
Igreja da União, local de representação da fé cristã naval
POSTO/GRAD
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1%
R$ 70,44
R$ 69,15
R$ 67,77
R$ 53,40
R$ 50,58
R$ 45,90
R$ 35,97
R$ 31,80
R$ 27,48
R$ 22,68
R$ 15,18
9,63

Atividades previstas para o ano de 2012
DOMINGO:
Estudo Bíblico – 09:00 às 10:00 horas
Culto Público – 18:00 às 20:00 horas
QUARTA-FEIRA
Reunião de oração – 12:00 horas
Culto Público – 18:00 horas
SÁBADO
Cultos cívicos – agenda a ser definida
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