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UMEM: “Apoio ao Desenvolvimento da Fé Naval"!

Rio de Janeiro, RJ, em 26 de dezembro de 2011.

Prezados irmãos Militares e Servidores Civis,
A União de Militares Evangélicos da Marinha - UMEM é uma entidade sem fins
lucrativos, de direito privado, tendo como missão: apoiar, congregar, fortalecer e motivar a
prática da Religião Evangélica (Protestante) dos militares, servidores civis da Marinha e seus
familiares, a fim de manter a fé cristã em Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
A UMEM continua navegando na certeza do apoio ao desenvolvimento da fé naval,
na convicção de que os irmãos embarquem nessa visão de unidade de um corpo no Senhor.
A navegação se faz com força total avante devido às ações de coragem e de fé.
Dessa maneira, a UMEM/Nacional, as filiais UMEM/ES, UMEM/SPA, UMEM/RG,
UMEM/AM e a recente filial UMEM/Igreja, seguem firmes no rumo de cumprir a missão
estabelecida, além de estabelecer uma “conscientização e representação de fé naval” para a
sociedade militar e civil.
Irmãos! A fé naval é nossa, sendo ampla, grande, majestosa, está em cada militar e
servidor civil, não se limita a Igreja de Denominação, nem tampouco a Reunião Evangélica
Autorizada (REA) dentro do ambiente de trabalho na Marinha, como também pode
resplandecer no mundo civil e precisa ser exercitada, praticada e transmitida aos que estão ao
lado.
A âncora precisa ser içada, a ordem já foi dada, o apito de renovação soa forte e alto.
As atitudes devem ser renovadas para que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus
continue firme no timão. Os momentos de presença na Marinha são únicos, passam e não
voltam, não limitem, prendam e sufoquem a utilização desta fé marinheira para apenas onde
vocês servem nas Organizações Militares.
A UMEM reconhece e agradece aos irmãos combatentes na visão e colaboradores
na obra.
Muito obrigado!
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