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Informativo - Alvorada
Neste ano, estamos dando passos de fé e ousadia
no Senhor Jesus, pois, além das atividades de nossa
programação anual, estamos partindo para a formação
de uma conscientização mais ativa de nossa Fé Militar
no mundo civil e a construção de um espaço maior para
a prática de nossa fé. Sabemos que, grandes desafios
surgirão e certamente teremos que enfrentá-los, mas,
não estamos com os nossos olhos neles e sim no Senhor
Jesus, que nos ensina em sua Palavra que devemos olhar
para Ele (Hb.12.2). Faça parte deste sonho, que está
sendo conquistado com Fé, Determinação e Trabalho.
“Foi uma Benção!” Estas foram ás palavras
proferidas por várias pessoas que estiveram
presentes no Culto em Ações de Graças pelo 31º
Aniversário do Ingresso das Mulheres da MB, na
Sede da UMEM, onde nos louvores, testemunho
da Conte Orilia, militar da primeira turma e na
pregação do CN Nóbrega, constatamos a ação de
Deus na vida de todos os presentes que lá
estiveram com propósito de agradecer a Deus
por todas as mulheres da MB.
Como em todos os anos, jovens evangélicos oriundos
de outros estados chegam à cidade do Rio de Janeiro
para compor mais uma turma do Corpo Auxiliar de Praças
(CAP)2011, pensando nestes jovens, a UMEM tem
trabalhado para desenvolver o Projeto Estrela de Belém,
que visa dar apoio a estes irmãos que chegam sem
conhecer a cidade do Rio de Janeiro.
Devido à grande necessidade das Igrejas evangélicas
de terem professores da EBD cada vez mais
capacitado, por solicitação da Prª Fátima Bittencourt
da Assembléia de Deus em Vicente de Carvalho, a
UMEM ministrou o Curso de Capacitação Didática para
vários professores de várias igrejas evangélicas da
localidade. Agende também em sua Igreja.
ORE E VENHA FAZER PARTE DESTA FORÇA DE FÉ!

