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Na participação da programação do Culto em Ações de Graças pelo
16º aniversário da congregação evangélica do 5º BPM dia 06/Nov/10,
a UMEM/Nacional, na pessoa de SO RM1-MANOELITO, destacou a
importância do evangelho dentro da PMERJ e em seguida passou as
mãos do PR. CELSO LEITÃO (Dirigente da Congregação) um exemplar
da Bíblia personalizada da UMEM.
Com a tão sonhada independência das pessoas e nações, o
Major Capelão PM LACERDA, fez em sua pregação uma
comparação entre a independência produzida pelos homens e a
independência realizada pelo Senhor Jesus nos dias de hoje.
Foram abordados os vários aspectos do que fez e faz o homem
buscar a tão sonhada independência, que só pode ser alcançada
através do Senhor Jesus Cristo.
“Foram muitas bênçãos”, esta foi uma das palavras
proferidas por um dos participantes do Simpósio de Casais
“Sempre Juntos”, que a UMEM realizou em Set/2010, foram
ministrados os seguintes assuntos:
• DESVENDANDO OS SEGREDOS DA COMUNICAÇÃO;
• RELACIONAMENTO E SUAS COMPLEXIDADES;
• COMO ADMINISTRAR BEM SEU ORÇAMENTO DOMÉSTICO;
• PRINCÍPIOS ESSENCIAIS NA EDUCAÇÃO DE FILHOS; e
• QUEBRANDO O GELO SOBRE A INTIMIDADE CONJUGAL.
Ao término foram feitas orações a todos os casais, com
propósito de que todos os assuntos sejam colocados em práticas
e repassados a outros casais.
Como todo homem possui sonhos, a UMEM também possui, e
um deles tem sido conquistado a cada dia. Que é a consolidação
da Fé Militar, entres as Forças Armadas e auxiliares no RJ,
com propósito de difundir a fé que todo militar possui, para que
num futuro possamos manifestá-la a todos de nossa sociedade,
onde podemos sim; vestir uma farda e também ostentar a fé no
Senhor Jesus Cristo, sem perdermos a Hierarquia e a Disciplina
Militar, que são à base da vida militar.

Para melhor capacitar o professor da EB das igrejas
evangélicas, a UMEM tem ministrado o “Curso de Capacitação
Didática (CADI)” em mais uma das igrejas evangélicas, desta
vez foi na Assembléia de Deus para as Nações em Madureira.
Pr. EDSOM THOMAZ.

Ore e Venha Fazer Parte Desta Força de Fé !

