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Com a finalidade de divulgar o acesso a carreira 
militar naval e dirimir muitas dúvidas existentes nos 
jovens das comunidades do Rio, a UMEM tem 

desenvolvido um projeto que visa dar palestras nas 

igrejas de “Como Ingressar na Marinha”, na ocasião são 
distribuídos DVD produzidos pela Diretoria de Ensino da 

Marinha. Ao final podemos observar muitos jovens 

motivados com a Carreira Militar Naval. 

 

   Você sabia que, todos os anos um número expressivo de 
jovens evangélicos, oriundos de outros estados do Brasil 
chegam ao Rio de Janeiro, vindo das Escolas de 

Aprendizes Marinheiros? Pensando nas dificuldades 
enfrentadas por estes jovens, a UMEMUMEMUMEMUMEM tem trabalhado 
para implementar a cada ano o Projeto Estrela de 

Belém, projeto este, que visa dar apoio a estes 
militares, que estão distante de seus familiares e do 
convívio de suas congregações.  

 

 

   No dia 13 de Dezembro de 2010 foi realizado o Culto em 
Ações de Graças pelo Dia do Marinheiro. Na ocasião, 
participaram do evento: o grupo de louvor, organizado pelo 

irmão SG Gutemberg (PAPEM); grupo musical de jovens 
carentes, dirigido pelo SG Jesuel (DENSM), presidente 
do “Clube dos Campeões” em Seropédica; e a pregação da 

Palavra pelo Capelão Gomes, abordando o aspecto da 
fidelidade cristã. No final foram homenageados alguns 
militares que se destacaram no trabalho em prol do 

Evangelho na Marinha. 

  

 

 

Projeto Intercâmbio - Muitos militares Evangélicos 

têm a experiência de que quando estão em alguns portos 
fora do Brasil, são bem recebidos pelos militares 
evangélicos do referido país, experiência esta, que é 

vivida pelo NE Brasil e outros navios da MB. A UMEM, a 

fim de exercer a hospitalidade recebida pelos militares 
evangélicos da Marinha, tem recebido alguns E-mail 

destes irmãos que quando vêem ao Brasil solicitam o 
mesmo apoio. 
(Rm. 12.13). 

ORE E VENHA FAZER PARTE DESTA FORÇA DE FÉ ! 
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