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Compartilhe a sua fé em Jesus Cristo. 

Participe da Reuniões Evangélicas de sua OM/Navio. 

 

Não traduzimos a opinião oficial da Marinha do 
Brasil, nem a de instituições religiosas. 

programação fixa de atividades, sendo o culto de militares no 
segundo sábado de cada mês às 19h. 

A UMEM é uma atividade do Senhor e para o Senhor ser 
honrado e glorificado, não pertence ao homem, possui 
características atípicas de Igreja, com visão essencialmente 

voltada ao meio naval. 
Entretanto, a União precisa de sua disponibilidade em 

participar, apoiar, contribuir, sempre com o pensamento de 

que se está servindo a Deus e não ao homem. Guerreiro (a)! 
Qual é a sua disponibilidade? Orar; organizar reunião; 

preparar palestra; fornecer culto de ações de graças; 
contribuir; divulgar; controlar financeiramente; realizar 
campanhas de doações; organizar blog, site, Orkut, MSN; 

trabalhar com jovens, esposas, idosos; marketing; louvor; 
pregador; enfim cabe a nós essa atitude de fé e não esperar 
em Deus.  Envie um email para nacional@umem.org.br para 

receber  mais informações. 
Atenciosamente em Cristo, 

 
Luiz Antonio Forma de Almeida 
CF (RM-1) Presidente 

A UMEM tem a satisfação de convidá-lo (a) e família para 
o Culto de Militares aos segundos sábados de cada mês, a 

saber: 13/MAR; 10/ABR; 08/MAI; 12/JUN; 10/JUL; 14/
AGO; 11/SET; 09/OUT; 13/NOV e 11/DEZ; às 19:00h, na 
sede(Rua Conde de Agrolongo, 748, Penha, próximo 

passarela em frente Casa do Marinheiro e Avenida Lobo 
Júnior). 

INFORMATIVO DA UMEM/NACIONAL 

Convite da UMEM 

Não é denominação que nos une. Somos discípulos de 
Jesus Cristo, mas congregamos em diferentes 
denominações.  

Não é a forma de batismo nas águas que nos une. Pois 
diversas formas são praticadas.  

Não é a doutrina da Escatologia que nos une. Pois são 
múltiplos os aspectos desta doutrina e diversas as 
interpretações. 

Não é a liturgia de um culto que nos une. Pois cada 
denominação ou grupo adota uma liturgia.  

Não é a forma de governo eclesiástico que nos une. Pois 

não pertencemos a uma mesma denominação evangélica.  
Sendo assim, o que nos une? O que faz com que 

nos reunamos?  
Diante das diferenças apontadas e muitas outras, o que 

nos impulsiona a superá-las?  

Que força, que poder, que verdade faz com que 
sejamos atraídos uns aos outros entorno destes elementos: 

pão e suco de uva?  
O que nos une é a certeza, a fé, a convicção em tantos 

outros aspectos muito mais relevantes na vida cristã do que 

as diferenças acima citadas.  

 

(Continua na página 2) 
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O que nos une é a certeza de que “há um só Deus, o Pai, 
de quem são todas as coisas e para quem existimos;”  

O que nos une é a certeza de que há “...um só Senhor, 
Jesus Cristo, pelo qual são todas coisas, e nós também, por 
ele” (I Co 8.6).  

O que nos une é a certeza de que o Espírito Santo é 
quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo (Jo 
16.8) – é Ele quem nos capacita para sermos testemunhas de 

Jesus Cristo (At 1.8).  
O que nos une é a certeza de que a Bíblia Sagrada é a 

infalível Palavra de Deus, nossa regra de fé e conduta!  
O que nos une é a certeza de que “não há salvação em 

nenhum outro; porque abaixo do céu não existe nenhum 

outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que 
sejamos salvos” (At 4.12) – a não ser no precioso Nome de 
Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.  

O que nos une é a certeza de que “todos nós fomos 
batizados em um Espírito formando um corpo, quer judeus, 

quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido 
de um Espírito” (ICo 12.13).  

O que nos une é a certeza de que “Cristo morreu por 

nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e 
que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras” (I Co 

15.3-4).  
E assim, unidos em Cristo Jesus, prossigamos “com 

paciência a carreira que nos está proposta, olhando para 

Jesus autor e consumador da fé...” (Hb 12.1-2). 
“Porventura o cálice de bênção, que abençoamos, não é 

a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é 

porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, 
sendo muitos, somos um só pão e um só corpo: porque todos 

participamos do mesmo pão” (ICo 10.16-17).  
Somente a graça! Somente a fé! Somente as Escrituras! 

Somente Jesus Cristo!  

Soli Deo Gloria.  
 
MARCOS SANT’ANNA DA SILVA  

Pastor – Capelão Naval 
“Texto distribuído na celebração da Ceia do Senhor” 

A União de Militares Evangélicos da Marinha (UMEM) é 
uma organização cristã evangélica, de caráter privado, sem 
fins lucrativos, cuja missão é congregar, fortalecer e motivar 

a prática da fé evangélica dos servidores civis e militares da 
Marinha e seus familiares, bem como de todas as pessoas 
que tenham interesse em participar desta obra, a fim de 

tornar um corpo único na fé do Senhor Jesus Cristo. Não 
pretende retirar seus integrantes do convívio nas suas 

denominações, das quais são membros, tampouco disputar 
sua primazia.  

As reuniões e cultos ocorrem na sede e filiais, com apoio 

as REA (Reunião Evangélica Autorizada) existentes nos 
estabelecimentos e repartições, nos breves horários de folga, 
para estudos da palavra de Deus e troca de experiências na 

fé cristã.  
Não faz proselitismo religioso e respeita todas as 

convicções cristãs. Entretanto, esmera-se em oportunos 
momentos, levar às almas o conhecimento do plano de 
salvação.  

Irmãos (ãs) na “fé militar” no Senhor Jesus Cristo no 
meio naval,  

A idéia da UMEM surgiu, na Base Naval do Rio de 
Janeiro, por ato voluntário de grupo de militares que 

desejavam formar uma consciência de normalidade de se 
congregar, buscar, orar, louvar, testemunhar e ler a Palavra 

de Deus, em reunião autorizada no intervalo do almoço, na 
Organização Militar-OM, a fim de se revelar, mostrar, 
esclarecer, motivar, fortalecer, incentivar e apoiar aos 

militares evangélicos e aqueles outros voluntários. 
Atualmente, a União possui sede própria, adquirida em 

2008, e relativa estrutura para realizar eventos, a saber, 

cultos, encontros, palestras, reuniões e tantos outros 
possíveis. No ano de 2009, foi estabelecida a primeira 
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 Qual é a missão da UMEM? 

Mensagem do presidente da UMEM. 
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