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UMEM 
 “UNIÃO DE MILITARES  

EVANGÉLICOS DA MARINHA” 
 

End. Sede: 

 Rua Conde de Agrolongo, nº 748, 

 Penha - Rio de Janeiro - RJ – Brasil 

CEP: 21020-190 

 

Contato Sede:  

Sede: (21) 3976-4947, 

 Res.: (21) 2561-1082,  

Cel.:(21) 9614-1050 

 

 Home Page: www.umem.org.br 

E-mail: nacional@umem.org.br 

 

Util. Púb. Mun. Lei 2.408/96;  

Est. Lei 2.741/97; Insc. Mun. 311.028-1; 

Est. 85.605.496 

CNPJ: 00.416.632/0001-30  

 

MISSÃO DA UMEM: 
 

Apoiar e incentivar a participação dos 

militares e servidores civis nas reuniões 

evangélicas autorizadas (REA) e ao 

trabalho dos capelães evangélicos, 

bem como, fortalecer e divulgar a fé 

dos militares e servidores civis 

evangélicos; a fim de estabelecer uma 

conscientização da “fé militar”, formar 

um corpo estruturado e sólido  no 

Senhor Jesus Cristo. 
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AA  QQuueessttããoo  ddaa  

LLiiddeerraannççaa  

 

Nascer para liderar? Líder Natural? Criação 

profissional? 

É possível, mas não importa a maneira como o 

líder aparece, todos se sentem vulneráveis de tempo 

em tempo. 

A responsabilidade de liderança pode intimidar, 

as vezes, é apavorante. 

Como então nós poderemos conseguir vencer e 

liderar de modo certo? 

Jesus Cristo, o filho de Deus, é o supremo 

exemplo. 

Ele escolheu doze homens, para segui-lo e 

espalhar sua mensagem para o mundo. 
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Ele gastou três anos liderando e treinando seus 

discípulos para equipá-los em sua tarefa. E, fazendo 

isto, ele demonstrou muitas qualidades de 

verdadeira liderança: 

� Autoridade; 

� Integridade; 

� Humildade; 

� Força, Intrepidez e Coragem; 

� Compaixão; 

� Inspiração e Motivação; 

� Sacrifício; 

� Como deveríamos liderar.  

 

 

 

 

UMEM / NACIONAL  

“Jesus Cristo é a nossa âncora”  

Hebreus 6.19 
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AAuuttoorriiddaaddee 

 

Posições trazem poder. Entretanto, a verdadeira 

autoridade que motiva aos outros é uma secreta 

qualidade. 

Jesus falou e agiu com conhecimento e 

autoridade. Outros reconhecimentos vistos nele. 

“Então desceu a Carfanaum, cidade da 

Galiléia, e os ensinava no sábado. E 

maravilhavam-se da sua doutrina, porque a 

sua palavra era com autoridade.” Lucas 

4:31;32 

“E um servo de certo centurião, de quem 

era muito estimado, estava doente, quase à 

morte. O centurião, pois, ouvindo falar de 

Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, a 

pedir-lhe que viesse curar o seu servo. E 

chegando eles junto de Jesus, rogavam-lhe 

com instância, dizendo: É digno de que lhe 
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concedas isto; porque ama à nossa nação, e 

ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ia, pois, 

Jesus com eles; mas quando já estava perto 

da casa, enviou o centurião uns amigos a 

dizer-lhe: Senhor não te incomodes; porque 

não sou digno de que entres de baixo do meu 

telhado; por isso nem ainda me julguei 

digno de ir à tua presença; dize, porém, uma 

palavra, e seja o meu servo curado.Pois 

também eu sou homem sujeito à autoridade, 

e tenho soldados às minhas ordens; e digo a 

este: Vai, e ele vai; e a outro: Vem, e ele vem; 

e o meu servo: Faze isto, e ele o faz. Jesus 

ouvindo isso, admirou-se dele e, voltando-se 

para a multidão que o seguia, disse: Eu vos 

afirmo que nem mesmo em Israel encontrei 

tamanha fé. E voltando para casa os que 

haviam sido enviados, encontraram o servo 

com saúde.” Lucas 7:2-10 

O centurião reconheceu que Jesus tinha somente 

de dizer uma palavra e seu servo seria curado. Ele 

reconheceu a autoridade com a qual Jesus falou e 

agiu. 
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IInntteeggrriiddaaddee  

 

Líderes freqüentemente têm resistido a uma 

multidão. 

Fazer o que é certo é mais importante do que 

popularidade. Jesus foi coerente em tudo que ele 

fez. 

“Chegaram, pois, à Jerusalém. E, 

entrando ele no templo, começou a expulsar 

os que ali vendiam e compravam; e derribou 

as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos 

que vendiam pombas; e não consentia que 

ninguém atravessasse o templo levando 

qualquer utensílio; e ensinava, dizendo-

lhes: Não está escrito: A minha casa será 

chamada Casa de Oração para todas as 

nações? Vós, porém, a tendes feito covil de 

salteadores.” Marcos 11:15-17 
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A ação de Jesus enfureceu os líderes religiosos 

mas, ele sacrificou a popularidade para fazer o que 

estava certo. 

“Enviaram-lhe então, alguns dos fariseus 

e dos herodianos, para que os apanhassem 

em alguma palavra. Aproximando-se, pois, 

disseram-lhe: Mestre, sabemos que és 

verdadeiro, e de ninguém se te dá; porque 

não olhas à aparência dos homens, mas 

ensinas segundo a verdade o caminho de 

Deus; é lícito dar tributo a César, ou não? 

Daremos, ou não daremos? Mas Jesus, 

percebendo a hipocrisia deles, respondeu-

lhes: Por que me experimentais? Trazei-me 

um denário para que eu o veja. E eles lho 

trouxeram. Perguntou-lhes Jesus: de quem é 

esta imagem e inscrição? Responderam-lhe: 

De César. Disse-lhes Jesus: “Daí, pois, a 

César o que é de César, e a Deus o que é de 

Deus. E admiravam-se dele.” Marcos 12:13-

17 
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HHuummiillddaaddee 

 

Verdadeiramente liderança é para serviço e não 

para força. 

Verdadeiros líderes são companheiros de outros. 

Eles não abusam de suas posições de poder, mas 

trabalham em humildade. 

O líder ouve os liderados e aprende com eles. É 

preciso ter humildade para ouvir as pessoas, mesmo 

que as sugestões não sejam as melhores. 

Esta foi uma lição que os discípulos de Jesus 

tiveram que aprender diretamente com ele. “Mas 

entre vós não será assim; antes, qualquer 

que entre vós quiser tornar-se grande, esse 

será o que vos sirva; e qualquer que entre 

vós quiser ser o primeiro, será servo de 

todos.Pois também o Filho do Homem não 

veio para ser servido, mas para servir, e 
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para dar a sua vida em resgate de muitos.” 

Marcos 10:43-45 

Jesus demonstrou humildade por suas ações. 

“Tende em vós o mesmo sentimento que 

houve também em Cristo Jesus, pois ele, 

subsistindo em forma de Deus, não julgou 

como usurpação o ser igual a Deus; antes, a 

si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de 

servo, tornando-se em semelhança de 

homens; e reconhecido em figura humana, a 

si mesmo se humilhou, tornando-se 

obediente até a morte e morte de cruz.” 

Filipenses 2.5-8 

O maior exemplo de humildade que temos, é o de 

Cristo Jesus. Ele, obedeceu, fez a obra e pagou um 

alto preço. 

 

 

UMEM / RJ  

“Jesus Cristo!  

Os ventos e mar lhe obedecem”  

Mateus 8:27 



 A QUESTÃO DA LIDERANÇA     11 

5555    

FFoorrççaa,,  IInnttrreeppiiddeezz  ee  

CCoorraaggeemm 

 

Liderar pessoas é esgotante: fisicamente, 

emocionalmente e espiritualmente. Sábios e 

prudentes líderes reconhecem suas necessidades 

para uma força interior. Eles nem sempre têm todas 

as respostas dentro deles, contudo, possuem a 

intrepidez em agir com firmeza e coragem para 

vencer desafios. 

Oração foi importante para Jesus possuir uma 

fonte de força interior, intrepidez e coragem. 

“Mas ele se retirava para os desertos, e ali 

orava.” Lucas 5:16 

Ele fez da oração uma prioridade antes do dia de 

trabalho. 

“De madrugada, ainda bem escuro, 

levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto, e 
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ali orava. Foram, pois, Simão e seus 

companheiros procurá-lo; quando o 

encontraram, disseram-lhe: Todos Te 

buscam.” Marcos 1:35-37 

Ele orava antes de tomar importantes decisões. 

“Naqueles dias retirou-se para o monte a 

fim de orar; e passou a noite toda em oração 

a Deus.Depois do amanhecer, chamou seus 

discípulos, e escolheu doze dentre eles, aos 

quais deu também o nome de apóstolos.” 

Lucas 6:12-13 

 

 

 

 

UMEM / ES 

“Jesus Cristo  

nos leva ao porto desejado” 

Salmos 107:30 
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CCoommppaaiixxããoo 

 

Líderes mais eficientes sempre cuidam de seu 

pessoal, mesmo quando os gastos em seus recursos 

são grandes. 

“Reuniram-se os apóstolos com Jesus e 

contaram-lhe tudo o que tinham feito e 

ensinado. Ao que ele lhes disse: Vinde vós, à 

parte, para um lugar deserto, e descansai 

um pouco. Porque eram muitos os que 

vinham e iam, e não tinham tempo nem 

para comer. Retiraram-se, pois, no barco 

para um lugar deserto, à parte.” Marcos 

6:30-32 

A compaixão de Jesus, sempre conduziu para a 

ação. 
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“E percorria Jesus todas as cidades e 

aldeias, ensinando nas suas sinagogas, 

pregando o Evangelho do Reino, e curando 

toda a sorte de doenças e enfermidades. 

Vendo ele as multidões, compadeceu-se 

delas, porque andavam desgarrados e 

errantes, como ovelhas que não têm pastor. 

Então disse a seus discípulos: Na verdade, a 

seara é grande, mas os trabalhadores são 

poucos.” Mateus 9:35-37 

 

 

 

 

 

UMEM / SPA 

“Em Cristo, voando, como águias”  

Isaías 40:31 
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IInnssppiirraaççããoo  ee  

MMoottiivvaaççããoo 

 

Uma marca de um verdadeiro líder é habilidade, 

para inspirar as pessoas a segui-lo em um só 

pensamento, numa só direção e em uma só unidade. 

Jesus inspirou a muitos para fazer igual 

procedimento ao seu comportamento durante sua 

vida na terra e após a morte e ressurreição. 

“E, andando junto do mar da Galiléia, viu 

a Simão, e a André, e irmão de Simão, aos 

quais lançavam a rede ao mar, pois eram 

pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após 

mim e eu farei que vos torneis pescadores de 

homens. Então eles, deixando 

imediatamente as suas redes, o seguiram. E 

ele, passando um pouco adiante, viu Tiago, 

filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que 
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estavam no barco, consertando as redes, e 

logo os chamou; eles deixando seu pai 

Zebedeu no barco com os empregados, o 

seguiram.” Marcos 1:16-20 

Depois da sua ressurreição da morte, Jesus disse 

aos seguidores: “Porque me viste, creste? Bem-

aventurados os que não viram e creram.” 

João 20:29 

Sua inspiração continua até hoje. 

 

Motivação 

O grande combate que o líder é convocado a 

travar é o combate em transmitir motivação.  

A falta de conhecimento real e compreensão dos 

objetivos da missão impedem o desenvolvimento 

dessa motivação.Sendo que a dedicação para se 

obter entendimento dos objetivos é a melhor solução 

em alcançar motivação para concluir a missão. 
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“Combater o bom combate da fé”. 1 

Timóteo 6:12 

 

“Ora, a fé é a certeza de coisas que se 

esperam, a convicção de fatos que se não 

vêem” Hebreus 11:1 

 

 

 

 

 

 

UMEM / RG 

“Nada podemos contra a verdade, 

 senão em favor da verdade” 

2 Coríntios 13:8 
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““EEnnttããoo,,  oouuvvii  qquuee  ttooddaa  ccrriiaattuurraa  hháá  nnoo  
ccééuu  ee  ssoobbrree  aa  tteerrrraa,,  ddeebbaaiixxoo  ddaa  tteerrrraa  
ee  ssoobbrree  oo  mmaarr,,  ee  ttuuddoo  oo  qquuee  nneelleess  hháá,,  

eessttaavvaa  ddiizzeennddoo::  

  

  

  

  

  

  

““ÀÀqquueellee  qquuee  eessttáá  sseennttaaddoo  nnoo  ttrroonnoo  ee  
aaoo  CCoorrddeeiirroo,,  sseejjaa  oo  lloouuvvoorr,,  ee  aa  hhoonnrraa,,  
ee  aa  ggllóórriiaa,,  ee  oo  ddoommíínniioo  ppeellooss  ssééccuullooss  

ddooss  ssééccuullooss..””    

AAppooccaalliippssee  55::1133  
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SSaaccrriiffíícciioo  

 

Liderança envolve exemplos de sacrifício, que se 

mostram por um comportamento digno, palavras 

sábias, ações corretas e caráter ético aprovado por 

todos. 

 Jesus mencionou isto, claramente, para aqueles 

que quisessem segui-lo. 

“Em seguida dizia a todos: Se alguém 

quer vir após mim, negue-se a si mesmo, 

tome cada dia a sua cruz, e siga-Me. Pois, 

quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á; 

mas quem perder a sua vida por amor de 

mim, esse a salvará. Pois, quem aproveita 

ao homem ganhar o mundo inteiro, e 

perder-se, ou prejudicar-se a si mesmo?” 

Lucas 9:23-25 
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Jesus, ele próprio, não obedeceu sua própria 

agenda. 

“Porque eu desci do céu não para fazer a 

minha vontade, mas a vontade daquele que 

me enviou.” João 6:38 

“Eu não posso de mim mesmo fazer coisa 

alguma; como ouço, assim julgo; e o meu 

juízo é justo, porque não procuro a minha 

vontade, mas a vontade daquele que me 

enviou.” João 5:30 

Jesus fez o último sacrifício por nós quando foi 

morto na cruz. 

“Por isso o Pai que me ama, porque dou 

minha vida para retomar. Ninguém ma tira 

de mim, mas eu de mim mesmo a dou; tenho 

autoridade para dar e tenho para retomá-

la. Este mandamento recebi do Meu Pai.” 

João 10:17-18 

“Ninguém tem maior amor do que este, 

de dar a sua vida pelos amigos.” João 15:13 
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  CCoommoo  ddeevveerrííaammooss  

lliiddeerraarr  

 

“Com a sabedoria edifica-se a casa, e com 

a inteligência ela se firma; e pelo 

conhecimento se encherão as câmaras de 

toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis.” 

Provérbios 24: 3 e 4 

O líder precisa possuir:  

� sabedoria, 

� inteligência e 

� conhecimento. 

A sabedoria pela prudência nas decisões, a 

inteligência de raciocínio e o conhecimento 

adquirido. 
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Todos resumidos na aplicação do AMOR em 

liderar, que somente é revelado pela Palavra de 

Deus. Seja um líder segundo o coração de Deus. 

“Filho meu, se aceitares as minhas 

palavras e esconderes contigo os meus 

mandamentos, para fazeres atento à 

sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o 

teu coração ao entendimento, e se clamares 

por entendimento, e por inteligência alçaras 

a tua voz, se como a prata a buscares e como 

a tesouros escondidos a procurares, então, 

entenderás o temos do Senhor e acharás o 

conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá 

a sabedoria, e da sua boca vem o 

conhecimento e o entendimento. Ele reserva 

a verdadeira sabedoria para os retos; 

escudo é para os que caminham na 

sinceridade, para que guarde as veredas do 

juízo e conserve o caminho dos seus santos. 

Então, entenderás justiça, e juízo, e 

equidade, e todas as boas veredas. 

Porquanto a sabedoria entrará no teu 

coração, e o conhecimento será suave à tua 

alma.”  Provérbios 2:1-10 
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CCoonncclluussããoo  FFiinnaall  

 

“Quem a ele busca, entregando-se de todo 

coração, força e entendimento, conseguirá 

com certeza fazer com que o Espírito dele 

repouse sobre si, possuindo o espírito de 

sabedoria e de entendimento, o espírito de 

conselho e de fortaleza, o espírito de 

conhecimento e do temor do Senhor.” Isaías 

11:2 

 

 

UMEM / AM 

“Em Deus faremos proeza, 

 porque ele mesmo calca aos pés 

 os nossos adversários”  

Salmos 108:13  
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Militar e Servidor Civil: 

Participe dessa Força Tarefa de  

“Fé Militar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMEM/RJ  
“Jesus Cristo! O vento e o mar lhe obedecem.” (Mt 8:27) 

End.: Rua Conde de Agrolongo, 748, Penha, Rio de Janeiro /RJ. CEP 21020-190  

Tel.: (21) 3976-4947; Res.: (21) 3314-3350; Cel.: (21) 8145-4401 

CNPJ: 00.416.632/0004-83 – E-mail: rj@umem.org.br 

UMEM/ES 
“Jesus Cristo! Nos leva ao porto desejado.” (Sl 107:30) 

Rua Jaime Vilas Boas, 588, Monte Belo, Vitória / ES. CEP 29040-500 

Tel.: (27) 3322-1520; Res.: (27) 3262-1520; Cel.: (27) 8808-3916 e (27) 9998-0523 

CNPJ: 00.416.632/0003-00 – E-mail: es@umem.org.br 

 

 

UMEM/RG 
“Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade.” (2 Co 13:8) 

End.: Rua August Saint Heleire, 450, Cohab II, Rio Grande / RS. CEP 96211-470  

Tel.: (53) 3235-2153, (53) 3230-8359; Cel.: (53) 9162-1108 

CNPJ: 00.416.632/0005-64 – E-mail: rg@umem.org.br 

UMEM/AM 
“Em Deus faremos proezas, porque ele mesmo calca aos pés os nossos adversários.” 

(Sl 108.13) 

End.: Rua “A”, s/n, Vila Buriti, Distrito Industrial, Manaus / AM. CEP 69073-510  

Tel.: (92) 3615-2150; Cel.: (92) 9995-6528 

CNPJ: 00.416.632/0006-45 – E-mail: am@umem.org.br 

UMEM/SPA 
“Em Cristo, voando, como águias.” (Is 40:31) 

End.: Rua dos Cravos, 12, São Pedro da Aldeia / RJ. CEP 28940-000  

Tel.: (22) 2621-6233; (22) 2621-3425; Cel.: (22) 9226-0271 

CNPJ: 00.416.632/0002-11 – E-mail: spa@umem.org.br 

 


