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   CULTO EM AÇÕES DE GRAÇAS PELO DIA DO 

MARINHEIRO – Como todos os anos, no dia 14/Dez/12 

militares e civis evangélicos estiveram reunidos na Sede da 

UMEM para celebrarem a Deus pelo dia do Marinheiro; a 

programação contou como louvores, testemunhos e pregação da 

Palavra de Deus proferida pelo Pr. Paulo Cesar da (IEVU) com o 

tema “Marinheiros, vós sois uma Carta de Jesus em todos dos 

lugares”(II Co.3.2), o evento contou com a participação de alguns 

militares que compõem a diretoria da UMEM/SPA. Ao final, 

militares e civis foram homenageados pela UMEM/NACIONAL e 

UMEM/RJ pelos feitos em prol do Evangelho dentro da Marinha. 

do Brasil. 

   CONFRATERNIZAÇÃO ANUAL DOS VOLUNTÁRIOS 

DA CAPELANIA – Militares e civis voluntários e familiares, 

estiveram reunidos no dia 28/Dez/13 para agradecerem a Deus e 

participarem da confraternização dos voluntários da Capelania 

Hospitalar do Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) na Igreja 

Batista do Cachambi, com louvores, testemunhos do poder de 

Deus e a pregação da Palavra que serviu como um renovo para 

que todos continuem nesta grande missão. Ao término, foi 

servido um jantar a todos. 

 

 

 

   MILITAR VISITA MILITAR – No dia 19/Out/13 Militares 

da ativa, reserva, reformado e seus familiares e civis; atendendo a 

um chamado de Deus, reuniram-se na Sede da UMEM para 

compor a turma BRAVO, que na coordenação do 1º TN (CN) 

ROBERTO FERREIRA e a Missionária ALBA, irão atuar 

como voluntários na Capelania Hospitalar do Hospital Naval 

Marcílio Dias (HNMD). Na ocasião, foram ministradas várias 

palestras aos voluntários; sobre assuntos específicos da atuação 

da Capelania em uma Unidade Hospitalar. 

   Venha Fazer Parte!!! 

“Estive doente e foste me visitar.." (Mt.25.36) 

Contato  rj@umem.org.br – Tel. 99608-8059 

   UM GIGANDE DE CADA VEZ – Mais um gigante caiu 

no dia 23/Nov/13, desta vez; foi a laje do segundo 

pavimento da futura Sede da Igreja; que servirá para a 

realização dos eventos da agenda e projetos da UMEM, 

estamos certos que muitos gigantes virão, mas cremos na 

presença do Senhor Jesus conosco, como foi com Davi.  

   O dia nublado e com chuva, serviu para que a laje secasse 

lentamente sem deixar rachaduras e vazamentos. 

   Saiba que você também faz parte desta vitória. 
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