
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

           UNIÃO DE MILITARES EVANGÉLICOS DA MARINHA  
“Jesus Cristo é a nossa âncora” (Hebreus 6:19) 

Rua Conde de Agrolongo, nº 748, Penha, CEP: 21.020-190 Rio de Janeiro, RJ. 

Telefone: Sede: (21) 3976-4947 e Celular: (21) 99614-1050  

E-mail:  nacional@umem.org.br e CNPJ 00.416.632/0001-30 

 

 

Nº 021-2015 Informativo - Alvorada 

ORE E VENHA FAZER PARTE DESTA FORÇA DE FÉ! 

Visite:  

Home Page: www.umem.org.br 

Facebook: www.fb.com/umemnacional 

YouTube: www.youtube.com/umemnacional 

Culto em Ações de Graças pelo 35° Aniversário do 

Ingresso da Mulher na Marinha do Brasil. 
 

No dia 11 de julho de 2015, às 18h, na Sede da UMEM-RJ, foi 

realizado o Culto em Ações de Graças pelo 35° Aniversário do 

Ingresso da Mulher na Marinha do Brasil. 

O evento contou com a participação de militares das 

Organizações Militares da Marinha e civis convidados.  O 

momento do louvor foi abrilhantado por militares evangélicos da 

Base Naval do Rio de Janeiro. 

Todos puderam refletir sobre o testemunho da Tenente Monique 

Farias do Centro de Instrução Almirante Alexandrino. 

A mensagem foi proferida pelo Pr. Ricardo, em Provérbios 31, 

que enalteceu o papel da mulher na família, na sociedade e na 

Marinha do Brasil. 

 
Fotos e Vídeos: 

Facebook - https://goo.gl/CXCmTn 

Google+ - https://goo.gl/JuFXJl 

Site - http://www.umem.org.br/?p=1981 

 

 
 

 

Culto em Ações de Graças pelo Dia do 

Submarinista 
"Presença sob as águas do mar - 101 anos" 

 

Em 25 de julho de 2015, às 18h, foi realizado o Culto em Ações 

de Graças pelo Dia do Submarinista (101 anos), no tema 

"sempre presente sob as águas do mar".  

A programação constou com louvores, testemunho e a pregação 

da Palavra de Deus pelo Tenente Vinícius em Ezequiel 47:1-9, 

"A torrente das águas purificadoras", a saber: "Águas vinham de 

baixo, davam pelos tornozelos, joelhos, lombos e crescido 

deviam passar a nado".  

Quanto mais entramos nas águas, mais envolvidos estamos com 

o Senhor, até que "mergulharmos" e assim ficamos totalmente 

dependentes Dele. 

Por fim, aconteceu confraternização com os submarinistas, 

militares representantes, civis participantes e familiares. 

 

Submarinistas mergulhem na proteção do Senhor! 

 

Fotos: http://www.umem.org.br/?p=2027 
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