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Nº 022-2015 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 99º Aniversário da 

Aviação Naval  
 

No dia 5 de setembro de 2015, a filial União de Militares 

Evangélicos da Marinha em São Pedro da Aldeia (UMEM/SPA) 

realizou o Culto em Ações de Graças pelo 99º Aniversário da 

Aviação Naval na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. 

O pregador do Culto foi o Pr. GALOIS, militar da reserva da 

Marinha, que relatou uma sucinta história da Aviação Naval e 

mencionou o texto da Cura do Servo do Centurião de Cafarnaum 

(Lucas 7:1-10). 

Os militares da reserva SO-MO-AV-PLÍNIO e SO-AV-RV 

GALDINO pioneiros da Aviação Naval em SPA e o SG-AT 

LADISLAU pioneiro das reuniões evangélicas na Aviação bem 

como o presidente nacional da UMEM CF (RM1) FORMA 

foram homenageados. 

O evento contou com a participação de militares das 

Organizações Militares da Marinha e civis convidados. 
 
Site - http://www.umem.org.br/?p=2085 

YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=c3WOZWtCdlk 

 

 
 

 
 

 

 

 

Culto em Ações de Graças alusivo ao 193º Dia da 

Independência do Brasil 
 

As Uniões Evangélicos da Marinha, da Polícia Militar e da 

Guarda Municipal, com o apoio da Igreja Evangélica da Vila 

Militar,realizaram o Culto em Ações de Graças alusivo ao 193º 

Dia da Independência do Brasil, no dia 11 de setembro de 2015, 

às 10h, no traje civil, na Capela da Casa do Marinheiro, 

conforme programação cívica e religiosa. 

Na parte cívica as bandeiras do Brasil, do Estado e do 

Município foram conduzidas pelos militares da Associação de 

Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais (AVCFN). 

O pregador do Culto foi o Pr. RICARDO, militar da reserva da 

Marinha, que relatou uma sucinta história da Independência e 

mencionou o texto “Eu sou a videira, vós as varas; quem está 

em mim, e eu nele, esse dá muito fruto; porque sem mim nada 

podeis fazer.” (João 15:5) 

No evento foi realizado um clamor de intercessão a Deus pela 

nação brasileira, proporcionou o fortalecimento da fé militar das 

Uniões e estreitou o relacionamento dos militares, policiais, 

guardas municipais e civis presentes. 
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