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Nº 023-2015 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 pelos seus 37 anos da 

UMEM-SPA 

 
A filial da União de Militares Evangélicos da Marinha na cidade 

de São Pedro da Aldeia, UMEM/SPA, realizou no dia 29 de 

setembro do corrente ano na sede o Culto em Ações de Graças 

pelos seus 37 anos. Estiveram presentes os irmãos dos 

Esquadrões, ex- presidentes da UMEM/SPA e da antiga União 

Evangélica da Base Aérea hoje UMEM/SPA e o Presidente da 

UMEM. 

A palavra de Deus foi ministrada pelo pastor Lúcio, que fez a 

leitura no evangelho segundo S. João 10.10, com ênfase na 

ilustração sobre o arado e os cupins: “enquanto estivermos 

trabalhando para Deus, os cupins não conseguem êxito contra 

nossas vidas, mas se ouvirmos as sugestões dos mesmos cupins e 

pararmos, eles nos destruirão sem misericórdia”. 

Assim, devemos avançar, pois a seara é grande e nosso alvo é 

Cristo. 

Louvado seja Deus pela UMEM!!! 

 

Fotos - http://www.umem.org.br/?p=2164 

 

 
 

 
 

Culto em Ações de Graças pelo Dia do Hidrógrafo 

 

Militares e civis estiveram na sede da União de Militares 

Evangélicos da Marinha (UMEM-RJ) no dia 03 de outubro de 

2015 para agradecerem a Deus pelo Dia do Hidrógrafo, com 

louvores e testemunhos do poder de Deus. 

A Pregação proferida pelo Pastor Paulo Cesar, da Igreja 

Evangélica da União (UMEM-Igreja), teve como Tema “As 

lições que precisamos saber antes de ir para o mar”, tendo como 

versículo chave Salmos 107. 

Ao final, foi exibido um filme que tratou da importância das 

atividades de Hidrografia da Marinha do Brasil, que possibilita 

uma navegação segura em nossas águas. 

Vídeo => https://youtu.be/fNkwMAfH46s 

Áudio => http://goo.gl/oknPn4 

Fotos => http://www.umem.org.br/?p=2205 
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