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PRIMEIRO PASTOR ORDENADO NA 

UMEM 

 

Em 09/03/2013, após o Culto de ações de graças 

pelo transcurso do aniversário do Corpo de 

Fuzileiros Navais (CFN) foi realizado a primeira 

ordenação a pastor do Manoelito Souza Santos, 

presidente da filial UMEM/RJ. 

Foi um momento de grande alegria para o casal, 

Pastor Manoelito e esposa Sra. Otávia, que de 

joelhos receberam orações dos pastores presentes. 

Esse fato caracterizou a Identidade da UMEM de 

apoiar a "Fé Naval" e para a sociedade civil. 

CHUVAS DE BÊNÇÃOS 

 

Foi o que o Consolador derramou sobre os 

participantes do culto de ação de graça, naquele 

sábado (09-03-2013) festivo de adoração e louvor ao 

Deus Altíssimo. O povo, cheio de júbilo, manifestou 

seu sentimento de gratidão ao Senhor por tudo que 

vivenciou. Grande tem sido a fé desses marinheiros e 

fuzileiros navais (soldados duas vezes: da Pátria e de 

Cristo), os quais, ladeados por seus familiares saíram 

maravilhados com o que viram. 

Aleluia! 

 

 

 

HOMENAGENS E RECONHECIMENTO 

 

Não se pode negar a existência de pessoas boas, 

ótimas e até excelentes. Todavia, há outras, que 

se enquadra em um grupo de pessoas altruístas, 

que são incomparáveis, em especial, quando se 

trata do serviço de Deus. Por isso, a UMEM/RJ 

valeu-se deste evento e sentiu-se honrada em 

homenagear alguns de seus participantes que 

fizeram jus aos parâmetros citados acima: CT 

(CN) Nóbrega, Pr. Aldo, Pr. Batista 

(UMEM/ES), SO (FN) Pr. Bandeira e SG (FN) 

Pr. M. Souza. Por tudo isso, louvamos a Deus 

por vocês existirem. Glória a Deus! 
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