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33º ANIVERSÁRIO – Militares e seus Familiares e
convidados estiveram presentes no Culto em Ações de
Graças pelo Aniversário do Ingresso das Mulheres na
Marinha do Brasil, no dia 06/Jul/13 na Sede a UMEM.
Com louvores, testemunhos e a ministração da
Palavra de Deus proferida pela Missionária e
Servidora Civil ROSINHA, fizeram com que a noite
se tornasse especial para todos os presentes no
momento do agradecimento a Deus; pelas bênçãos
derramadas sobre todas as mulheres da Marinha do
Brasil.
http://www.umem.org.br/noticias/
Bravo Zulu a todas!!!

NA PROFUNDIDADE COM DEUS – Dia
20/Jul/13, em comemoração ao 99º Aniversário da
Força de Submarinhos, apesar de todas as
dificuldades, militares e civis compareceram na
Sede da UMEM, para comemorar através de um
Culto a Deus pelas bênçãos recebidas por todos
que fizeram e fazem parte desta História.
A programação constou com louvores,
testemunhos de militares que reafirmaram a
proteção de Deus em cada mergulho, pregação da
Palavra de Deus e para abrilhantar ainda mais, foi
exibido um vídeo da trajetória da Força de
Submarinhos até os dias de hoje.

MILITAR VISITA MILITAR – No dia
15/Jul/13 Militares da Ativa, Reserva e
Reformado; atendendo a um chamado de Deus,
reuniram-se na Sede da UMEM para compor a
turma ALFA, 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. 9608-8059

Bravo Zulu a todos!!!
ORE E VENHA FAZER PARTE DESTA FORÇA DE FÉ!
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