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CONGRESSO DA UNIÃO DE MILITARES
CRISTÃOS EVANGÉLICOS DO BRASIL
(UMCEB) – Militares das Forças Armadas e
Auxiliares do Brasil, do exterior e seus familiares,
estiveram reunidos nos dias 13, 14 e 15 de Set/13 no
XVI Congresso da UMCEB no Centro de Convenções
de Fortaleza. O tema “Sentinelas que Edificam”
produziu uma reflexão sobre a sentinela e sua missão
de edificar vidas e não destruir. Na ocasião a UMEM
se fez representar pelo SO (RM1) Pr. Batista, Pres. da
UMEM/ES. O evento contou com a presença ilustre
do Gen. Srilai, Pres. mundial da AMCF do USA.

INDEPENDÊNCIA OU MORTE!!! – No dia 14/Set, militares
evangélicos da União de Militares Evangélicos da Marinha (UMEM),
União dos Evangélicos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
(UEPMERJ), servidores da União da Guarda Municipal (UEGM) e uma
expressiva participação dos irmãos da Igreja Cristã de Nova Vida
(ICNV) de Nilópolis estiveram reunidos para cultuarem a Deus na
Capela da Vila Militar (CEVM) pelos 191 anos de nossa independência.
Com o tema “Sem Mim nada podeis fazer”, o Capelão Daniel do EB,
fazendo uso da Palavra de Deus, confrontou a realidade da
independência e dependência de nosso Brasil. Ao final, foi exibido um
filme da realidade de todas as esferas de nossa sociedade, fazendo os
presentes concluir que o Brasil depende de Deus.

“JESUS: O FAROL QUE NOS GUIA” –
Militares e civis estiveram na sede da União de
Militares Evangélicos da Marinha (UMEM) no dia
21/Set para agradecerem a Deus pelo Dia do
Hidrógrafo, com louvores e testemunhos do poder de
Deus. A Pregação proferida pelo SO-CA CESAR
traçou um paralelo entre a importância do farol para
as embarcações e a figura de Jesus que, como Farol,
nos possibilita navegar em um mundo de trevas. 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.
Bravo Zulu!!!
ORE E VENHA FAZER PARTE DESTA FORÇA DE FÉ!
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