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  34º ANIVERSÁRIO DO INGRESSO DA MULHER NA 

MARINHA DO BRASIL – Militares, civis e familiares 

reuniram-se no dia 12/Jul/14, na Sede a UMEM com várias 

mulheres da Marinha, para agradecerem a Deus pela data que 

marca o ingresso delas nesta instituição, com a direção, 

testemunhos e Pregação da Palavra de Deus realizados por estas 

valorosas mulheres, que fazem a diferença nas fileiras. “Uma 

noite para não ser esquecida” a mensagem com o tema: 

“Abgail; uma mulher inesquecível” ( I Sm..25),  que enfatizou as 

virtudes desta mulher e a loucura de seu marido Nabal.  

 100º ANIVERSÁRIO DA FORÇA DE 

SUBMARINISTA E DIA DO SUBMARINISTA – 
Militares da Força de Submarino com seus familiares, 

compareceram na Sede da UMEM no dia 19/Jul/14, para 

agradecerem a Deus pelos 100 anos de existência, com o tema 

deste ano: “Presença sob as águas do mar”, com louvores, 

orações de agradecimento e a mensagem em (Mt.4), que 

enfatizou poder de Deus atuante sobre e sob o mar na vida de 

todos os militares lotados na Força de Submarinista. 

 

 

    224º ANIVERSÁRIO DO CORPO DE INTENDENTES 

DA MARINHA DO BRASIL. – No dia 08/Mar/14 Militares da 

Ativa, Reserva, civis e familiares estiveram na Sede da UMEM, pela 

primeira vez, para a realização do Culto de Ações de Graças Alusivo 

ao 224º Aniversário do Corpo de Intendentes da Marinha do Brasil. 

Com a participação de vários militares e civis na programação do 

culto o ponto alto foi à mensagem da Palavra de Deus proferida pelo 

Conte. Paulo Brandão, onde destacou as qualidades de José, que o 

revelou como o maior intendente, na maior e mais poderosa nação 

de sua época o “Egito”, que todos nós precisamos conhecer. 

 

     206º ANIVERSÁRIO DO CORPO DE FUZILEIROS 

NAVAIS – O lema do Corpo de Fuzileiros Navais é 

"ADSUMUS", expressão em latim que, em língua 

portuguesa, significa "Aqui estamos!". Assim, foi no dia 

15/Mar/14, Militares e civis e familiares declararam “Aqui 

estamos!” para o Senhor Jesus, afim de, fazer a diferença a onde 

Deus nos mandar, com louvores e testemunhos de militares que 

puderam refletir sobre os cuidados do Rei para com os seus 

soldados. Na ocasião, todos puderam refletir sobre a mensagem 

proferida pelo Pr. Paulo Cesar Victorino, em (II Tm.2.4) com o 

tema: ”O que tem embaraçado os Soldados de Cristo hoje”. 
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