Na sede da UMEM/Nacional está
localizada
a
UMEM/RJ
e,
provisoriamente, a UMEM/Igreja;
sendo que a RJ visa atender atividades
sociais, educativas e culturais e a
Igreja desenvolver a fé naval em
programações de cultos, escolas
bíblicas e outras atividades, as quais
permitirão experiências, testemunhos,
fortalecimento e formação de unidade
da família naval evangélica.
FÉ NAVAL
A fé naval é ampla, grande, majestosa,
está em cada militar e servidor civil,
não se limita a Igreja de Denominação,
nem tampouco a Reunião Evangélica
Autorizada (REA) dentro do ambiente
de trabalho na Marinha, como também
pode resplandecer no mundo civil e
precisa ser exercitada, praticada e
transmitida aos que estão ao lado.
ORDEM
A âncora precisa ser içada, a ordem já
foi dada, o apito de renovação soa forte
e alto. As atitudes devem ser
renovadas para que a boa, agradável e
perfeita vontade do Senhor esteja firme
no timão.

Os momentos de presença na Marinha
são únicos, passam e não voltam, não
limitem a utilização dessa fé
marinheira.
CONCLUSÃO

UNIÃO DE MILITARES
E V A N G É L I CO S DA
MARINHA

A UMEM e as filiais/núcleos formam
uma Força Tarefa de Fé Naval,
desenvolvem atividades e projetos que
apoiam aos militares, servidores civis e
familiares, assim realizam integração
da família naval evangélica.
A UMEM reconhece e agradece aos
irmãos combatentes na visão e
colaboradores na obra.
Venham conhecer e participar da
UMEM!
Acesse:
www.umem.org.br
www.facebook.com/umemnacional
Contatos: (21) 9614-1050,
(21) 9608-8059 e (21) 8145-4401.
E-mail: nacional@umem.org.br
Não traduzimos a opinião oficial da
Marinha do Brasil, nem a de
instituições religiosas.
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União de Militares Evangélicos da Marinha
INTRODUÇÃO
CRIAÇÃO
A ideia da criação da UNIÃO
DE MILITARES EVANGÉLICOS DA
MARINHA (UMEM) ocorreu em
1993, na Base Naval do Rio de Janeiro,
quando grupo de militares resolveram
estabelecer uma forma de união para
apoiar as reuniões dos militares
evangélicos, que consistiam de louvor,
leitura da Bíblia, orações, testemunhos
e pregação da Palavra de Deus no
intervalo do almoço nas Organizações
Militares.
Dessa maneira, foi criada a
UMEM pela ATA de 29 de agosto de
1994, sendo associação religiosa e
pessoa jurídica de direito privado.
Possui sede própria à Rua
Conde de Agrolongo, n.º 748, Penha,
Rio de Janeiro / RJ, nas proximidades
da Av. Brasil, do Centro de Instrução
Almirante Alexandrino (CIAA) e Casa
do Marinheiro.

MISSÃO
A missão é de apoiar, congregar,
fortalecer, representar e motivar a
prática da Religião Evangélica
Protestante dos militares, servidores
civis da Marinha, seus familiares e a
sociedade civil com a Palavra de Deus,
a fim de estabelecer uma Doutrina da
“Fé Naval“ e formar uma Identidade de
Corpo no Senhor Jesus Cristo.

com militares que venham entender
esta obra.
A UMEM poderá colaborar no
envio da estrutura de estatuto,
regimento interno, CNPJ, e como
entidade consignatária realizar
descontos autorizados dos militares da
área em bilhete de pagamento,
retornando-os para desenvolvimento
da filial ou núcleo.

DESENVOLVIMENTO

UMEM/IGREJA
Dentro da associação religiosa
UMEM foi criada a filial
UMEM/Igreja, na Cidade do Rio de
Janeiro, no sentido de estabelecer uma
“conscientização e representação de
fé naval” para a sociedade militar e
civil; com a programação aos
domingos: escola bíblica 9h e culto
18h; aos sábados culto datas especiais
18h; às quartas-feiras: oração 6:30h,
intersessão 12h, e culto 18h e outras
atividades, as quais permitirão
experiências, testemunhos,
fortalecimento e formação de unidade
da família naval evangélica além de
cumprir a missão estabelecida para a
UMEM.

VISÃO
A visão foi expandida e existem
filiais e núcleos.
Nesse entendimento, o primeiro
passo é formar diretoria (presidente,
vice-presidente, secretário e tesoureiro)
como Núcleo da UMEM, estabelecer
eventos ( cultos, reuniões,
confraternizações, experiências,
testemunhos) no âmbito externo da
OM, visando as atividades da missão.
INTEGRAÇÃO
A integração representação,
conscientização, identidade) com
outros evangélicos deverá ser iniciada

