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Em 1976, um militar brasileiro, o Pastor Euclides Schwartz Lima, participou, pela
primeira vez, de um Congresso Internacional da AMCF – ASSOCIATION OF MILITARY Ch
ristian
FELLOWSHIPS, a Associação Mundial de Militares Cristãos. Vivamente impressionado
com o trabalho de evangelização e companheirismo cristão entre os militares em outros
países, ele se empenhou, quando regressou, para criar no Brasil uma associação que
evangelizasse e encorajasse os militares evangélicos no seu testemunho cristão, nas
Forças Armadas e Auxiliares.

  

Assim foi criada em 1979 a ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS EVANGÉLICOS - AOE, que
posteriormente denominou-se ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS CRISTÃOS - AOC pelo 1º Ten
REF/EB EUCLIDES SCHWARTZ LIMA.

  

Até 1982 a AOC, que congregava somente oficiais, teve como presidente o Ten Cel Iaco
Astoriano de Souza, do Exército Brasileiro.

  

        De 1983 a 1985 foi seu presidente o Cap EB José Oliveira de Almeida que, desde
o início de sua gestão, lançou a ideia de ampliar o companheirismo militar cristão para
envolver também as praças e funcionários civis das repartições militares.

  

Em março de 1984, por ocasião do IV Congresso da AOC, realizado no templo da Igreja
Batista da Esperança, no Rio de Janeiro, Capital, foi debatida a proposta de
transformação da Associação, o que foi aprovado em 02 de Fevereiro de 1985, em
reunião na mesma cidade, nascendo então a UNIÃO DE MILITARES CRISTÃOS
EVANGÉLICOS DO BRASIL – UMCEB. Na oportunidade foi eleita uma diretoria provisória
com a incumbência de elaborar um anteprojeto de estatuto, no prazo de seis meses,
sendo o primeiro presidente da entidade o Ten Cel EB Renato Wrigth Maia.
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Em 26 de julho de 1985, realizou-se o II Congresso Nacional da UMCEB, no mesmo local
do Congresso anterior, quando foi eleito o primeiro presidente da entidade o Gen. Div.
Pedro Luis de Araujo Braga. Também foi aprovado o Estatuto da entidade, o qual foi
publicado no Diário Oficial da União em novembro de 1986.

  

Em fevereiro de 1987 foi realizado o III Congresso Nacional em Brasília, o qual coincidiu
com a realização do III Congresso Pan-americano da AMCF, quando o Gen BRAGA foi
reeleito para presidir a União.

  

Durante todo o tempo de suas existências, tanto a AOC quanto a UMCEB, ampliaram o
seu trabalho contatando e identificando irmãos em Cristo nas Forças Armadas e
Auxiliares em diversos estados do país, lançando a semente do ideal de fazer com que
todos se integrem no companheirismo militar evangélico, tornando-se “TODOS UM EM
CRISTO JESUS”, conforme o lema oficial da organização com base em João 17.21. 

  

O IV Congresso Nacional, realizado também Brasília, em julho de 1989, elegeu o
Contra-Almirante Humberto Araújo como presidente para o biênio 89/91. Nesse
Congresso foram aprovadas as Normas para funcionamento dos Núcleos da UMCEB nas
organizações militares.

  

Em julho de 1991, o Maj. EB. Ref. José Oliveira de Almeida foi eleito presidente no V
Congresso Nacional, no Rio de Janeiro, Capital, sendo reeleito no VI e VII conclave
realizados na mesma cidade, respectivamente em 1993 e 1995.

  

A partir de então, visando a ampliação do companheirismo militar evangélico, a UMCEB
passou a buscar a integração dos muitos grupos existentes nas diversas forças
militares espalhados pelo território nacional.

  

O VIII Congresso Nacional em Atibaia-SP, em julho de 1997, elegeu o CEL EB QEMA
Osiris Marques da Silva Júnior, o qual foi reeleito no IX Congresso Nacional realizado em
Salvador-BA, no ano de 1999. 
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Por conseguinte, na realização do X Congresso Nacional da UMCEB, em Vitória-ES em
2001, foi eleito pela primeira vez um Oficial da Polícia Militar como Presidente da
UMCEB, na pessoa do Ten Cel PMSC Emilson Carlos de Souza, sendo reeleito
presidente em 2003, por ocasião do XI Congresso da UMCEB, quando também foi
realizada a V Conferência Sul-Americana de Militares Evangélicos na cidade de
Camboriú-SC.

  

No XII Congresso realizado em 2005, em João Pessoa - PB, no XIII Congresso em 2007
em Caldas Novas-GO, no XIV Congresso realizado em 2009, em Maceió-AL, no XV
Congresso realizado em 2011, em Belém-PA, XVI Congresso da UMCEB, em
Fortaleza-CE, no XVII Congresso da UMCEB, em Recife-PE, no XVIII Congresso em
Brasília, sendo reeleito o Cel PMSC EMILSON no XIX Congresso em São Paulo, sendo
reeleito o Cel PMSC EMILSON.   

  

Em 2021 já está confirmado a realização do XX Congresso da UMCEB e será realizado
em São Luiz - Maranhão, no período de 07 a 10 de outubro.

  

A fim de atender as necessidades de melhor estruturação, não somente para manter a
visão de promover e fortalecer os laços de companheirismo militar cristão, tornando
todos UM EM CRISTO JESUS, mas também para apoiar ao trabalho missionário entre os
militares, foram criadas Uniões Regionais em cada uma das cinco Regiões geográficas
do Brasil, a exemplo da União dos Militares Evangélicos do Sul - UMESUL, que já estava
organizada desde o ano de 1997.

  

Assim, no ano de 2003, foi criada a União de Militares Evangélicos do Nordeste –UMENE
; e, no Congresso Nacional realizado em 2007, foram criadas as demais Regionais: União
de Militares Evangélicos do Sudeste -
UMESUD
, União de Militares Evangélicos do Norte –
UMENORTE
e União de Militares Evangélicos do Centro Oeste –
UMECO
.
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Além dos Congressos bienais, em outubro de 2010, foi realizado o I Encontro de Líderes
da UMCEB na cidade de São Paulo/SP; em 14 a 1 Abril de 2012, foi realizado o II
Encontro de Líderes da UMCEB na cidade de São Paulo/SP; em 05 de Julho de 2012 foi
realizado o III Encontro Nacional de Líderes da UMCEB na cidade de São Luiz
Maranhão/MA; em 27 e 28 de Agosto 2012 foi realizado VI Encontro de Líderes e
Seminário Regional de Lideranças em São Paulo/SP. em 01 a 03 de Setembro 2012 foi
realizado V Encontro de Líderes e Seminário Regional de Lideranças em Fortaleza/CE,
em 06 de Setembro 2012 foi realizado IV Encontro de Líderes e Seminário Regional de
Lideranças em Brasília/DF, em 15 de Setembro 2012 foi realizado VII Encontro de Líderes
Regional em São Luiz/MA, em setembro de 2014, foi realizado o VIII Encontro Nacional
de Líderes da UMCEB na cidade de Macapá/AP; em novembro de 2016, o VIX Encontro
Nacional de Líderes da UMCEB na cidade de Cascavel/PR, em novembro de 2018, o X
Encontro Nacional de Líderes da UMCEB na cidade de Florianópolis/SC, 

  

Nestes últimos anos, a UMCEB tem procurado divulgar e participar de atividades
realizadas pelas diversas Associações, as quais estão organizando seus
Grupos/Núcleos em cada estado.

  

Os momentos de grande comunhão nas atividades da UMCEB têm sido os Congressos
Nacionais e Internacionais, bem como a realização dos cultos comemorativos nas
Forças Armadas e Auxiliares, ocasiões em que a troca de experiências e o compartilhar
dos ideais da unidade cristã trazem alegria e reavivamento da fé. 

  

Outras atividades da UMCEB, de ampla e profunda comunhão, têm sido os Encontros
com Deus, realizados no horário do almoço em muitos quartéis, bases e repartições
militares por todo o Brasil. Também são realizadas reuniões de orações nos lares,
abençoando a muitos, salvando, libertando e concedendo vitórias na vida familiar e
profissional. 

  

O trabalho da UMCEB tem sido sustentado pelas orações que são feitas também em
todas as ocasiões. No decorrer de todo esse tempo tem sido constante e decisivo o
apoio e incentivo da AMCF – ASSOCIATION OF MILITARY CHRISTIAN FELLOWSHIPS e
ACCTS - Association For Christian Conferences, Teaching and Service (Associação Para
Conferências Ensino e Serviço Cristão), a qual dá suporte à AMCF na área internacional,
contatando e encorajando militares evangélicos em todo o mundo para organizar
associações para o companheirismo cristão evangélico.
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Muitos comandos militares têm aprovado em suas unidades as Normas para
Funcionamento das diversas associações em todo o país, com a publicação em Boletim
Interno da criação dos Núcleos. Temos sido solicitados a ministrar instruções de
assistência religiosa aos militares evangélicos e interessados. Essa experiência tem
apresentado excelentes resultados, pois melhora o nível moral, espiritual e disciplinar da
tropa, trazendo alegria e satisfação aos comandos, aos militares alcançados pelo
Evangelho e a nós, obreiros da UMCEB, porque vemos o Senhor confirmar a obra de
nossas mãos.

  

A UMCEB vêm divulgando a palavra de Deus aos militares e atuantes da segurança
pública nos Estados da Federação, com cultos semanais, quinzenais e mensais, igrejas,
com mais de 600 cultos anuais, praças, escolas com palestras a alunos, participado em
eventos comemorativos, bem como a Vigília sobre Rodas, com a participação maciça
das igrejas em geral, que está sendo realizado em quase todo Brasil.

  

Os líderes e membros da UMCEB são orientados e estimulados a trabalhar em amor e
unidade, cooperando para alcançar a família militar e policial do Brasil para o Reino de
Deus, sendo fiéis às recomendações do Senhor Jesus, contidas na sua palavra,
conforme o nosso lema: “QUE TODOS SEJAM UM... PARA QUE O MUNDO CREIA!
TODOS UM EM CRISTO JESUS.” 

  

UMCEB: UNINDO OS MILITARES DO BRASIL PARA EVANGELIZAR O MUNDO.

  

          VISÃO DA UMCEB: Promover e fortalecer os laços de companheirismo militar
cristão, tornando todos UM EM CRISTO JESUS

  

          MISSÃO DA UMCEB: Levar as boas novas de Jesus Cristo para dentro dos
quartéis e das Forças de segurança pública, com o objetivo de agir com a graça e
misericórdia de Deus na libertação, transformação e resgate dos nossos companheiros.

  

         VALORES DA UMCEB: atuar com temor a Deus, disciplina, ética, obediência e
respeito às leis aos regulamentos
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OBJETIVOS DA UMCEB

  

Congregar os militares e funcionários civis evangélicos das Forças Armadas e
Auxiliares, e seus familiares para o estudo e a prática da doutrina cristã, com finalidade
de atingir a unidade espiritual.

  

Difundir a Palavra de Deus no meio militar, segundo a Bíblia Sagrada, com o intuito de
fazer novos discípulos de Jesus Cristo, seja no Brasil ou no exterior.

  

Estimular seus membros a buscar um nível de maturidade espiritual nos seus
relacionamentos com Deus, com seus familiares e irmãos na fé, a ser mais responsáveis
e sábios na vida profissional; e a buscar coragem e força para dar um bom testemunho
da sua fé no Senhor Jesus Cristo.

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA UMCEB

  

- Fortalecer e expandir o Reino de Deus no meio da família militar, bem como em outros
órgãos de segurança pública como Polícias Federal, Rodoviária Federal e Civil Guardas
Municipais e outros.

  

- Mobilizar os militares e servidores civis em segurança pública do nosso País para
 evangelizar, cumprindo o ide de Jesus Cristo, no local de trabalho, conforme Marcos
16:15:  “Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura”

  

- Assumir uma identidade Cristã Evangélica, sendo fiel testemunha onde Deus nos
mandar;

  

- Promover restauração moral, relacional, espiritual e emocional a militares e servidores
que trabalham no sistema de Segurança Pública no Brasil;
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- Divulgar e distribuir bíblias e material evangelístico nos quartéis, delegacias de polícia,
hospitais e prisões;

  

- Capacitar e treinar uma liderança comprometida com o campo missionário chamado
local de trabalho; 

  

- Realizar trabalhos de aconselhamento e de assistência social; 

  

- Criar eventos que visem à união em Cristo dos associados.

  

- Organizar e incentivar a criação de associações de militares evangélicos nas Forças
Armadas e Forças Auxiliares em todos os estados, sendo no momento com mais de 30
associações reconhecidas em todo território Brasileiro;

  

- Sistematizar e orientar, através do Conselho Administrativo, os procedimentos para
que as associações estejam harmoniosamente integradas entre si e à UMCEB;

  

- Realizar o Congressos Nacionais a cada 02 dois anos e apoiar a realização dos
Encontros Regionais, locais;

  

- Manter a filiação à AMCF – Association of Military Christian Fellowships e estabelecer
os laços fraternos e de cooperação com as uniões e associações congêneres em todas
as nações, principalmente, no esforço missionário para alcançar suas forças armadas,
ajudando e encorajando os militares;

  

- Manter as Associações informadas através do Site www.umceb.com.br , Instagram
UMCEBBRASIL e FaceBook UMCEBBRASIL e E-mail disponíveis e outras publicações,
para edificação dos membros e treinamento dos líderes da UMCEB. 
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ONDE A UMCEB ATUA

  

- Na evangelização, através da internet, programas de rádio, distribuição de folhetos e no
evangelismo pessoal, primeiramente aos nossos irmãos de farda; em reuniões de
orações; e discipulado; 

  

- Visitas evangelizadoras; Auxílio a missionários para evangelização;  Distribuição de
informativos, doação de bíblias realização de congressos; Assistência social.

  

“QUE TODOS SEJAM UM... PARA QUE O MUNDO CREIA.”

  

TODOS UM EM CRISTO JESUS

  

UMCEB, 33 anos investindo e conquistando de almas para o Mestre Jesus.

  

  

  

  EM 1959 1° CULTO DE MILITARES EVANGÉLICOS DO BRASIL -
FORTALEZA-CE 
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