
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA E ESPIRITUAL  
AOS FIÉIS EVANGÉLICOS E INTERESSADOS,  

MEMBROS DAS FORÇAS ARMADAS,  
FORÇAS AUXILIARES E DEMAIS ÓRGÃOS  

DE SEGURANÇA PÚBLICA DO BRASIL 

IGREJAS ASSOCIADAS A SERVIÇO DA PÁTRIA 

TODOS UM EM JESUS CRISTO



RAZÃO DE SER
O processo de criação da Aliança Evangélica Pró Capelania Militar e de Segurança Pública do 

Brasil (ACMEB) teve início durante o Retiro Espiritual dos Capelães Militares, dia 13 de agosto 

de 2003, no Centro de Retiro Santa Fé, Av. Anhanguera, Km 25, São Paulo-SP. 

A Assembleia de Constituição e o Culto de Instalação Solene dessa entidade aconteceram na Igreja 

Metodista da Asa Norte, SQN 406 – Área Especial 1, Brasília-DF, no dia sete de dezembro de 2005.

A ACMEB foi organizada por iniciativa conjunta de denominações evangélicas que possuem 

Pastores capelães militares, com o objetivo de atender a seguinte necessidade: 

Existência de uma entidade interdenominacional, com poder de representação junto à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para tratar de assuntos rela-

cionados à prestação de assistência religiosa e espiritual aos fiéis evangélicos e inte-

ressados, membros das Forças Armadas, das Forças Auxiliares e dos demais Órgãos de 

Segurança Pública do Brasil.
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MISSÃO: Buscar, implementar ou propor 
soluções criativas que incrementem a promo-
ção de assistência religiosa, espiritual e cívico-
-social estável, adequada e eficaz, que contri-
bua para a qualidade de vida dos integrantes das 
Forças Armadas, das Forças Auxiliares e demais 
Órgãos de Segurança Pública, que sejam evan-
gélicos ou interessados, seus familiares e suas 
Corporações.

VISÃO: Ser referência nos assuntos de natu-
reza religiosa no âmbito das Forças Armadas,  
das Forças Auxiliares e dos demais Órgãos de  
Segurança Pública no Brasil.

VALORES
• Colaboração de interesse público
• Compromisso com a Grande 

Comissão de Jesus
• Cooperação
• Legalidade
• Liberdade religiosa
• Patriotismo
• Promoção do voluntariado.
• Respeito à cultura pluralista  

e à crença alheia
• Transparência
• Unidade na diversidade

Culto Solene de Instalação da ACMEB, dia 05/12/2005

IGREJAS ASSOCIADAS A SERVIÇO DA PÁTRIA!



DENOMINAÇÕES E IGREJAS FILIADAS

• Associação das Igrejas Batistas  

Regulares do Brasil

• Convenção Batista Brasileira

• Convenção Batista Nacional

• Convenção Geral das Assembleias  

de Deus no Brasil

• Convenção Nacional das Assembleias  

de Deus: Ministério Madureira

• Igreja Anglicana: Diocese do Recife

• Igreja de Cristo em Brasília

• Igreja do Nazareno do Brasil

• Igreja Metodista do Brasil

• Igreja Evangélica Luterana do Brasil

• Igreja Presbiteriana do Brasil

• Ministério Cristão Grão de Mostarda

• União das Igrejas Evangélicas  

Congregacionais do Brasil

COMO COLABORAR COM A MISSÃO DA ACMEB

• Apoiando e participando de missões humanitárias;

• Apresentando-se para servir como capelão(ã) institucional nas Forças Armadas, nas  For-

ças Auxiliares e nos demais Órgãos de Segurança Pública ou, ainda, como capelão(ã) 

ou auxiliar no Serviço Voluntário de Capelania promovido pela ACMEB e organizações 

parceiras;

• Colaborando com campanhas educativas e assistenciais;

• Contribuindo financeiramente com o sustento da ACMEB;

• Divulgando a ACMEB no âmbito das famílias, igrejas e junto às pessoas com interesses afins;

• Fomentando e viabilizando as diversas formas de apoio das igrejas, tais como ofereci-

mento de espaços físicos, cursos, palestras e outras;

• Orando pelos capelães militares, capelães civis e suas famílias;

• Orando pelos homens e mulheres responsáveis pela Segurança Nacional e Pública do Brasil;

• Participando de campanhas para aquisição de materiais destinados à missão da ACMEB;

• Realizando trabalhos administrativos e burocráticos na Sede e nas Representações 

Estaduais da ACMEB, presencialmente ou on-line.

TORNE-SE UM FILIADO

O Rol de Filiados da ACMEB é constituído por cinco categorias:
 

• Fundadores;

• Nato: denominação evangélica estabelecida no Brasil há, no mínimo, cinco anos;

• Capelão:  clérigo(a) que esteja exercendo ou tenha exercido o Ministério de Capelania nas 

Forças Armadas, nas Forças Auxiliares ou noutros Órgãos de Segurança Pública do Brasil;

• Colaborador: pessoa física, membro de denominação evangélica estabelecida no Brasil;

• Honorário: pessoa jurídica ou física que tenha prestado relevantes serviços à ACMEB.
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A admissão ao Rol de Filiados da ACMEB se dá da seguinte forma:

• Filiado Nato: é admitido pela Diretoria Executiva mediante a apresentação dos seguintes 

documentos: requerimento de admissão, histórico da entidade, estatuto social, compro-

vante de registro no CNPJ, ata de eleição da Diretoria, declaração de fé ou equivalente e 

declaração de aceitação do Estatuto da ACMEB.

• Filiado Capelão e Colaborador: são admitidos pela Diretoria Executiva mediante reque-

rimento pessoal.

• Filiado Honorário: é admitido mediante título outorgado pela Diretoria Executiva.

COOPERAÇÃO IGREJA & ESTADO 
A ACMEB, as denominações e igrejas filiadas, seus capelães e organizações parceiras parti-

cipam da prestação de Assistência Religiosa às Forças Armadas, Forças Auxiliares e demais 

Órgãos de Segurança Pública, a título de cooperação com o Estado, com amparo nos Art. 5º, 

inciso VII, XVII e XVIII, no Art. 19 da Constituição Federal, no Art. 44, inciso IV e parágrafo 

único do Código Civil (Lei nº 10.406, de 10/01/2002), no Decreto nº 119-A, de 07 de Janeiro de 

1890, na Lei nº 6.923, de 29/06/1981, na Lei nº 9.608, de 18/02/1988 e outras afins.

Os mecanismos de cooperação da ACMEB são ajustados:

• Com as Forças Armadas, mediante interlocução com o Ministério da Defesa e com os 

Comandos das Forças;

• Com as Forças Auxiliares e demais Órgãos de Segurança Pública, mediante interlocução 

com seus respectivos Comandos.

CONTRIBUIÇÃO & DOAÇÕES

As despesas da ACMEB são custeadas pelas denominações e igrejas filiadas, organizações 

parceiras e pessoas físicas interessadas no cumprimento de sua missão. 

Colabore você também com o sustento desta obra:

BRADESCO: Agência nº 0606  •  Conta Corrente nº 47104-6  •  CNPJ: 08.645.951/0001-20

Atenção: Por favor, identifique seu depósito. 

CONTATO:
61 98112-1714 (TIM)   

www.acmeb.org.br  •  contatoacmeb@acmeb.org.br

Sede da Convenção Batista Nacional: SDS

Edifício Venâncio Júnior, Bloco M, Entrada 14, CEP 70394-900. Brasília-DF
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