


Declaração Internacional de Missão: 
“O Exército de Salvação, um movimento 

internacional, é um ramo da Igreja Cristã. 
Sua mensagem é baseada na Bíblia. Seu 

ministério é motivado pelo amor a Deus. Sua 
missão é pregar o Evangelho de Jesus Cristo 
e suprir as necessidades humanas em Seu 

nome sem discriminação.”

Declaração Nacional de Missão: 
“O Exército de Salvação existe para 

salvar almas, edificar os santos e servir 
a humanidade sofredora, motivado pelo 

amor a Deus, em nome de Jesus, sem 
discriminação.”

Declaração Nacional de Visão: 
“Um povo santo engajado na missão, que 

trabalha em unidade e de forma apaixonada 
como agente de transformação na sociedade 

brasileira.”

Por causa da grande preocupação em atender 
bem, com recursos limitados, o Exército de 
Salvação  foi premiado com o Prêmio Bem 
Eficiente (conferido pela Fundação Kanitz), 
como uma das Instituições Sociais que melhor 
usa os recursos financeiros arrecadados para 
o atendimento social.

Um pouco de nossa História

O Exército de Salvação foi fundado por William e Catheri-
ne Booth, em Londres, no ano de 1865. Sensibilizados 

pela extrema carência do leste de Londres e movidos pelo 
amor de Deus, trabalharam com dedicação para levar as boas 
novas do evangelho e atender os milhares de necessitados 
castigados pela extrema pobreza. 

Inicialmente chamado “Missão Cristã”, optou, em 1878, por 
uma estrutura organizacional semelhante à militar, quando o 
nome Exército de Salvação, que retrata sua batalha em favor 
da justiça, foi adotado. Como um “exército” e, em decorrência 
do latente amor às almas, a expansão foi rápida e logo outros 
territórios foram “conquistados”. Hoje o Exército de Salvação 
atua em 131 países, contando com mais de 17.000 oficiais 
(pastores) e mais de 1.000.000 de soldados (membros) que 
atuam mantendo e administrando escolas, hospitais, clínicas, 
albergues, lares para crianças e idosos, creches e centros 
comunitários.

O Exército de Salvação trabalha também com equipes que 
atuam em emergências como: enchentes, tufões, terremotos, 
atendimento a refugiados de guerras, epidemias, zonas de 
conflito e invernos rigorosos.

Atuação do Exército de Salvação no Brasil 
Em 1922 os Tenentes-Coronéis David e Stella Miche, proce-
dentes da Suíça, desembarcaram no Rio de Janeiro e iniciaram 
o trabalho que rapidamente expandiu-se para São Paulo, em 
1924, e depois para Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul, Distrito Federal e Nordeste. 

Em 1974, para melhor atender à legislação brasileira, foi 
criada a APROSES (Assistência e Promoção Social Exército 
de Salvação), que é uma organização não governamental de 
natureza assistencial, promocional e educacional, sem fins 
lucrativos, mantida pelo Exército de Salvação e que atende 
cerca de 1.700 pessoas em situação de vulnerabilidade so-
cial por dia. Porém, o Exército de Salvação também presta 
assistência através de seus 41 Corpos (igrejas) com visitas a 
hospitais, presídios e asilos.
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Quem Salvará 
Nossa Pátria?No dia 7 de setembro próximo comemoramos a 

independência do Brasil. A história é conhecida de todos 
nós. Teve como grande marco o grito da independência 
de Dom Pedro I às margens do Rio Ipiranga, no dia 7 de 
setembro de 1822. Desde então, o Brasil deixou de ser uma 
colônia de Portugal.
No entanto, vale destacar que “Dom Pedro não foi o primeiro 
a tentar a independência. E, em todas as outras tentativas, 
o resultado foi, sim, sangrento. Primeiro [...] a Inconfidência 
Mineira, em 1789, e [depois] a Conjuração Baiana, em 1798. 
Ambas não conseguiram superar a fase conspiratória, mas 
foram reprimidas e tiveram seus líderes executados [...] Ao final 
das contas, o Brasil não teve Guerra de Independência, mas 
guerras. Entre 1822 e 1825, diversos conflitos ocorreram em 
todo o território nacional,”¹.
A celebração da data, para mim, sempre traz à tona alguns 
questionamentos: Será que nos tornamos totalmente 
independentes? Já paramos para pensar que o País pode, 
ainda, estar dependente de “impérios” que, econômica e 
culturalmente, mantêm-nos escravos? Ou presos aos males 
que assolam nossa população.
Nesta edição, à medida que somos lembrados da importância 
desta data, somos chamados a refletir sobre a situação de 
nosso País. Precisamos de um Brasil cujos cidadãos tenham 
acesso à educação, à saúde, ao saneamento básico, de 
qualidade. Carecemos de uma nação livre da corrupção e 
da exploração de uns poucos sobre os muitos. 
Por um Brasil melhor e independente das mazelas que o 
escraviza! Ótima leitura.

Cristiano Araújo - Major
Editor

 ¹https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/almanaque/
independencia-do-brasil-foi-realmente-pacifica.phtml

RUMO KIDS
Eu Quero 

Ser Dependente!

12
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ESPECIAL

Independência

É um prazer novamente introduzir esta edição da 
Revista Rumo.  Neste mês, celebramos o Dia da 

Independência ou Dia da Pátria. Um tempo para 
celebrar e um tempo para refletir sobre o significado 
e o impacto das liberdades que temos como nação.

Dia da Pátria é um dia para comemorar a independência 
do domínio colonial de Portugal.  Mas isso foi há quase 
200 anos.  A Independência deve significar mais para 
nós hoje do que uma decisão política dois séculos 
atrás. Hoje, independência exprime outras liberdades 
e outras oportunidades.  Para os cristãos, apesar de 
não ser um feriado (como o Natal e a Páscoa), esta 
é uma data para ser grato pelas bênçãos de Deus 
sobre a nação.

Certamente, eu sou grato pelo Brasil estar em paz. 
Apesar da terrível violência que muitos cidadãos 
infligem aos outros, nós não estamos em guerra, nem 
estamos afligidos com agito civil. Agradecemos a Deus 
pelo Brasil permanecer um país no qual as pessoas 
buscam refúgio. Podemos também nos alegrar por 
ser este um país democrático. Podemos participar 
do governo, quando para muitos, em todo o mundo, 
isso é somente um sonho.

O Dia da Pátria é também uma oportunidade 
de lembrar que hoje muitos países não têm as 

liberdades que o Brasil experimenta. Em países como 
a Venezuela, a Síria, o Afeganistão e por todo o Norte 
da África as pessoas estão sofrendo, vivendo com 
medo e incertas de como o future será para elas e 
suas famílias. Devemos lembrar que, apesar dos 
nossos desafios diários, temos muito a agradecer, 
isso é muito importante para aqueles de nós que nos 
chamamos seguidores de Jesus.  Enquanto olhamos 
com gratidão para o passado, que também olhemos 
com fé para o futuro e o entreguemos , assim como 
nossa vida, a Deus e à Sua vontade. As antigas palavras 
do Salmista ainda são verdadeiras: “Bem-aventurada 
é a nação cujo Deus é o Senhor” (Salmo 33:12).  

Deus os abençoe neste mês. Vocês permanecem em 
nossos pensamentos e orações.

Ted Horwood – Coronel
Chefe Nacional do Território do Brasil

Quartel Nacional – São Paulo
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A independência do Brasil não agradou todo mundo. 
Diversas revoluções contra o império brasileiro 

se levantaram. Essas revoluções continuaram até 
a proclamação da República (em 1889). Uma delas 
me chama a atenção: a guerra de Canudos, que 
aconteceu no interior da Bahia. Nessa revolta, 
aparece um personagem “folclórico”, o Antônio 
Conselheiro, um líder carismático que reuniu milhares 
de seguidores através da sua peregrinação pelo 
interior do Nordeste e da pregação dos Evangelhos. 
De acordo com O Conselheiro, o Estado Brasileiro 
era o anticristo. O “reino” que faria oposição à recém 
proclamada República começaria em Canudos, que 
prosperou de forma incômoda para as autoridades, 
a ponto de frustrar as investidas republicanas contra 
os habitantes de lá. Muitos pensaram: “Antônio 
Conselheiro é o nosso salvador!”. A história, porém, 
registra que a investida finalmente mata Conselheiro e 
massacra a população de Canudos, somando milhares 
de mortes e mais de 5 mil casas destruídas.

A tentativa do “salvador” falhou. Depois de Conselheiro, 
muitos têm aparecido com a mesma promessa de 
salvação e libertação e continuarão aparecendo até 
o fim dos tempos. A questão é: quem salvará nossa 
pátria? O livro do Apocalipse nos apresenta uma 
fera terrível de 7 cabeças e que era imbatível (ver 
Apocalipse 13:1-4). Essa fera representava Roma e 

o seu imperador; portanto, a besta tem ligação com 
o Estado, e é conhecida como o Anti-Cristo. Antônio 
Conselheiro associou a figura do Anti-Cristo com a 
República e assim pensou que poderia libertar o Brasil 
dessa “fera”. Era óbvio que a tentativa de Conselheiro 
não daria certo ao pensar que ele e seus seguidores 
venceriam a República. A questão permanece: quem 
salvará nossa pátria?

Se, por um lado, o movimento de Conselheiro foi 
massacrado, os seguidores do Caminho (de Cristo) 
continuam lutando há 2 mil anos; mas essa luta 
não está sendo vencida com guerras ou confrontos, 
tampouco com líderes que prometem salvação; está 
sendo vencida com a pregação do amor. Alguns 
desses seguidores até morrem, mas não usam uma 
arma ou incitam revolta. Foi assim com Estevão (Atos 
6-9), homem cheio do Espírito Santo, que morreu 
apedrejado e cuja morte foi contemplada por Paulo, 
que mais tarde se tornou o maior plantador de igrejas 
da história.

Assim a mensagem de Cristo é pregada. O Estado 
pode qualquer coisa, menos impedir a mensagem do 
Evangelho do amor de se expandir. Se essa mensagem 
salvará o Brasil, sinceramente não sei! Dependerá de 
como cada cidadão brasileiro acolher a mensagem 
da salvação que Cristo dá. A Bíblia somente garante 
que um dia todos reconhecerão que Jesus é Senhor 
(Filipenses 2.11) e que o Evangelho será pregado a 
todos (Mateus 24.13), mas não diz quando e como 
isso acontecerá.

O escritor peruano, Mário Vargas Llosa, inspirado em 
Antônio Conselheiro, escreveu: “O anticristo nasceu 
para o Brasil governar. Mas aí está o Conselheiro 
para dele nos livrar”. Outros Conselheiros ainda virão 
e convencerão muitos. Mas Jesus diz no penúltimo 
versículo da Bíblia: Aquele que dá testemunho destas 
coisas diz: “Sim, venho em breve! “ Amém. Vem, Senhor 
Jesus! Ao invés de perguntar “quem salvará nossa 
pátria?”, podemos escolher em quem confiaremos.

 “O Senhor te abençoe e te guarde!” (Num 6.24)

Jeferson Viega D’Avila - Capitão
OD Corpo (Igreja) de Uruguaiana

Quem Salvará
Nossa Pátria?

CONTEXTO
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DIREITOS HUMANOS, HUMANOS DIREITOS

Respeito é Bom, e Eles Merecem! 
Portanto, Oriente-se: Respeite, Promova 

e Defenda os Direitos da Pessoa Idosa
Introdução

Há pouco mais de trinta anos, quando eu era estu-
dante de teologia, tive o privilégio e a honra de visitar 
a Sinagoga da Congregação Israelita de São Paulo 
(CIP). Não me recordo da liturgia nem me lembro do 
sermão do Rabino Henri Sobel. No entanto, carrego 
na memória afetiva a forma respeitosa e os gestos 
carinhosos do rabino para com as pessoas idosas. 
Assim deveria ser, não apenas nas Sinagogas, Igrejas 
e Templos religiosos, mas igualmente nas ruas, pra-
ças, rodoviárias, aeroportos, cinemas, teatros e lares. 
Os idosos deveriam ser reverenciados, honrados e 
admirados. No entanto, as manchetes nas mídias e 
os boletins de denúncias mostram que no Brasil e 
no mundo, a realidade é outra. 

O respeito aos idosos na Tradição Judaico-Cristã 
Na Bíblia Judaica (Antigo Testamento), respeitar a 
pessoa idosa é honrar a Deus: “Fiquem de pé na 
presença das pessoas idosas e as tratem com todo o 
respeito. Fazendo isso vocês honram a mim, o Deus 
de vocês” (Levítico 19.32). Ali também se reconhece 
que, enquanto “a glória dos jovens é a sua força, a 
beleza dos idosos são seus cabelos brancos” (Provér-
bios 20.29). O Talmude ensina o “respeito até mesmo 
ao idoso que tenha perdido sua erudição” e àqueles 
que são iletrados, pois o fato de terem envelhecido já 
indica algum mérito. Na parte Cristã da Bíblia (Novo 
Testamento), é dito para não “falar asperamente 
a um idoso”, mesmo que ele esteja errado, mas a 
conversar com ele como um pai (I Timóteo 5.1). Mas, 
nós vivemos em outro tempo onde, infelizmente, 
as manchetes nas mídias apontam para o fato da 
velhice não ser mais reverenciada. 

A velhice no pensamento filosófico antigo 
Diferente da cultura capitalista ocidental atual que 
descarta o idoso, limitando inclusive sua capacidade 

de continuar contribuindo para a sociedade e para 
as novas gerações, há milhares de anos, na antiga 
civilização oriental, os idosos eram vistos como 
fonte de sabedoria e, portanto, reverenciados. Lao-
-Tsé (604-531a. C.) relacionava a velhice ao ápice do 
desenvolvimento espiritual. Para ele, era a partir 
do 60 anos que a pessoa passava a priorizar mais a 
dimensão espiritual, a vida santa e o sagrado. Con-
fúcio (551-479 a.C.) advogava que quanto mais idosa 
é a pessoa, maior autoridade e poder de influencia 
exerce sobre os mais jovens. Também para Confúcio 
é a partir dos 60 anos que a pessoa compreende 
melhor o que ouve, o que vê e o que lê e, por isso 
mesmo, está  pronta para tomar decisões guiados 
regras superiores. 
Na civilização ocidental antiga, onde a beleza, a 
juventude e o vigor físico eram exaltados e cultiva-
dos, igualmente a admiração e o cuidado com os 
idosos eram os fundamentos da sociedade. Sócrates 
(469-399 a.C.) entendia que na velhice as pessoas 
eram mais prudentes e melhor preparadas. Platão 
(427-347 a.C.) entendia a velhice como um período 
de paz e de libertação. Aristóteles (348-322 a.C.) 
defendia que os idosos eram mais confiáveis. Cícero 
(106-43 a.C.) defendia que os seres humanos são 
como alguns vinhos, tornam-se melhores quando 
envelhecem. Já Sêneca (+-5 a.C. 65 d.C.) achava que a 
velhice pode ser uma fase doce, longe dos extremos 
típicos da juventude. Por outro lado, atualmente, 
não são poucos os idosos que são desrespeitados, 
humilhados, abusados e que sofrem violência.  

A velhice no pensamento filosófico 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 
idoso é quem tem mais de 65 anos. Mas, tal con-
ceito não pode ser aplicado uniformemente em 
todos os países, regiões e culturas. Mesmo dentro 
de um mesmo país é preciso levar em consideração 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi promulgada em dezembro de 1948. Ela 
trata de questões fundamentais para a convivência pacífica e respeitosa entre todos os 
seres humanos e da dignidade que cada um tem independentemente de religião, credo, 
cor ou raça. Infelizmente, mais de 70 anos depois, seu conteúdo ainda é desconhecido 
e não poucas vezes distorcido. Nesta série de artigos, o Major Maruilson Souza parte 
do pressuposto de que os direitos humanos não são para os humanos direitos, mas 
para que todos os humanos andem direito e tratem uns aos outros com respeito e 
dignidade. Nessa perspectiva, o autor se propõe a abordar o assunto de maneira que 
o(a) leitor(a) possa perceber que os Direitos Humanos relacionam-se com o nosso dia-

a-dia e que seu objetivo principal é que nos tornemos “Humanos Direitos”. 
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a expectativa de vida da região. Assim, nos lugares 
onde a expectativa de vida é 50 anos, uma pessoa 
pode ser considerada idosa aos 40 anos. Feito essa 
ressalva, faz-se necessário voltar para o Estatuto do 
Idoso, que foi promulgado com o objetivo de inibir e 
punir os crescentes crimes de conduta que colocam 
em risco a vida e a saúde do idoso. Infelizmente, tal 
documento ainda não é amplamente conhecido das 
novas gerações. 
É inegável que a população mundial e nacional está 
envelhecendo. As pesquisas apontam para isso, e 
os governos, desesperadamente, buscam soluções 
para esse fenômeno, o que não é fácil. Daí a neces-
sidade urgente da participação da sociedade como 
um todo, especialmente no que se refere aos maus 
tratos contra idosos. Esses podem ser classificados 
em:
1. O que é? É toda e qualquer ação, reação ou 
negligência que pode machucar ou ameaçar uma 
pessoa idosa. 
2. Onde pode acontecer? Isso pode acontecer 
não somente na família, mas igualmente nas casas 
de repouso, hospitais, clínicas, ruas, transportes 
públicos... 
3. Quais são os tipos mais comuns de abuso e/
ou violência contra a pessoa idosa? 
a. Abuso físico.  Caracterizado pelo uso da força para 
machucar ou ameaçar, bater, empurrar, forçar ali-
mentação e sacudir uma pessoa idosa. 
b. Abuso psicológico.  É o uso de palavras (insultos, 
grosseria) ou ações que causem angustia e estres-
se emocional ao idoso. Aqui podem igualmente 
ser incluídos os insultos, as grosserias, o ignorar e 
mesmo o tratá-lo de forma infantil com o objetivo 
de torná-lo dependente.  
c. Abuso sexual. É o contato íntimo com o idoso 
sem o seu devido consentimento ou sem que esse 
esteja em condições de expressar de forma clara e 
consciente a sua permissão. 
d. Abuso financeiro. Acontece quando os recursos/
posses do idoso são explorados ou que este sofra 
pressão para distribuir suas posses. 
e. Abuso negligencial. É quando falta o fornecimento 
de alimentação, higiene pessoal e medicamentos. 
Mas, é preciso ir além do descrito acima e lutar por 
políticas públicas que combatam a violência estru-
tural – caracterizada pela desigualdade social e pela 
baixa condição financeira. Não podemos esquecer 
que os maus tratos refletem a fragilidade social e 
as condições econômicas desfavoráveis.  

Conclusão
O envelhecimento da população aumenta em ritmo 
acelerado e sem precedentes. Infelizmente, cresce 
também o desrespeito e a violência contra a pessoa 

idosa. Tais fenômenos – envelhecimento da popu-
lação e violência contra o idoso – acontecem tanto 
nos países ricos quanto nos países em desenvolvi-
mento. A mudança de comportamento frente a essa 
nova realidade exige ações educativas, bem como 
o estabelecimento de politicas públicas adequadas 
para essa nova realidade. Afinal de contas, respei-
to é bom, e eles merecem! Portanto, oriente-se e 
engaje-se: respeite, promova e defenda os Direitos 
da Pessoa Idosa. 

Para discutir em grupo
1. Como vivem e são tratados os idosos no seu 
bairro?
2. Quantos asilos, casas de repouso ou clínicas de 
idosos há na sua cidade? Como eles são mantidos? 
O que poderia ser feito para melhorar a qualidade 
de vida das pessoas que ali estão? 
3. O que poderia ser feito para celebrar anualmen-
te o Dia Mundial de Conscientização da Violência 
contra a Pessoa Idosa? 
Qual a sua Responsabilidade? O que você precisa 
fazer?

Maruilson Souza - Major, é Doutor em Filosofia (Ph.D) 
e Pós-Doutor (Psicologia). Atualmente serve como Se-

cretário Nacional de Educação e membro do Conselho 
Internacional de Teologia do Exército de Salvação. 
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Aprendemos, nos bancos escolares (será que 
hoje ainda se ensina a história do Brasil?), que D. 

Pedro I com este brado proclamou a Independência 
da então colônia portuguesa. Vivendo numa época 
de desconstrução de valores, muito já se escreveu 
ridicularizando aquela imagem imortalizada pelo pintor 
Pedro Américo, retratando a imagem engendrada pela 
sua fantasia de artista. O quadro foi concluído em 
Florença, na Itália, no ano de 1888, portanto 66 anos 
após a proclamação da independência. E foi pintado 
por encomenda da família real, que o destinava ao 
Museu do Ipiranga, atual Museu Paulista.

Como quase toda obra de arte, ela não é um documento 
histórico, pois carrega muito mais a criatividade do 
artista do que a verdade dos acontecimentos. Alguns 
críticos afirmam que Pedro Américo inspirou-se num 
quadro do pintor Meissonier, de 1875, relatando a 
vitória de Napoleão na batalha de Friedland, na Rússia, 
ocorrida em 1807. Realmente existe uma enorme 
semelhança entre os dois quadros. Com isso, a cena 
do Ipiranga foge da possível realidade, assim como a 
própria frase atribuída a D. Pedro I, que não teria sido 
dele, mas copiada de um lema da Maçonaria, da qual 
ele veio a fazer parte um mês depois da Proclamação 
da Independência.

Tudo isso, porém torna-se inteiramente irrelevante 
diante do fato principal que foi a quebra dos laços 
com Portugal, procurando tornar o Brasil um país 
livre e independente. São esses dois pontos que 
deveriam entrar em profunda reflexão para todos os 

brasileiros. Ao invés de discutir se D. Pedro I montava 
um garboso corcel ou uma simples mula, que era a 
cavalgadura mais comum naquele tempo e lugar; que 
os garbosos soldados com uniforme dos Dragões 
da Independência ainda não existiam; se o, então, 
Príncipe Regente voltava de farras com a Marquesa 
de Santos, penando com forte desarranjo intestinal 
ou se realmente estava envolvido com as questões 
políticas brasileiras; se bradou ou não as palavras 
que a ele foram atribuídas, nada disso realmente 
importa. A pergunta que não se cala, desde o dia 7 
de setembro de 1822, é se a partir daquele dia nossa 
pátria realmente tornou-se livre e independente. E a 
resposta que nos virá, com certeza, será um sonoro 
“não”!

Com a Independência, não veio o fim da escravidão, 
coisa que só aconteceu em 1888 – portanto 66 anos 
depois – com a assinatura da Lei Áurea, pela Princesa 
Isabel, neta de D. Pedro I. Até então, mais de 3 milhões 
de negros africanos já haviam passado, no Brasil, por 
essa vergonhosa condição rejeitada por praticamente 
todos os países europeus. Mas, e depois da Lei Áurea, 
os negros foram realmente libertados? Só na teoria, 
pois deixaram a brutal condição de escravos dos 
latifundiários e dos ricos comerciantes citadinos, para 
a humilhante condição de escravos da miséria, das 
doenças e da fome. Afinal, perderam seus lugares 
nas senzalas e tiveram de ocupar espaços nas ruas 
e terrenos baldios, uma vez que não tinham, pois 
não lhes proporcionaram, condições próprias de 
sobrevivência.

ANÁLISE

Indepêndencia ou Morte!

O pintor Pedro Américo pintou o quadro a pedido da família real, 66 anos após a proclamação da independência.
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Indepêndencia ou Morte!

Com a Independência, não veio o fim da colonização 
portuguesa, pois tornamo-nos colônia disfarçada 
dos países europeus, especialmente da Inglaterra, 
que nos dominavam economicamente, contando 
com conivência e complacência dos negociantes e 
governantes que lucravam com a exploração das 
nossas riquezas naturais – o que até hoje acontece 
– transportadas para países europeus e asiáticos 
a preço de banana. Exportamos matéria prima e a 
compramos manufaturadas do estrangeiro. Isso sem 
falar dos minerais e produtos da flora amazônica, 
extraídos e exportados, muitos dos quais nem notícias 
temos.

Com a Independência, não veio a nossa libertação 
política, pois continuamos submissos às castas 
dominantes, aos ricos e poderosos que se aboletavam 
– e ainda o fazem – em suas casas grandes nas 
fazendas, e em seus palacetes nas cidades, ocupando 
cargos de legisladores e governantes, estabelecendo 
políticas de benefício próprio, em detrimento da 
grande massa popular.

Com a Independência, não veio a nossa libertação 
cultural e científica; pois, durante muitos anos, 
colégios e universidades foram controlados à 
distância, evitando-se formar cidadãos cultos e 
conscientes, bastando às multidões saber rabiscar 
seus nomes em documentos que muitas vezes lhes 
retiravam seus direitos naturais. Quem pensa que isso 
aconteceu somente em séculos passados, certamente 
não enxerga o que acontece hoje, quando, pela 

manutenção da ignorância, continuamos escravos de 
governantes, senadores, deputados e até vereadores, 
que transvestidos de representantes do povo, 
debocham dos que os elegeram – não por convicção, 
mas por enganação e corrupção – votando leis em 
benefício próprio, ignorando as reais necessidades 
da população.

Falta-nos também a independência jurídica, vítimas 
que somos de uma justiça morosa, superada, cheia 
de recursos, bem definida por Rui Barbosa em 1921: 
“A justiça atrasada não é justiça; senão injustiça 
qualificada e manifesta”.

Continuamos escravos – pela falta de discernimento 
e consciência crítica bem formada – dos meios de 
comunicação, cujo dispendioso espaço é ocupado com 
coisas que deseducam ou educam pessimamente.

Já passou da hora de assumirmos a independência 
proclamada há quase trezentos anos, pois, só um 
povo consciente, responsável, educado e com alguma 
cultura consegue ser realmente independente.

Evaldo D´Assumpção

Este artigo foi originalmente publicado no site Dom 
Total (www.domtotal.com).

Usado com permissão.

O pintor Pedro Américo pintou o quadro a pedido da família real, 66 anos após a proclamação da independência.
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CONEXÃO

No último dia 28 de agosto, no Brasil, celebramos 
o Dia Nacional do Voluntariado.

Dia importante de ser lembrado e que merece 
reconhecimento, pois voluntários são pessoas que 
doam seu tempo, trabalho, conhecimento e talentos 
de maneira gratuita, por amor e identificação a uma 
causa de interesse social.

O trabalho voluntário é uma prática muito antiga, 
porém, no Brasil, começa a despontar no século 
XX, por conta de epidemias que surgiram, havendo 
necessidade de contar com o apoio de muitas pessoas 
para cuidados com os doentes.

A partir dos anos de 1980, a sociedade começa 
a participar mais ativamente nas ações sociais e, 
com o surgimento das ONGs - Organizações Não 
Governamentais, houve maior fortalecimento do 
trabalho voluntário. Com o passar dos anos, todo 
esse movimento só cresceu, muitas empresas 
preocupadas com responsabilidade social criaram 
programas incentivando o voluntariado, assim como, 
em muitas organizações, foram estabelecidos planos 
e estratégias para receber voluntários. O trabalho 
voluntário ganhou tanta dimensão que, em 1998, 
foi criada a Lei do Voluntariado, estabelecendo 
limites legais, distinguindo trabalho voluntário de 
trabalho formal, garantindo que a prática do trabalho 

Dia Nacional do Voluntariado

voluntário seja boa para quem realiza e para quem 
o recebe.

Nos anos 2000, o Brasil e vários outros países 
comprometeram-se a implantar um conjunto de 
ações voltadas para o desenvolvimento em diversos 
setores, entre eles a superação da pobreza e a 
promoção do desenvolvimento socioeconômico em 
bases sustentáveis, o que culminou nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável - ODS. Foram pensadas 
formas de como o governo faria sua parte através 
de planejamento e implementação de políticas 
públicas,  mas também envolvendo toda sociedade 
onde o cidadão participasse efetivamente desse 
processo de desenvolvimento do país. O trabalho 
voluntário foi colocado como estratégia mundial 
para o desenvolvimento social. Fortalecer a cultura 
e a prática do voluntariado significa promover a 
participação cidadã. Por meio dela, cada brasileiro 
pode sentir-se parte ativa na construção de uma 
nação socialmente mais justa. 

Cada ação dos voluntários contribui diretamente para 
atingir as metas dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável diminuindo as desigualdades e 
aumentando as oportunidades. Contudo voluntário 
não é alguém que vai ‘’salvar” o mundo de todas as 
injustiças, porém é uma peça essencial no processo 
para pequenas transformações e conscientização de 
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todos a respeito da nossa responsabilidade com o 
próximo.

Os voluntários estão presentes em diversas 
organizações sociais, de saúde, educação, igrejas 
contribuindo, na construção de uma sociedade 
melhor.

O Exército de Salvação é uma dessas organizações 
que, ao longo do ano, recebe dezenas de pessoas 
oferecendo um pouco do seu tempo, para contribuir 
com nossa missão e são fortes apoiadores de nossos 
trabalhos.

Ser voluntário não significa exclusivamente realizar 
ações de benevolência, mas sim ser alguém 
comprometido com a sociedade e, através daquilo 
que tem de melhor, contribuir com a transformação 
da sociedade. O trabalho voluntário traz benefícios 

tanto para sociedade quanto para quem o realiza. 
É comum recebermos depoimentos de pessoas 
relatando a transformação em suas vidas através do 
trabalho voluntário. 

Viviane Freitas
Assistente Social - Departamento Social

https://www.filantropia.ong/informacao/
voluntariado-e-os-objetivos-de-desenvolvimento-

do-mil%C3%AAnio 

http://www.eticaempresarial.com.br/imagens_
arquivos/artigos/File/Monografias/artigo_

voluntariado.pdf

https://www.politize.com.br/politicas-publicas/

Depoimento de Voluntários do Exército de Salvação:

“O voluntariado é um ato de fé e esperança na possibilidade da transformação! Entra na 
nossa vida para nunca mais sair, pois o fluxo de energia positiva é contagioso. Conviver e 
compartilhar saberes nos humaniza.” (Maria Iannarelli - Voluntária Projeto Três Corações)

 “Ser voluntário é acreditar que a solidariedade ainda se faz presente; entendo que ainda 
existe, sim, o amor e cuidado pelo próximo.” (Matheus Swartele - Voluntário Ministério de 

Cuidado Comunitário Igreja  Bosque da Saúde)

“O amor nos move aos outros. Uns ajudam brasileiros e uns ajudam estrangeiros... eu me 
enquadro no segundo grupo” (Denise Aidar - Voluntária CCI João de Paula)

“Ser um voluntário e ter laços com a comunidade é se desprender um pouco de si e pensar na 
‘big picture’, que é justamente colocar a nossa fé em ação e mostrar nas nossas ações diárias 
o Deus que nós servirmos. Pois a fé sem obras é morta. A nossa dor tem que servir para nos 
mover em prol do outro. Ter uma fé construtiva.” (Carolina Gartner - Voluntária CCI João de 

Paula) 

 “ O ser humano em situação de vulnerabilidade muitas vezes fica mais contente com um 
abraço e com uma boa conversa do que com um prato de comida.” (César Augusto dos Anjos 

- Voluntario Ministério de Cuidado Comunitário Igreja Bosque da Saúde)

“Trabalhar com pessoas em situação de rua faz bem para o voluntário, vamos para ajudar, 
mas saíamos mais abençoados do que eles.” (Valdir Ferreira - Voluntario Ministério de 

Cuidado Comunitário Igreja Bosque da Saúde)



- ... Pois eu quero ser dependente!!!
(pausa na discussão)

- Como assim? Perguntou Débora a seu pai. 
- Você acabou de dizer que quer ser independente. 
Que não aguenta mais que eu lhe dê ordens dizendo 
a que horas deve voltar... pois lhe digo e afirmo que 
quero ser dependente.

- Ah pai! Você está... 
(Débora olhou para o seu pai e só com o olhar já 
sabia). Tá bom! O senhor está ficando...
- Ultrapassado?
- Foi o senhor quem disse! 
- Ser independente é a onda do momento? 
- Claro que não! Todo adolescente ou jovem em um 
determinado momento quer ser independente. Fazer 
e agir como quer, sem dar satisfação. E eu também 
quero ser assim. Não posso?
- Poder, poder, você pode!  Mas o que isso lhe trará 
de beneficio? Ainda me lembro de quando você era 
pequenininha. Pegava na minha mão e não queria 

RUMO KIDS

Eu Quero Ser Dependente!

mais soltá-la. Pedia colo e logo adormecia em meus 
braços. Eu sempre soube que chegaria  o   momento 
de você andar com suas próprias pernas, governan-
do a sua  vida e que eu daria a você instruções, mas 
quem determinaria se as seguiria ou não seria você.

Lembro-me de meus pais falando a mesma coisa...
- Ah!!! Você se entregou (o pai olhou novamente como 
da primeira vez). Quer dizer... O senhor se entregou!
- Débora, eu sei do que estou falando. Entendo per-
feitamente o que você quer... Mas o seu propósito 
hoje é ter liberdade para sair à noite com uma galera 
que tem proposta de vida diferente da nossa!  E se 
você quer saber, a liberdade que eles lhe mostram é 
baseada em fantasia. Em risos vazios e alegria fugaz!  
Ir a barzinhos, beber e encher-se de nada, jogando 
um tempo precioso fora: o de descanso. Volto a per-
guntar: qual é o benefício que isso lhe trará?

(sem que Débora percebesse, ela já não discutia mais 
com seu pai)
- Pai, quando estávamos discutindo, você disse que 
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Ajude a Débora a chegar até o seu pai no labirinto:
(Resposta na página 02)

queria ser dependente. Quando os meus amigos 
falam de dependência, eles estão falando de drogas! 
- Minha filha! Desde que eu entendi que a vida que 
eu levava estava completamente vazia e sem rumo  
e que depois que eu aceitei a Cristo como meu 
Salvador, tudo ficou diferente, eu quero ser depen-
dente de Deus! Dependente de Sua Graça e de Sua 
misericórdia! Eu sou uma nova criatura. Mesmo 
que sua mãe e você não acreditem ainda na minha 
mudança de vida, sei que ela aconteceu e que logo, 
logo, dentro da proposta de salvação, vocês serão 
alcançadas também! 

(Fim da discussão)

Queridos(as) amiguinhos(as), em algum momento, na 
vida de vocês,  vocês se tornarão independentes em 
suas vidas sociais, mas jamais se esqueçam de que 
esta independência só terá real valor se vocês forem 
dependentes de Deus.  

“Pois eu sou o SENHOR, o seu Deus, que o segura pela 
mão direita e diz a você: Não tema; eu o ajudarei.” 
Isaías 41:13

Tia Lilian
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JUSTIÇA SOCIAL

Aos olhos do público em geral, na maior parte do 
mundo, é o alcance social do Exército da Salvação 

que é mais prontamente reconhecido e afirmado.
No coração deste ministério compassivo está a crença 
acalentada de que, ao alcançar os famintos, sedentos, 
solitários, nus, doentes e aprisionados, estamos real-
mente alcançando o próprio Cristo.

Salvacionistas veem Jesus
- no dormitório dos sem-teto
- no centro de reabilitação
- na enfermaria do hospital
- no abrigo de refugiados

O Exército de Salvação internacional tem inúmeros 
programas de serviço social que estendem a mão aos 
pobres e desprivilegiados do mundo. A lista é aparen-
temente ilimitada em caráter e escopo:

- escolas para cegos na África
- orfanatos na América do Sul
- prevenção do suicídio na Austrália
- cozinhas de sopa na Índia
- ministério com mulheres prostituídas na Europa

- creches para crianças na América do Norte.

Essa diversidade é uma expressão do único evangelho 
holístico no qual o Exército da Salvação acredita tão 
apaixonadamente.

Os aspectos espirituais e sociais do evangelho cristão 
combinam-se para formar um ministério integrado 
ou total. Vemos como é artificial e antibíblico separar 
os dois.

Dar uma xícara de chocolate quente a um bombeiro 
trêmulo pode ser uma experiência espiritual poderosa. 
Veteranos militares que receberam uma rosquinha em 
meio aos horrores da guerra testemunham o amor de 
Deus experimentado nessa simples ação.

O General Frederick Coutts descreve esse conceito 
holístico de trabalho social e trabalho evangélico: 
“Não é que estas sejam duas entidades distintas que 
poderiam operar uma sem a outra. São apenas duas 
atividades da mesma e única salvação que se refere à 
redenção total do homem.

“Digo-lhes a verdade: o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram”
 (Mateus 25:40).

Justiça Social
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- ambas dependem na mesma graça
- ambas são inspiradas no mesmo motivo
- ambas têm o mesmo fim em mente.

E como o evangelho uniu-os, não nos propomos a 
separá-los.

Os dias do início do Exército de Salvação viram respos-
tas rápidas e práticas à pobreza da Inglaterra vitoriana.

“Sopa, sabão e salvação” tornou-se o slogan. O consis-
tente e efetivo ministério social do Exército de Salva-
ção acabou por mudar a maré da opinião pública, da 
hostilidade para a admiração.

O livro de William Booth de 1890, “In Darkest England 
and the Way Out” (“A mais escura Inglaterra e como 
sair dela”), é considerado uma publicação marcante 
na articulação do trabalho de resgate do Exército de 
Salvação.

Ele resultou em:
- lares para mães solteiras
- orfanatos para crianças abandonadas
- colônias agrícolas para homens desempregados
- o ministério de “Slum Sisters” (“Irmãs dos Cortiços”), 
trabalhando silenciosamente nos guetos da cidade, 
cuidando dos doentes, limpando as ruas e casas e 
fazendo refeições.

Ao ver os sem-teto dormindo sob a Ponte de Londres, 
William Booth instruiu seu filho, Bramwell: “Faça algu-
ma coisa!”.

Desde então, os salvacionistas sentiram-se compelidos 
a responder de maneira prática. O programa social 
essencial de cada unidade do Exército da Salvação 
hoje é simplesmente servir a humanidade sofredora.

Este alcance social:
- não é distinto do evangelismo
- não é um meio de evangelismo
- não é manipulação para o evangelismo que virá mais 
tarde
- mas é ação social com evangelismo

A General Eva Burrows recordou uma vez um estu-
dante africano que comentou a parábola do Bom Sa-
maritano. “Na história você tem o ladrão que faz mal, 
você tem o samaritano que faz o bem e você tem as 
pessoas religiosas que não fazem nada. ‘Salvacionistas 
são pessoas religiosas que ‘fazem alguma coisa’!”

Richard Munn, Coronel
Comissão Internacional de Justiça Social
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