


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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“Amamos Vocês 
Demais para Reabrir 

os Templos”

Continuamos nossa luta contra o coronavírus. Temos visto 
grandes demonstrações de fé, esperança e amor de pessoas 
que acreditam que (1) a fé nos ajuda a enfrentar estes 
tempos incertos, na certeza de que Deus está no controle 
da situação; (2) a esperança nos firma na convicção de que 
dias melhores virão quando, passadas todas essas ameaças 
à saúde, poderemos voltar à nossa rotina; e (3) que o amor 
transforma a condição de muitos que estão mais vulneráveis 
por conta da pandemia, mas que podem contar com a 
solidariedade demonstrada por aqueles que sabem que o 
amor faz a diferença.

Nesta edição nosso propósito é trazer artigos que nos leve 
a refletir na temática abordada individualmente em edições 
anteriores, como o amor, a fé e a esperança, lembrando que 
segundo a Bíblia, destas três a mais importante é o amor. 
Um amor que enxerga, acolhe, ampara, cuida, protege, que 
sonha com novos tempos e luta pelo bem de todos. 

Precisamos continuar lutando para que esse amor prevaleça, 
alcance as pessoas e faça a diferença em suas vidas. Pessoas 
de fé amam, porque sua fé se concretiza pelo amor. Quem 
tem esperança ama, porque reconhece que um mundo 
melhor, para o agora e o futuro, será possível por meio do 
amor que se expressa por atos e ações que alcançam todos 
aqueles que estão privados de tudo. Temos fé e esperança 
porque cremos em Deus. Amamos porque Deus é amor.

Cristiano Araújo - Major
Editor

10 CONEXÃO
“A Fé, a Esperança e o

Amor Permanece-
rão, mas o Maior de 

Todos é o Amor”

12
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Amor à Pátria
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AMOR

No evangelho de Lucas, está registrado o conhecido 
episódio do Bom Samaritano.  Jesus, ao respon-

der o intérprete da Lei, menciona que certo homem 
descia de Jerusalém para Jericó, quando - vítima de 
violência - foi assaltado e ferido.

Interessante notar que este homem não era samari-
tano, porque os samaritanos não entravam em Jeru-
salém, porque não eram aceitos ali. Os samaritanos 
eram estrangeiros, pois ainda que nascidos em ter-
ritório israelita, eram descendentes de estrangeiros.

O primeiro a passar após o assalto foi, justamente, 
um sacerdote! Talvez este mesmo sacerdote houves-
se oficializado o culto neste dia. Vinha de Jerusalém, 
que se situava no alto de uma montanha, para Jericó, 
que ficava na parte baixa. Talvez até tivesse pregado 
sobre o amor de Deus e o amor ao próximo... 

Os sacerdotes tinham uma boa posição econômica, 
e eram vistos como pertencentes à classe alta da so-
ciedade. Entretanto, ao ver o homem ferido no chão, 
ele “passa de largo”, ou seja, foi para o lado oposto, 
como diz a expressão no original.
Em seguida, vem o levita. Era conhecedor das Escri-
turas - a Torá. Representava o terceiro grau da hie-
rarquia eclesiástica. Não se tem certeza se ia subindo 
ou descendo de Jerusalém. Talvez até estivesse junto 
com o sacerdote no culto. Ele vê o homem ferido e 
pensou que já estivesse morto. E qualquer judeu que 
tocasse em um morto seria considerado imundo por 
sete dias. Ele também passou de lado!

Finalmente vem, pelo mesmo caminho, o samarita-
no. Talvez ele estivesse assustado com os perigos 
do caminho, porque trazia consigo certa quantia em 
dinheiro. Ele sabia que este trecho entre Jerusalém e 

Amor em Ação
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Jericó era perigoso, pois estes caminhos eram cheios 
de ladrões e salteadores. No entanto, ele foi movido 
de misericórdia, se sensibilizou e se importou com a 
situação daquele pobre homem ferido. O Evangelho 
de Lucas no capítulo 10, verso 33 registra que ele se 
encheu de compaixão ao se deparar com a situação. 
Esta expressão, “movido de misericórdia” em grego 
significa “movido por compaixão até a suas entra-
nhas”.

Ser samaritano era sinônimo de desprezado e ignora-
do, mas foi justamente este “ser desprezado” que se 
aproximou do homem ferido, e ofereceu-lhe amor e 
atenção. Um amor revelado por meio de suas ações. 
Ele o leva a uma hospedaria, a um lugar para viajantes, 

e paga adiantado a hospedagem daquele homem. O 
custo foi de dois denários, que era moeda romana 
de porta, usada na época do Novo Testamento, e que 
equivalia a 24 dias de estadia.

Logo após expor esta parábola, Jesus faz uma relevan-
te e importante pergunta: “Qual destes três parece ter 
sido o próximo do homem assaltado?”. O interprete 
da Lei responde: “O que usou de misericórdia para 
com ele”. Então, o Senhor diz, de forma contundente 
e segura: “Vai e procede tu de igual modo!”.

Que desafio para cada um de nós! Ao nos depararmos 
em nossa caminhada com aqueles que sofrem, com 
aqueles que são discriminados, com aqueles que são 
excluídos e marginalizados, com os que são vítimas 
de uma sociedade desigual e violenta, que possamos 
levantar a nossa voz em defesa destes, que são os 
menos favorecidos.

Que outra vez, ouçamos a voz do Senhor nos dizendo: 
“Vai e procede tu de igual modo”!

Que Deus nos ajude e abençoe!

A Ele toda a glória!

Márcio Mendes – Major
Secretário Nacional de Pessoal

“Que desafio para cada um de nós! Ao nos depa-
rarmos em nossa caminhada com aqueles que 

sofrem, com aqueles que são discriminados, com 
aqueles que são excluídos e marginalizados, com 
os que são vítimas de uma sociedade desigual e 
violenta, que possamos levantar a nossa voz em 
defesa destes, que são os menos favorecidos.”
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QUESTÕES CONTEMPORÂNEAS

Introdução
A pandemia do novo corona vírus atingiu a todos: 
Pobres e ricos; intelectuais e analfabetos; pessoas 
físicas e jurídicas; entidades religiosas mas também 
as comerciais, industriais e de serviços. Claro que o 
impacto não foi igual para todos. Os pobres, uma vez 
mais tem sido os mais sacrificados e aqueles que mais 
sofrem. Sem reservas financeiras, são eles que pouco 
tem como se defender e se proteger. “É sair e correr o 
risco de morrer ou ficar em casa e padecer de fome”. 
Em outras palavras, “se correr o bicho pega, se ficar 
o bicho come” (provérbio popular). Diante das incer-
tezas, as próprias autoridades governamentais, bem 
como da área da saúde parecem perdidas, como que 
tateando, sem saber o que fazer. Talvez, em uma época 
como essa, olhar a história nos ajude a enfrentar as 
incertezas contemporâneas com fé, esperança e amor.
   

As Grandes Pestes da Humanidade  
Pandemias não são incomuns na história da humani-
dade. Desde antes de Cristo, há registros de calamida-
des públicas que atingiram seja uma região especifica 
ou a maior parte do mundo. Conhecer isso pode 
contribuir para, no presente, nos ajudar a enfrentar 
nossos próprios desafios.     
1. A praga de Atenas (430-427 a.C.). A confusão foi 
total, pois nem a medicina nem os grandes cérebros de 
então conseguiam deter um vírus misterioso, invisível 
e letal. Diante da ineficácia do apelo aos deuses e às 
orações, da morte de grande parte da população da 
cidade, o desespero tomou conta: infectados eram 
abandonados, assim como o respeito às leis e a reve-
rência aos deuses. Diante da possibilidade de morrer 
a qualquer hora, o que predominou foi a busca pela 
diversão e pelo prazer imediato. Somente em anos 
recentes é que os cientistas descobriram que o que 
aconteceu em Atenas foi um surto de febre tifóide.   
2. A Grande Peste Bubônica (1347-1351). Essa pan-
demia durou quatro anos e foi devastadora. Matou 
mais de 100 milhões de pessoas no mundo e dizi-
mou cerca de 40% da população da Europa. Nesse 

período, as reações foram diversas: Os mais ricos se 
mudaram para suas casas de campo, a classe média 
buscou o isolamento social e os pobres se viraram 
como podiam. No auge da pandemia, autoridades 
foram contaminadas e morreram; médicos e sacer-
dotes cristãos perderam suas vidas no atendimento 
aos contaminados; doentes foram perseguidos e 
mantidos isolados para falecerem; sepultamentos 
foram realizados em valas comuns e sem os devidos 
rituais religiosos; as aglomerações foram proibidas; 
o uso de roupas especiais e de máscara passou a ser 
obrigatório para os profissionais da saúde.  
3. A Pandemia da Cólera (1817-1824). Aquele foi um 
período de pânico, medo e insegurança, especialmen-
te na Europa. A junção do desprezo pela ciência unido 
à adoção de medicamentos considerados milagrosos 
resultou em cerca de 200 mil mortes - a maioria po-
bres e moradores de lugares sem saneamento básico. 
4. A Pandemia da Tuberculose (1850-1950). Tuber-
culose não era uma doença nova. Na verdade, dezoito 
séculos antes de Cristo a mesma já era conhecida. 
No entanto, durante o período acima mencionado, 
essa pandemia matou ao redor de um bilhão de 
pessoas, dentre os quais, muitos poetas e literatos, 
o que contribuiu para ser considerada a doença dos 
românticos.  
5. A Pandemia da Varíola (1896-1980). Treze séculos 
antes de Cristo, essa enfermidade também já era co-
nhecida no Egito. Por outro lado, uma vacina somente 
foi descoberta em 1796 e, mesmo assim, ceifou a vida 
de 300 milhões de pessoas, tendo sido reconhecida 
como erradicada em 1980, quando da vacinação em 
massa da população mundial.   
6. A Gripe Espanhola (1918-1919). Em dois anos 
infectou cerca de 500 milhões de pessoas. No início, 
visando não criar pânico na população, as autoridades 
políticas decidiram esconder a doença  e impuseram 
a ideologia da negação. O resultado foi a morte de 
mais de 50 milhões de pessoas.  
Além das pandemias anteriormente indicadas, houve 
muitas outras de alcance regional ou mundial que 

A sociedade do século 21 traz desafios que as gerações passadas nem imaginaram ou somente tiveram intuição embrionária: 
o impacto da internet nas comunicações, na escola e na educação; a influência decisiva das mídias sociais na eleição e 
queda de líderes políticos, religiosos, empresariais; a incapacidade do mercado de absorver formalmente toda a mão 
de obra disponível; o desenvolvimento sustentável, a ecologia e a salvação do planeta... Nesta série de artigos, o Major 

Maruilson Souza convida os leitores à reflexão, ao engajamento e à busca conjunta de soluções.   

“AMAMOS VOCÊS DEMAIS PARA REABRIR OS TEMPLOS”:

Reflexões pastorais em tempos de pandemia do novo Corona Vírus
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contribuíram para mudar os rumos da história. Em 
anos recentes, o destaque vai para a AIDS que, des-
de a década de 1980 já matou mais de 35 milhões 
de pessoas e ainda não há cura. Some-se a isso o 
número de soro positivos que – no mundo - chega a 
40 milhões, dos quais 30 milhões encontram-se na 
África subsaariana.  

Padrões de Comportamento nas Pandemias 
Quando se estuda a história das grandes pandemias, 
percebe-se haver comportamentos padrões ado-
tados pelos nossos antepassados. Numa primeira 
etapa, minimizava-se a situação e tachava-se de 
exagero por parte daqueles que estavam trazendo 
o assunto à tona. Em um segundo momento, apesar 
das evidencias, houve quem negava ser verdadeiro a 
pandemia. Em seguida, apesar da demora em admitir 
a situação de emergência, adotava-se o isolamento 
social, novos hábitos de higiene, elegia-se culpados 
pela circunstância e, não poucas vezes, a xenofobia 
aflorava. Frente a angústia e ao medo causado pela 
incerteza diante do crescente número de mortos, os 
corpos eram abandonados ou enterrados em valas 
comuns, sem os devidos rituais religiosos.   

O Que Fazer Diante das Incertezas da Vida
Os contextos culturais, econômicos, políticos, sociais 
e religiosos da pandemia do novo corona vírus di-
ferem dos contextos das pandemias ocorridas em 
séculos anteriores. O desenvolvimento cientifico e 
tecnológico, unido à existência da internet, aos ser-
viços de telecomunicações e aos meios rápidos de 
viagens trazem um diferencial a essa pandemia. No 
entanto, há lições do passado que – enquanto não 
se encontra cura para este mal -, poderão iluminar 
nossa jornada contemporânea no exercício de uma 
fé madura em meio à angustia, à incerteza e à possi-
bilidade de ser infectado e de morrer. Nesse sentido, 
uma carta escrita por Martinho Lutero (1483-1546) ao 
Rev. Dr. Johannes Hess, em meio ao ressurgimento da 
peste bubônica no século XVI, pode contribuir para 
a vivência e a convivência em meio à pandemia do 
novo corona vírus.    
1. Mantenha a fé em Deus e sua vida de oração. 
Lutero começa a carta dizendo que orará pedindo “a 
Deus para nos proteger”. Não é que a fé e a oração 
sejam amuletos ou fetiches religiosos. Mas, a fé man-
tém viva a esperança, aciona o amor e a solidariedade 
para com todos e nos põe em movimento para ajudar, 
especialmente aqueles que se encontram desprote-
gidos, indefesos e desamparados.  
2. Seja responsável. Não tente ser herói. Não é hora 
para isso. Você não é invencível e a fé não é proteção 
contra o novo corona vírus. “Evitarei lugares e pessoas 
onde minha presença não é necessária”, escreveu 
Lutero. Com isso, evitava contaminar-se ou conta-

minar outros, bem como ser o causador da própria 
morte ou da morte de outros. Hoje, se tiver de sair, 
use máscara e não esqueça de usar álcool e de lavar 
constantemente as mãos. 
3. Não entrar em pânico. Como afirmou o refor-
mador, “se Deus quiser me levar, certamente me 
levará e eu terei feito o que Ele esperava de mim”. 
Portanto, mantenha a calma e confie nEle. Afinal, 
“nEle vivemos, nos movemos e existimos... Também 
somos descendência dEle” (Atos 17.28).
4. Não deixe o medo paralisar você. “Se meu próxi-
mo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, 
mas irei livremente conforme declarado acima” (Lu-
tero). É uma escolha deliberada e um risco calculado. 
Afinal, como discípulos e discípulas de Jesus, o amor 
por aqueles que precisam de nós deve ser maior do 
que o medo que sentimos. 
5. As autoridades públicas (presidente, governa-
dores, prefeitos, juízes, policiais, enfermeiros e 
médicos) devem continuar seus deveres profissio-
nais para o bem da humanidade. 
6. Os pastores e as pastoras “devem continuar 
firmes diante do perigo da morte”. Sabem que são 
mortais, mas devem suportar as próprias angústias 
enquanto consolam os enlutados e buscam alternati-
vas para ouvir, fortalecer e nutrir a fé da comunidade.  

Conclusão 
Neste momento, o Brasil e a cidade de São Paulo 
são o centro do furacão de um sistema de morte, 
que apavora a população e põe em risco a vida das 
pessoas, especialmente, de idosos e doentes. É neste 
epicentro da pandemia que somos chamados e cha-
madas a exercer a fé para o benefício dos outros. Fé 
que emerge como manifestação do amor gracioso 
de Deus para com todos. Fé que nos põe amorosa 
e esperançosamente em movimento para servir às 
pessoas nas suas necessidades. Fé, não para querer 
reabrir os templos, como muitos exigem, mas como 
aquilo que em nós é mais profundo do que nossas 
crenças. Fé, que nos faz afirmar com o Rev. Andy 
Stanley, “nós amamos vocês demais para reabrirmos 
nossas portas”. 
   

Maruilson Souza, Ph.D
Secretário Nacional de Educação e Programas

Coordenador do 3º. Simpósio Brasileiro 
de Justiça Social
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ESPERANÇA

De repente o mundo acordou diferente, aquilo 
que era o normal mudou drasticamente, as 

escolas e os comércios fecharam, as ruas se 
esvaziaram, as famílias entraram em um período 
de quarentena, o medo e a insegurança se 
propagaram em todo o mundo. Diante desse caos 
mais um empecilho surgiu, as igrejas precisaram 
fechar suas portas e tiveram que se reinventar 
para prosseguir com sua missão.

Alguns cristãos logo se levantaram exigindo 
que as igrejas não fossem fechadas, alegavam 
perseguição, teorias conspiratórias, apelavam 
para interpretações duvidosas do Apocalipse 
entre tantas outras coisas; porém, entendo 
que talvez o que motivou essa reação foi a 
incapacidade de entender que o culto a Deus não 
se limita ao paradigma do templo, pois embora 
a comunhão da igreja seja essencial para o 

A Igreja Sem Paredes

desenvolvimento cristão, o culto a Deus não se 
limita a um momento dentro de um templo, mas 
a prática de vida do cristão é um culto diário a 
Deus (Romanos 12:1).

A pandemia tem nos oferecido a oportunidade 
de vivenciarmos uma face da igreja que estava 
esquecida: ser igreja sem paredes, uma igreja 
que mesmo dispersa vive sua missão de levar 
esperança ao mundo, e essa missão só consegue 
ser exercida se estiver firmada em outros dois 
princípios que são: a fé e o amor.

O apóstolo Paulo em 1ª Coríntios 13:13 fala 
que mesmo que todos os dons acabassem a fé, 
a esperança e o amor permaneceriam. Essas 
palavras de Paulo se mostram muito reais para 
esse momento, pois precisamos de fé, uma fé 
que não se resume em um simples positivismo 



de que tudo isso vai passar, mas sim uma fé que 
está centralizada em Deus, uma fé que produz a 
esperança de que podemos descansar nas mãos 
dEle, sabendo que nEle estamos seguros. Porém, 
a fé e a esperança sem o amor se tornam vãs, 
pois - como Paulo diz - o maior de todos é o amor.

Precisamos entender que esse é o momento onde 
a igreja, que somos nós, revela de fato a nossa 
fé através do culto diário que é a vida, pregando, 
louvando, orando e praticando as disciplinas 
espirituais em nossos lares, fortalecendo os 
vínculos familiares. Também é o momento que 
essa comunidade de fé compartilha a esperança 
firmada em Jesus Cristo para todos aqueles 
que se encontram perdidos, amedrontados e 
desesperançados; mas é, ainda, o momento onde 
mostramos que o amor, que recebemos de Deus, 
deve ser compartilhado com aqueles que sofrem 
as consequências da pandemia, mostrando a eles 
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que o amor do Senhor é maior que o nosso medo 
e, que esse amor, se revela na prática de servir 
aqueles que sofrem.

Essa igreja sem paredes é uma igreja que, como 
disse o teólogo René Padilla, “encarna os valores 
do reino de Deus e testifica do amor e da justiça 
revelados em Jesus Cristo, no poder do Espírito, 
em função da transformação da vida humana 
em todas as suas dimensões, tanto em âmbito 
pessoal como em âmbito comunitário”. Essa 
igreja sem paredes é irrefreável e está de acordo 
com os desafios apresentados por esta nova 
realidade. Essa é a igreja que Deus nos chama 
a ser.

Major Marcelo Simões
OD Corpo (Igreja) de Rio Grande - RS

9

“A pandemia tem nos oferecido 
a oportunidade de vivenciarmos 
uma face da igreja que estava 

esquecida: ser igreja sem paredes, 
uma igreja que mesmo dispersa vive 

sua missão de levar esperança ao 
mundo, e essa missão só consegue 
ser exercida se estiver firmada em 

outros dois princípios que são: 
a fé e o amor.”
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CONEXÃO

Estamos vivendo um momento delicado, de muitas 
incertezas e mudanças. Muitas pessoas passaram 

por diversas tipos de perdas, tudo isso de forma 
radical; de repente tivemos que vivenciar medidas 
drásticas de isolamento e distanciamento social para 
conter a transmissão do novo coronavírus. Toda essa 
situação tem gerado sensação de medo e ansiedade.

A nível mundial, a pandemia afeta todos. Vários 
setores da economia e empresas sofreram danos, 
porém as pessoas em situação de vulnerabilidade 
social são, especialmente, as mais atingidas, devido 
a condições de moradias precárias e de trabalho 
informal. A maioria não tem a possibilidade de 
realizar o trabalho a distância, devido ao tipo de 
atividade que desenvolvem, pois atuam como: 
cuidadores, faxineiros, trabalham na construção 
civil, entregadores, entre outros. Todo esse cenário 
aumenta ainda mais a desigualdade social, requer 
um olhar cuidadoso e medidas efetivas por parte do 
Estado.

A pandemia é uma situação que realmente afetou a 
vida de todos, e sem dúvida tem sido uma realidade 
muito dura. Mas também tem sido um tempo de 
muita esperança e amor ao próximo. As pessoas de 
forma geral têm se articulado para minimizar os danos 
desta pandemia.

Nesse tempo que estamos vivendo tivemos que nos 
adaptar as novas situações, novos hábitos foram 
criados e dessa forma também nasceram novas 
oportunidades. 

Temos a oportunidade de ser pessoas melhores, 

valorizando mais a vida e as pessoas que estão a 
nosso redor, de nos apoiarmos e levarmos esperança 
ao próximo.

O Exército de Salvação é parte desse grupo que tem 
levado esperança e amor as pessoas, através de 
projetos de segurança alimentar, distribuindo cestas 
básicas, produtos de higiene e acolhendo as pessoas 
através da escuta e orientações.

Relato de família apoiada pelo Projeto de 
Segurança Alimentar do Exército de Salvação

“Em tempos de sofrimento e crise o ser humano 
tem a capacidade de mostrar o melhor de si, 

principalmente quando o assunto é a compaixão ao 
próximo.

Quero agradecer mais uma vez ao Projeto pela 
doação que trata-se não somente de alimentos, mas 

carinho, preocupação e cuidado.

Que Jesus abençoe ricamente cada um dos 
envolvidos!”

https://veja.abril.com.br/mundo/a-pandemia-expoe-e-
agrava-as-desigualdades-sociais-no-planeta/

https://economia.ig.com.br/2020-05-13/pandemia-
34-milhoes-de-pessoas-entrarao-abaixo-da-linha-da-

pobreza-em-2020.html

Viviane Freitas
Departamento Social

“A Fé, a Esperança e o Amor Permanecerão, 
mas o Maior de Todos é o Amor”

Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três; mas a maior destas é a caridade.
1º Coríntios, 13:13
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SONHO

Sonhei que a ideologia do coronavírus não era de 
esquerda nem de direita. Não pertencia a nenhum 

partido político e não estava aliada a nenhuma 
nação ou classe social. Sonhei que todos, finalmente, 
puderam entender que o coronavírus tem somente 
o medo como aliado, a calamidade como bandeira e 
a morte como ideologia. 

Sonhei, então, que a partir daí uma grande força tarefa 
foi formada. Uma admirável corrente do bem invadiu 
o país a fora, pregando a paz, multiplicando esforços e 
transformando o medo em esperança. De repente, o 
governo federal, os governos estaduais e o congresso 
nacional deixaram de lado as diferenças ideológicas, 
abdicaram dos seus interesses e vaidades, desceram 
dos seus palanques, e começaram a lutar unidos a 
única batalha que interessa ao povo nesse instante, 
a luta contra o vírus que ameaça dizimar a população 
brasileira. 

Sonhei que o valor da vida, quando posto na balança, 
pesou mais do que qualquer projeto de poder político, 
do que a ganância pelo dinheiro, do que a fama ou a 

Hoje eu Tive 
um Sonho!

publicidade pessoal. Assim, é que artistas, jogadores 
de futebol, empresários, banqueiros e personalidades 
diversas, voluntária e solidariamente, propuseram-
se a encabeçar uma grande mobilização com toda 
sociedade, no propósito de adotar o maior número 
possível de pessoas que perderam seus empregos 
ou que dependiam do trabalho informal. 

Sonhei que as instalações das igrejas, dos estádios de 
futebol, dos prédios ociosos e dos estabelecimentos 
das instituições mais diversas eram transformadas 
em abrigos, restaurantes e enfermarias para assistir 
e proteger os mais vulneráveis das nossas cidades. 
Para lá, eram conduzidos catadores de lixo, pessoas 
em situação de rua, idosos desassistidos, crianças 
abandonadas, moradores de palafitas e tantos 
outros trazidos dos morros e dos guetos. Todos 
eram instruídos a como se prevenirem contra o 
vírus, por agentes de saúde e voluntários treinados. 
Todos recebiam roupas, cobertores e colchões. Todos 
eram devida e justamente alimentados. Todos eram 
higienizados, pois podiam abrir a torneira e lavar 
as mãos com água e sabão. A todos era oferecido 
e permitido ter acesso aos meios de prevenção e 
sobrevivência.  

Sonhei que, desse modo, o poderoso coronavírus foi 
perdendo forças. Um poder maior caminhou pelas 
ruas das cidades, fazendo o poder da peste e da 
morte recuarem. Ao invés da bandeira da calamidade, 
foi hasteada a bandeira da solidariedade. Ao invés da 
ideologia da morte, prevaleceu a paixão pela vida, 
o amor pelo o próximo, a fé traduzida em obras, a 
esperança que traz paz, o altruísmo que supera o 
egoísmo, a misericórdia que transcende o sacrifício.
Sonhei que vencíamos o coronavírus, mas não sem 
antes derrotarmos o “vírus” da intolerância, da 
polarização raivosa e do egoísmo. 

“O amor é paciente; o amor é benigno. Não é invejoso; 
não se vangloria, não se orgulha, não se porta com 
indecência, não busca os próprios interesses, não 
se enfurece, não guarda ressentimento do mal; não 
se alegra com a injustiça, mas congratula-se com 
a verdade; tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo 
suporta. Portanto, agora permanecem estes três: a fé, 
a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor.” 
(1ª Co 13.4-7,13). 

Solus Christus!

Por Aurivan Marinho

Publicado originalmente em Ultimato Onlinede
03 de abril de 2020



Felipe estava debruçado sobre o caderno e de 
olho em um site da internet que falava sobre 

os adjetivos pátrios/gentílicos (aula de Língua 
Portuguesa), quando seu pai passou por trás e viu o 
que ele fazia.

- Muito bem, disse o pai, já concentrado em suas 
aulas virtuais, hein?
- Sim, falou Felipe, não posso me descuidar. 
-É isso aí! E qual é a pesquisa dessa vez? – interessou-
se o pai no processo de educação do filho. 
- É sobre os adjetivos pátrios ou gentílicos. Neste mês 
de Setembro, os professores de Língua Portuguesa, 
História e Geografia resolveram trabalhar juntos o 
Brasil, por conta da semana da Pátria. 
- Que interessante! Estão fazendo um projeto em 
comum. Isso agrega muito valor ao ensino e com 
certeza se aprende mais.
- Sim! Eu já pesquisei a Independência do Brasil. Li 
sobre a questão das regiões brasileiras e agora estou 
na fase de conhecer os adjetivos pátrios. Obviamente 
quem nasce no Brasil é brasileiro e dentro do Brasil 

RUMO KIDS

Amor à Pátria

cada região tem seu próprio adjetivo pátrio. A palavra 
pátrio, não se resume apenas à pátria e sim, ao local 
de nascimento. Quem nasceu em Goiânia é Goiano. 
O engraçado é descobrir que, por exemplo, quem 
nasceu em Salvador é SOTEROPOLITANO (pai e filho 
falaram juntos). Sabe, pai, que o Pedro é Ludovicense. 
- Como? 
 Sim, ele nasceu em São Luís, no Maranhão. O adjetivo 
vem do nome de um estrangeiro! LOKO, né pai?
- Verdade!
- O senhor mesmo, nasceu no Rio Grande do Sul e seu 
adjetivo pátrio é gaúcho e seu município Uruguaiana, 
tornou-o Uruguaianense. 
- Estou amando fazer essa pesquisa! 
- Sabe filho, eu fico encantado com sua vontade de 
conhecer as coisas e eu gostaria de incluir um adjetivo 
pátrio que você não irá encontrar nesse estudo.
- Isso eu sei! Não dá para colocar todos aqui! É 
impossível!
-  É, mas mesmo que todos estivessem aí, com 
certeza, este que tenho para lhe apresentar, não 
estaria na lista!
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- Ãh? E qual é?
- Uma pátria que não está registrada visivelmente, 
mas existe!  Todos os que aceitarem Jesus como o 
seu verdadeiro Salvador e confessarem que Ele é o 
Senhor da sua vida terão direito a serem chamados 
filhos de Deus e passam a ser cidadãos do céu! Com 
o estudo da pátria terrena, vem também a reflexão 
sobre a pátria celestial que está reservada para quem 
eu já disse. O amor que devemos ter por ela, deve 
ser maior do que qualquer outro amor pátrio. Temos 
esta esperança e pela fé a amamos. 
Deus nos amou primeiro e este amor jamais irá 
morrer! 
- Que privilégio, né pai! É por isso que o senhor 
sempre fica preocupado com a nossa vida espiritual? 
- Preocupado?
- Já ouvi várias vezes o senhor orando por todos nós 

e pedindo a Deus que nos guie e acompanhe!
Os olhos do pai se encheram de uma água úmida e 
salgada!
- Sim, meu filho!
- Eu já amo essa pátria pai! O senhor me ensinou a 
amá-la e creio que tenho o adjetivo pátrio celeste em 
meu registro cristão!
Um grande abraço surgiu depois disso!

Queridos(as) amiguinhos(as), que o amor de Deus 
permaneça sempre em seus corações.  

Com carinho,                                 

Tia Lilian

Encontre as palavras a seguir no Caça-Palavras:
 (Resposta na página 02)

A B G O R A R B A O

M A Q R L H F I I L

O F X Ç W Z S Ç X H

R Z P A T R I A Q O

P G Q H B G W L J H

A P W S B P R A F A

H S E N H O R O I F

B I X J Ç Z B Q L J

A H L I S T A F H G

C A D E R N O B O A

Amor
Olho
Pátria

Senhor

Caderno
Filho
Orar
Lista
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UNIÃO

Que o momento é de isolamento, de limitação e 
que exige muito cuidado, todos já sabemos. Já 

estamos cansados dos noticiários e de imaginar o que 
ainda virá pela frente. Medo, ansiedade, angustia são 
sentimentos comuns a todos. Todos! 

O mundo inteiro está passando pela mesma situação 
que conduziu o ser humano a sensações primitivas. 
Atualmente, a preocupação é com a sobrevivência, 
a alimentação, a segurança – aspectos considerados 
básicos para a teoria da motivação de Maslow. 

Estamos unidos com um objetivo maior, como se 
fossemos uma equipe com uma missão: a de vencer 
o novo coronavírus. 

Esse momento mostra uma realidade intrigante, 
no mínimo curiosa, levando-se em consideração a 
intensidade da circunstância. O fato das pessoas 
estarem isoladas em suas casas, precisando se 
relacionar com poucos, na maioria das vezes da própria 
família, promove uma aproximação do cotidiano, 
um conhecimento de detalhes sobre o trabalho, a 
rotina, o dia que já não é tão comum de se conhecer, 
mesmo para as famílias, já que cada um carrega a sua 
profissão, o seu trabalho e as suas responsabilidades 
em mundos individuais e privados. O confinamento 
gerou uma aproximação geral. Ter que passar os 

dias juntos, num movimento totalmente oposto ao 
individual e privativo causou a aproximação de uma 
parte desconhecida uns dos outros, mesmo dentro 
da própria família. 

Em função das atividades domésticas, as pessoas 
que estão passando pela quarentena juntas precisam 
se tornar uma “equipe” para resolverem a limpeza, 
a alimentação, a higienização. Estão se formando 
equipes. 

A configuração da equipe também se instala numa 
perspectiva mais ampla, pensando na comunidade 
próxima, como os condomínios, os setores, as regiões, 
as cidades que precisam que todos cumpram as 
orientações de isolamento e de higiene para a proteção 
uns dos outros. Uns cuidando dos outros, mesmo 
que não se conheçam. Ampliando a análise, também 
percebemos esse senso de equipe relacionado aos 
estados, países, continentes, ao planeta. Todos 
consumindo menos, movimentando menos, fazendo 
menos barulho, ouvindo mais o próprio silêncio e o 
que isso diz. O que isso diz? 

Através de relatórios e imagens publicadas pela NASA, 
está comprovado que estamos poluindo menos, 
estamos com menos problemas de abalos sísmicos, 
inclusive resolvendo problemas que há muito tempo 

Um Amor mais Forte que Qualquer Vírus
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precisávamos, como a diminuição da poluição. Somos 
uma equipe apresentando bons resultados! Parece que 
sabemos trabalhar sob pressão extrema. 

Somos uma equipe que está aprendendo que 
não existem diferenças entre pobres e ricos, entre 
raças e culturas. Estamos todos preocupados com 
segurança, com sobrevivência, com cumprir as regras 
estabelecidas, com termos cuidados uns com os 
outros, com nos proteger, mas também com proteger 
o próximo. 

A saudade é de coisas simples! O foco de luz está na 
direção da privação do abraço, do aperto de mão, da 
liberdade de ir e vir, de ver e ficar pertinho de quem se 
quer, de trabalhar, de produzir, de garantir o ganha-pão. 
Privação de amor, medo de privação do alimento físico 
para alguns e a real privação de alimento físico para 
outros. Interessante, mas ao contrário do vírus mortal, 
essas privações aproximam as pessoas, que mesmo 
com tantos motivos para ficarem e permanecerem 
distantes fisicamente, estão se aproximando através 
da atmosfera que o amor promove. Através da rede 
e dos laços invisíveis, faz acontecer a disponibilidade 
para que o alimento físico chegue até quem precise 
com muito amor. 

Simples, complexo, totalmente básico, mas muito 
sofisticado. Esse amor está unindo não só uma nação, 
mas pessoas de todo o mundo, que estão juntas, 
sofrendo com a solidão do Papa, sofrendo com a 
perda de tantas pessoas, sofrendo com o sentimento 
de desamparo, inclusive sem abraço. Esse amor 
também está unindo, amparando um planeta inteiro, 
mostrando que juntos podemos ter muitos ganhos 
complexos. Esse amor humano, que sabe abraçar 
através do respeito, do olhar, do falar, do orar. Que 
sabe acolher e amparar através da esperança e da 
fé, esse povo que está exercitando a criatividade 
para estar próximo de quem se ama, mesmo longe 
fisicamente. Esse amor invisível, muito mais forte que 
qualquer vírus, está transformando o íntimo para uma 
forma mais íntima, com mais reflexões sobre o que 
realmente vale a pena na vida e sobre a possibilidade 
de realmente sermos um, uma equipe, um povo, 
unidos pelo amor.

Por Elisa Leão

Texto publicado originalmente em Ultimato Online de 
13 de maio de 2020.
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