


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, edifi car 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 
Efi ciente (conferido pela Fundação Kanitz), 
como uma das Instituições Sociais que melhor 
usa os recursos fi nanceiros arrecadados para 
o atendimento social.

Um pouco de nossa História

O Exército de Salvação foi fundado por William e Catherine 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 aos 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 127 países contando com mais de 17.000 ofi ciais 
(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 confl ito e invernos rigorosos.

Atuação do Exército de Salvação no Brasil
Em 1922 os Tenentes-Coronéis David e Stella Miche, procedentes 
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 
social 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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SUMÁRIOEDITORIAL

Para enfrentar os desafi os diários que a vida 
nos apresenta é preciso certa dose de heroísmo. 
É mister que se tenha uma força hercúlea para 
lidar com as crises - externas e internas, um 
malabarismo circense para lidar com família, 
emprego, vizinhos e amigos. Por mais que nos 
esforcemos, muitas vezes sentimos que vamos 
desabar, que não somos super-heróis e sim 
meros mortais feitos de carne (fraquíssima) e 
osso.

Na nossa própria força, não conseguiremos 
vencer todas as batalhas, mas Aquele que 
venceu a morte tem poder para nos fazer 
mais que vencedores. Por isso, não devemos 
fi xar nossos olhos no tamanho ou quantidade 
de inimigos em nosso encalço, antes, porém 
“conservemos os nossos olhos fi xos em Jesus, 
pois é por meio dele que a nossa fé começa, e 
é ele quem a aperfeiçoa” (Hebreus 12:2).

Tia Lilian nos conta a história de um dos 
maiores heróis do Novo Testamento na Rumo 
Kids, Capitão Jeferson nos apresenta uma dupla 
que nos ensina a perseverar em oração e no 
ensino da Palavra, o Comissário Paulo Rangel 
nos explica porque Jesus é superior a todos 
os super-heróis e o Major Márcio Mendes nos 
mostra Jesus usando Seus superpoderes para 
surpresa dos Seus discípulos.

Boa leitura,
Que a Força esteja com você!

Ebeneser Nogueira – Major
Editor
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CONEXÃO

Olá! Antes de completar essa 
frase tão óbvia, quero citar 
um tal de Aurélio. Um sujeito 
que deu muita dor de cabeça 
para sua mãe, pois tinha 
dificuldade na escola por ser 
desatento e na juventude se 
entregava às paixões e vivia em 
más companhias. Difícil, né? 
Por outro lado, temos alguém 
antes mesmo de falarmos sobre 
Direitos Humanos, há mais de 
1500 anos atrás já ensinava, 
em nome de Deus, que todo 
ser humano tem direitos 
óbvios como alimentação, 
moradia, vida e lazer. Essa 
pessoa foi Agostinho de 
Hipona. É provável que 
você simpatize com ele!

É  i n c o n t e s t á v e l 
a  i m p o r t â n c i a  d e 
Agostinho na história 
humana. Reverenciado 
p e l o s  c a t ó l i c o s  e 
l e m b r a d o  p e l o s 
protestantes, Agostinho 
é  um dos  pensadores 
mais importantes da nossa 
sociedade.No entanto, ele não 
construiu isso sozinho. Alguém 
muito ilustre está por trás dessa 
grande personalidade; e essa 
pessoa é sua mãe: Mônica.

Se ela vivesse nos dias de 
hoje, não notaríamos nada 
em especial. Ela era uma 
cristã devota, mas seu marido 
Patrício não. Além disso, era 
um homem violento e infi el. E 
a luta de Mônica não termina 
aqui. Ela teve três fi lhos: 
Agostinho, Navigio e Perpétua 
(que se tornou religiosa). Os 
dois meninos deram muito 
trabalho, mas Agostinho era o 
mais problemático. Durante sua 
juventude, as más companhias 
o levaram a uma vida devassa. 

Agostinho viveu assim até 387, 
o ano da sua conversão.

É possível imaginar a situação 
desesperadora que Mônica 
vivia no seu lar. Diante disso, o 
que ela fez? Ela simplesmente 
decidiu orar para que seus fi lhos 
e seu marido se voltassem para 
D e u s . F o r a m 

necessárias 
mais de 3 décadas de oração 
para que esse desejo se 
cumprisse. Seu marido veio a 
se converter no leito de morte. 
Infelizmente, não temos muitas 
informações sobre Navigio, 
mas sabemos, sim, que as 
orações por Agostinho foram 
respondidas: ele se converte, no 
mesmo ano do falecimento de 
sua mãe. 

A história de Mônica nos 
ensina que sempre existiram 
problemas nos lares; e esses 
problemas persistem nos dias 
de hoje. Agora, também deve 

persistir a nossa entrega de vida 
a Deus. Com ela aprendemos 
que nossas crianças precisam 
ser educadas não somente 
para viver em sociedade, mas 
também para Deus. O fruto 
disso vemos em Agostinho, que 
escreve no seu livro Confi ssões: 
“Ela foi o meu alicerce espiritual, 
que me conduziu em direção 
da fé verdadeira. Minha mãe 
foi a intermediária entre mim 
e Deus.”

Seriam necessários vários artigos 
como esse para descrever a vida 
e obra de Agostinho (como 
também para Santa Mônica) 
e de como ele ainda contribui 
para a nossa sociedade. 
Mas isso seria incompleto se 
esquecêssemos de sua mãe. 
Finalmente, vamos completar 

a frase: “por trás de um 
grande homem, há sempre 
uma grande mulher”. Na 
vida de Agostinho, essa 
grande mulher foi sua 
mãe, Mônica.

De repente você, leitor(a) 
está se identifi cando com 

essa história. A fi delidade 
vemos na vida de Mônica, 

que não desistiu de sua 
família e é a causa dela ter sido 

honrada e lembrada até os dias 
de hoje. Se seu lar está passando 
por difi culdades, entregue-as a 
Deus. Isso vale também para 
outros contextos (vizinhança, 
escola, trabalho). A fi delidade de 
Mônica teve como fruto alguém 
que fez o bem. Do mesmo modo, 
hoje em dia, há “Agostinhos e 
Agostinhas” espalhados por 
aí, especialmente nos lares. 
Não podemos subestimar 
isso, especialmente se temos 
crianças “problemáticas” sob 
nosso cuidado.

“O Senhor te abençoe 
e te guarde”  

(Números 6:24)

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

Por trás de um 
grande homem...



CONTEXTO

O bom e o bem
Você pode ser bom em algo, mas 
não será em tudo. Não há  quem 
seja bom em tudo e não há quem 
seja perfeito, isto é , não há ser 
humano perfeito. 
Um pensamento que é um dos 
berços da fi losofi a diz: Se existe o 
ser imperfeito é por que existe o 
perfeito, e este ser perfeito cria e 
mantêm tudo ao nosso redor. É a 
ciência tentando explicar Deus.
Billy Graham disse em sua última 
pregação em 2006 as seguintes 
frases: “ ...Você não pode colocar 
Deus em um tubo de ensaio, não 
pode vê-lo na tela do computador, 
mas isso não signifi ca que Ele não 
seja real...”
Na Parábola do Bom 
Samaritano há homens 
que se achavam bons 
e maus, mas somente 
um homem Jesus dá a 
entender como sendo 
bom .
Há pelo menos  seis 
personagens nesta 
história, o primeiro é um 
homem letrado (Doutor 
da Lei) conhecedor de 
toda a 

retórica, seu objetivo era pregar 
uma peça em Jesus. O segundo 
é uma vítima marginalizada 
pela sociedade por não ser 
da mesma religião (O bom 
samaritano) O terceiro é uma 
vít ima marginal izada pela 
violência existente na sociedade 
(O homem que foi assaltado) Este 
personagem foi surpreendido 
t a n t o  p e l a  v i o l ê n c i a  d o s 
ladrões como pela ajuda de 
um samaritano. O quarto é 
uma vítima marginalizada pela 
sociedade por transgredirem a 
lei ( Os ladrões ) personagem 
que segundo a própria Bíblia 
literalmente têm o papel de 
“matar, roubar e destruir...” (João 

10:10). O quinto personagem é 
o Religioso  (Sacerdote) Ele se 

achava uma pessoa muito 
boa, boa demais para 
atender um coitado;  tinha 
pressa em atender seus 
compromissos e fingiu 
que nem viu a vítima. Ele 
também representava  
a lei em pessoa, seria 

hoje  uma mistura de 
Político + 

Re l ig ioso  +  Ju iz .  O  sexto 
personagem é o levita, ele se 
achava muito bom adorador,  
horas  antes  ta lvez  tenha 
cantado, um salmo, dizendo: 
“eu te amo, o meu Deus”, mas 
quando viu  o seu próximo ele 
não se importou e também 
passou de largo. O sétimo 
personagem é o comerciante, 
dono da hospedaria, pessoa 
que sempre leva vantagem em 
alguma situação; enquanto um 
vê motivo de compaixão o outro 
contabiliza uma oportunidade 
de lucro. 
Os ladrões que assaltaram e 
maltrataram o homem em um 
primeiro momento parecem ser 
muito maus, porém o foco da 
maldade na  história não se volta 
para eles mas justamente para 
os que não ajudaram o homem 
ferido.
Com  essa história o que Jesus 
quer nos mostrar? Que devemos 
ajudar as pessoas independente 
da religião, da condição social e 
política, independente de serem 
nossos amigos, parentes ou 
chegados, e ajudarmos no que 
as pessoas precisam.
Há várias formas de ajudar as 
pessoas, mas a principal é ajudá-
las a se livrar de  sua doença 
terminal, que é o pecado, que 
corrói como o câncer e leva 
aos poucos a uma condição 
lamentável e depois à morte. 
Esta doença está presente em 
todos os personagens dessa 
história, porém aquele que 
cumpre a vontade de Jesus, que 
é atender o necessitado este 
viverá eternamente. “...Faze isto 
e viverás...” (Lucas 10:28).

Major Paulo César Swartele
OD Corpo (Igreja) de Guarulhos - SP
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Em uma roda de meninos e 
meninas a conversa girava em 
torno dos heróis em quadrinhos.
Cada um, em sua vez, ia citando 
características.
Super-Homem – voa, forte como 
aço...
Batman  –  r i co ,habi l idoso, 
inteligente, estrategista...
Homem de Ferro – inventor, rico, 
engenheiro...
Thor – semideus...
Hulk – forte, regenerativo...
Mística – transmorfo...
Mulher  Marav i lha – força , 
estrategista, habilidosa...
C a p i t ã o  A m é r i c a  –  f o r t e , 
habilidoso, corajoso...
Homem Aranha – habilidoso, 
forte, inteligente...
Flash – rápido, determinado, 
habilidoso...
Todos estavam animados com 
a conversa. Cada um queria 
mostrar que o seu herói era 
melhor.
De repente, lá da cozinha ouviu-
se uma voz:
- O meu é Saulo!
A galera, na sala, se 
entreolhou . . .Saulo? 
Quem era esse herói?
- Esse a gente não conhece! 
De que história ele é?
Dr. Lourenço, médico e pai de 
um dos meninos, saiu da cozinha 
onde preparava um lanche para 
a garotada e pediu a palavra.
- Digam-me uma coisa! Todos 
estes heróis antes de serem 
heróis são pessoas comuns, não 
é mesmo?
- É, são!
-E para serem heróis precisam 
de uma transformação e , 

A história de Saulo
Uma lição de mudança de vida

(Atos 9)

essa transformação tem que 
acontecer todas as vezes que 
seja necessária e fora isso, foram 
todos criados , mas não são reais.
(nesse momento, a turma já 
estava em silêncio, tentando 
acompanhar o raciocínio)
Dr. Lourenço continuou: - Saulo, 
o meu “herói” foi transformado 
uma vez só e nunca mais precisou 
de uma nova transformação.
Saulo  não era uma má pessoa, 
só que fazia tudo errado!
Ele foi  transformado, não 
por uma criação imaginária, 
mas por Jesus. Depois de sua 
transformação, nunca mais 
precisou de outras e outras 
transformações como os heróis 
de vocês.
Saulo recebeu um novo nome 
“Paulo” que signifi ca “ o menor”...
- Menor?!!!!!!!!!!!! Interrompeu uma 
das meninas! Como o senhor tem 
um herói que passa a ser o menor?
-Porque quem tem que aparecer 
não é ele e sim quem o 
transformou: Jesus!

Ele é meu 
herói  porque 
d e i x o u - s e 
transformar e ser 
usado para o Reino 
de Deus!
Foi por causa da 
história dele que 
r e c e b i  a  m i n h a 

transformação e hoje sou uma 
nova pessoa. Foi por causa dele 
que muitas e muitas pessoas 
conheceram a Cristo como seu 
Salvador!
Só uma perguntinha: - O que os 
heróis que vocês tanto defendem 
fi zeram por vocês?

Queridos(as) amiguinhos(as) 
muitos são os heróis que o mundo 
nos oferece, porém todos são 
fictícios. Os verdadeiros heróis 
são aqueles que vêm em nome do 
Senhor Deus para nos abençoar e 
levar-nos a Cristo Jesus.

Beijos, 

Tia Lilian

RUMO KIDS
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Jogo dos Sete Erros

Enigma
Para decifrar o enigma basta escrever a primeira letra de cada desenho e se divertir!
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ESPECIAL

e inspiram novas gerações 
para se dedicarem a áreas 
importantes da vida humana, 
visando o bem de todos, tais 
como Sabin e muitos outros.
Infelizmente existem também 
o s  m a u s  e x e m p l o s  q u e 
também influenciam jovens 
para atos cruéis e destrutivos 
e assombram o mundo com 
atos horríveis, trazendo pânico 
e destruição. Eles também 
têm seus “heróis”, que são 

os verdadeiros inimigos da 
humanidade, praticando os 
atos mais cruéis e desumanos  
“em nome de um deus”!
Jesus Cristo, para nós cristãos, 
é mais que um herói. Ainda 
que em muitos aspectos Ele 
seja semelhante aos heróis 
humanos, Sua vida, Seu caráter, 
Suas ações são de outra 
dimensão. Enquanto que os 
heróis humanos demonstram 
amor pelos seus semelhantes e 
até pelos animais, Jesus amou 
de tal maneira a humanidade 
que deu a Sua própria vida 
para que pudéssemos ter 
a vida eterna. Ele disse isso 
textualmente “... Eu lhes dou 
a vida eterna” (João 10:28) e: 

Os conceitos humanos de 
heroísmo são baseados 
no caráter e nas ações 

extraordinárias praticadas 
por pessoas com coragem, 
força, poder, magnanimidade, 
generosidade, fora do comum.
Não há dúvidas de que eles 
são importantes para salvar 
vidas, proteger os fracos, fazer 
justiça, etc.
Uma das classes que mais 
aparecem como heróis são 

os bombeiros, cuja missão 
está totalmente envolvida em 
situações de perigo, risco de 
vida, vulnerabilidade...
Certamente que o mundo 
p r e c i s a  d e  h e r ó i s  p a r a 
oferecer ajuda e exemplo de 
vida em todas as áreas da 
atividade humana, até mesmo 
nos esportes, onde jovens 
almejam se tornar “famosos” 
e conquistar grandes feitos 
e marcas inéditas nas suas 
categorias.
A  h i s t ó r i a  h u m a n a  t e m 
sido marcada por grandes 
feitos que continuam sendo 
importantíssimos para o bem 
da humanidade. São exemplos 
que despertam a atenção 

“quem crê em mim tem a vida 
eterna” (João 6:47) Ele não 
só ressuscitou a Lázaro, mas 
garantiu: “Quem crê em mim, 
ainda que esteja morto viverá” 
(João 11:25 e 26) e para provar 
que Ele tem poder sobre 
a morte, demonstrou isso 
ressuscitando a Lázaro e Ele 
próprio ressuscitou ao terceiro 
dia e subiu ao céu de onde virá 
para levar-nos consigo ao Lar 
celestial.

Ele fez isso em favor da 
humanidade, pois veio trazer 
salvação eterna, coisa que 
nenhum ser humano pode dar.
Jesus é um exemplo para nós, 
pois foi testado pelo diabo e 
venceu-o nas áreas em que 
todo ser humano é tentado.
Conforme a narrativa dos 
evangelhos de Lucas 4:1 a 13, 
Marcos 1:12 e Mateus 4:1 a 11.

1) O diabo o desaf iou a 
transformar pedras em pão, 
sugerindo que a sobrevivência 
d a  h u m a n i d a d e  é  m a i s 
importante que a sua vida 
espiritual. Jesus demonstrou 
que quando buscamos o Reino 
de Deus, todas as outras coisas 

Jesus e os 
Heróis Humanos

“Ainda que em muitos aspectos Ele seja 
semelhante aos heróis humanos, Sua vida, Seu 

caráter, Suas ações são de outra dimensão” 
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são acrescentadas. Quando a 
multidão o acompanhou para 
ouvir as Suas palavras, Ele as 
alimentou usando 5 pães e 2 
peixinhos, multiplicando os 
mesmos e até sobrando.
O mundo se preocupa com 
os milhões de pessoas que 
morrem de fome hoje, porém 
o que falta não é o pão, mas 
solidariedade. O problema 
de Sodoma e Gomorra não 
foi falta de pão, como falou o 
profeta Ezequiel: “o seu pecado 
foi soberba, fartura de pão e 
próspera tranquilidade; mas 
nunca amparou o pobre e o 

necessitado” (Ezequiel 16:49). 
Ao homem que prosperou e 
encheu os seus celeiros, Ele 
disse: “louco, esta noite pedirão a 
tua alma; e o que tens preparado 
para quem será?” (Lucas 12:16).
2) Ele foi desafiado a usar o 
Seu poder e sua garantia de 
proteção por parte de anjos 
e assim pular do pináculo do 
templo, o que lhe daria fama e 
credibilidade para implantação 
do Seu Reino.
Mas o poder, seja ele espiritual, 
político ou econômico, deve ser 
usado e regido por uma ética, 

ou seja, para um fi m útil.
Jesus se recusou a usar o Seu 
poder sobrenatural recebido 
do Espírito Santo por ocasião 
do batismo, o qual veio a Ele 
para prepará-lO para enfrentar 
a cruz pela qual resgataria 
a humanidade. Ele mesmo 
declarou: “O Espírito está sobre 
mim, pelo que me ungiu para 
evangelizar os pobres; enviou-me 
para proclamar libertação aos 
cativos e restauração de vista 
aos cegos e por em liberdade 
os oprimidos, e apregoar o ano 
aceitável do Senhor” (Lucas 4:18 
e 19).

A corrupção que grassa hoje 
no mundo e particularmente 
em nosso país é consequência 
do tipo de caráter daqueles 
que exercem o poder delegado 
pelo povo e que causa enorme 
sofrimento a milhões de 
pessoas que sofrem por falta 
de emprego, de saúde, de 
educação e de segurança.
Jesus ensinou-nos a resistir as 
pressões que o mundo exerce 
sobre nós.
“Os fins não justificam os 
meios”.

3) Há três coisas que Satanás 
propõe aos seres humanos, que 
é a fama, o prazer e o poder. 
Jesus resistiu nessas três áreas 
e demonstrou que quando 
cremos nEle e recebemos o 
Seu poder em nossas vidas 
podemos vencer as tentações.
Jesus é mais que um herói, 
pois nos ofereceu aquilo que 
ninguém pode oferecer: a vida 
eterna!
Ele nos concede a Sua graça, 
purifica o nosso coração, 
transforma-nos à Sua imagem 
e constrói o nosso caráter 
semelhante ao Seu.

Tendo a Sua palavra, temos 
amor, solidariedade e não 
faltará o pão, pois, “nem só de 
pão vive o homem”.
Tendo o Seu poder e caráter, 
o usaremos para servir ao 
próximo e não para nossa 
ambição pessoal.
O nosso mundo precisa mais 
que um “herói”, precisa de Jesus 
Cristo, Seu caráter, Seu poder, 
Sua pureza e Seu amor.
Receba-O e comprove.

Paulo W. Rangel - Comissário
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A Ilha do Diabo já era 
conhecida antes da 
pr i são  do  cap i tão 

do exército francês Alfred 
Dreyfus, do famoso “Caso 
Dreyfus” em 1895 na colônia 
penal que havia ali, e antes 
do filme clássico Papillon, 
filmado quase um século 
depois.
As condições eram terríveis. 
Os prisioneiros eram forçados 
a trabalhar com água até a 
cintura, eram picados por 

mosquitos transmissores da 
malária e castigados pelo sol. 
Eles estavam desnutridos e 
sobrecarregados.
O não cumprimento da sua 
cota de corte de madeira 
significava receber apenas 
pão seco para comer naquele 
dia e o défi cit da produção era 
somado à cota de trabalho 
do próximo dia. Os homens 
estavam morrendo de febre, 
a lepra era algo comum, a 
boa comida era desconhecida 

e os espancamentos eram 
rotineiros.
A degradação era a ordem 
do dia. Para minimizar as 
tentativas de fuga (limitada 
por tubarões,  formigas 
leg ionár ias ,  nuvens  de 
m o s q u i t o s  p o r t a d o r e s 
de malária e canibais) os 
condenados aos campos de 
punição eram colocados para 
trabalhar nus, exceto pelos 
sapatos e chapéus de palha. 
Quando cumpriam a pena, 

VOCÊ SABIA?

A Conquista da 

Péan entre um grupo de prisioneiros liberados

Charles Péan 
(1901-1991) 
e o livro sobre esta 
fascinante história.
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Papillon é um fi lme norte-americano de 1973. A história passa-se nos anos 1930, 
contando a história verídica de Henri Charrière (há quem diga que o verdadeiro 

Papillon era  outro preso chamado René Belbenoit), interpretado por Steve 
McQueen, um homem conhecido por Papillon por ter tatuada no peito uma grande 

borboleta (em francês borboleta é “papillon”) e injustamente condenado à prisão 
perpétua na Ilha do Diabo, de onde ninguém nunca havia conseguido escapar.

Ilha do Diabo
os prisioneiros tinham que 
continuar lá para pagar os 
“custos” da prisão e “ganhar” 
a passagem para voltar para 
casa. Apenas um quarto dos 
56.000 prisioneiros conseguiu 
voltar à França. A revista 
Crime chamou-a de “a mais 
infame prisão da história”.
O Exército de Salvação invadiu 
as ilhas. Liderados pelo Major 
Charles Péan, eles decidiram 
trazer vida e propósito aos 
cativos sem esperança.  Este 

herói melhorou as condições 
de vida, a instrução dos 
prisioneiros, o tratamento 
dos doentes, providenciou 
casas para aqueles que 
tinham cumprido suas penas, 
pregou o evangelho com 
integridade, criou postos de 
trabalho, criou uma empresa 
de exportação internacional 
e  t r a n s f o r m o u  t o d a  a 
sociedade. Ele acabou com 
a injustiça e a crueldade. Ele 
devastou os males da colônia 

penal. Fechou a prisão da Ilha 
do Diabo!
E o resultado foi que toda 
a ilha se converteu.  Antes 
chamada Ilha do Diabo, foi 
chamada – e o é até agora – 
Ilha da Salvação! 

Fonte: CAMPBELL,Wesley., COURT, 
Stephen. Be a Hero: A Battle for Mercy 

and Social Justice. Shippensburg, PA (EUA):  
Destiny Image Publishers, Inc., 2004.

Tradução: Ebeneser Nogueira - Major
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SERVINDO

Centro de Integração Familiar 
Arco Verde

 A APROSES Assistência e Promoção Social Exército de Salvação - CIFAV Centro de Integração 
Familiar Arco Verde, é uma instituição fi lantrópica sem fi ns lucrativos que está em funcionamento 
na cidade de Prudente de Morais - Minas Gerais, desde o ano de 1941. As mudanças na lei 
fi lantrópica e estatuto da criança e do adolescente transformou a instituição.  Começou como 
um abrigo e após se tornou “casas lares”. O bairro Campo de Santana e adjacências da cidade 
de Prudente de Morais reconhecem hoje os trabalhos realizados e ofertados que acontecem 
em casas renovadas pela lei da acessibilidade dentro outros (Administração, refeitório, cozinha 
moderna e duas casas com salas de aula).

 Atualmente atende cerca de 120 crianças e adolescentes de 06 a 17 anos e suas famílias. 
Fortalecer os vínculos familiares e comunitários é o objetivo principal.
Para que o individuo seja protagonista de sua própria vida ele deve saber de seus direitos, resgatar 
sua autoestima e dignidade. Serviços de Ofi cina do Reforço Escolar; Programa CLAVES; Ofi cina de 
Futebol (Projeto Sócio Esportivo de Futebol e Vôlei); Ofi cinas de Informática com inclusão digital 
para crianças e cursos profi ssionalizantes para adolescentes e adultos;  Ofi cinas de Dança - Jazz e 
Balé são ofertados. Usa-se o espaço  para festas comunitárias e reuniões. O CIFAV possui ainda 
uma fazenda com 50,5 hectares, que inclui averbação da Reserva Legal de 20 hectares e uma 
área de proteção permanente. Por causa da Reserva Legal foi feito um refl orestamento de uma 
área com cerca 5.000 mil árvores nativas da região.

Valéria Rosa Oliveira
Assistente Social - CIFAV

CIFAV: Av. Antônio Pires, nº 1790, Bairro: Campo de Santana, Cidade: Prudente de Morais - MG. 
Telefone (31) 3711 1370. E-mail: arco_verde@bra.salvationarmy.org 

Site: www.exercitodesalvacao.org.br Facebook: Exército de Salvação – Brasil. 
Nossa conta: Itaú: Ag: 0700 c/c 04734-3.
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BÍBLIA

No Momento Certo

O que você sente quando 
chega a noite? Quando 
s e  f a z  e s c u r o ?  A s 

pessoas têm, em geral, reações 
diferentes a esta experiência!
A Bíblia nos conta que um dia, 
os discípulos foram ao mar, 
rumo a cidade de Cafarnaum, 
para se encontrarem com 
Jesus.
Não havia mais sol, e a noite 
chegara de mansinho no mar 
da Galileia, e os discípulos 
e s t a v a m  c o n f i a n t e s  n a 
promessa de Jesus que iria se 
encontrar com eles!
O versículo 17, do Capítulo 
6 do Evangelho de João, nos 
informa que já estava bem 
escuro, e Ele ainda não viera 
encontrá-los!
Posso imaginar a decepção 
dos discípulos, quando o vento 
começa a soprar, as ondas se 
tumultuam, o horizonte fica 
turvo e o medo toma conta 
deles...
Você já viveu esta experiência 
em sua vida? Quando, de 
repente, tudo o que parecia 
ir bem, se tornar obscuro e 
confuso?
É uma doença, que de surpresa, 
nos atinge?
É o desemprego que bate à 

nossa porta?
É  u m  a m i g o  q u e  n o s 
decepciona?
É aquele projeto tão almejado 
que não pode seguir adiante?
Estes acontecimentos são 
inerentes ao ser humano!  
Todos nós estamos sujeitos a 
eles!
Para os discípulos seguidores 
de Jesus, parecia que Ele havia 
esquecido seu compromisso, 
pois estava atrasado, ou havia 
perdido a hora!
Querido amigo, este texto 
das Escrituras Sagradas nos 
ensina muitas lições, como 
por exemplo, de que Deus é 
soberano! Ele tem liberdade 
para agir, de chegar como 
quiser, e que devemos confi ar 
N’Ele plenamente. 
E quando o Senhor vem 
andando sobre as águas, os 
discípulos entram em pânico!  
Não podemos e não devemos 
condicionar a forma com Jesus 
deve chegar!
Embora no versículo 17 deste 
capítulo, está escrito que “ainda 
não viera ter com eles”, não 
signifi ca que Ele não chegaria! 
O fato é, que Jesus chegaria 
sim, e no momento certo!
Não se desanime!  Sua oração 

será respondida, pois Ele não 
se esqueceu de você!
É bastante interessante neste 
relato o choque dos tempos! 
Em um momento  nos informa 
que “ainda” não havia chegado, 
por outro lado está escrito que 
“logo” o barco chegou ao seu 
destino!
Ainda não aconteceu, mas 
acontecerá! Ainda não chegou, 
mas chegará! 
O tempo está nas mãos de 
Deus!
Ensina-nos o quão necessário 
é exercitamos a paciência!   Ela 
é uma virtude preciosa.

Que você possa reconhecer 
a Jesus como seu Salvador e 
Senhor, como Aquele que tem 
o controle de todas as coisas, 
como Aquele que pode te 
conduzir na direção certa, e o 
mais importante, dar-te vida 
eterna!

Deus o abençoe! Um abraço 
amigo!

Márcio Mendes - Major
Secretário Nacional 

do Campo de Batalha

D e p o i s  d e 
servirem na 
Argentina nos 
últimos anos, 
os Majores 
M á r c i o  e 
J u r e m a 
M e n d e s 

estão de volta ao nosso Território 
como Secretário Nacional do 
Campo de Batalha e Secretária 
Nacional do Ministério de Cuidados 
Comunitários, respectivamente.
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