


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.”

Visão 2030:
 “Ser uma das mais relevantes organizações 
cristãs e sociais do Brasil, com alto nível de 

excelência”.

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 132 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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Prezados Leitores,

A Revista Rumo de agosto tem como tema “Transformando 
meninos em homens” e, chama-nos atenção para um 
desenvolvimento sadio que leva à maturidade necessária e 
adequada ao ser humano.

Agosto é o mês dedicado aos papais e ser pai pode ser um 
grande privilégio, mas ao mesmo tempo, um grande desafio. 
É tarefa dos pais amar, educar, proteger com palavras e 
ações, sendo exemplo, dando aos filhos uma perspectiva 
positiva da vida adulta.

Nesta edição convido-os a refletirem sobre as nuances da 
paternidade do ponto de vista bíblico e social. Convido-
os também a reverem a matéria “Amizades perigosas: o 
aliciamento de vítimas da escravidão e tráfico de pessoas” 
que, lamentavelmente, ficou incompleta na edição anterior.

Que neste mês, em especial, a bênção de Deus repouse 
sobre todas as famílias, aquelas que têm seus papais e 
aquelas cuja pessoa especial já partiu. Que esta bênção 
repouse também sobre as famílias cujas mamães lutam 
sozinhas para garantirem a vivência de seus filhos.

Que todas as famílias sejam abençoadas.

Sinceramente,

Raquel Sousa - Major
Editora
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TRANSFORMANDO MENINOS EM HOMENS 

“Quando eu era menino, falava como menino, sen-
tia como menino, pensava como menino; quando 
cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de 
menino. Porque, agora, vemos como em espelho, 
obscuramente; então, veremos face a face. Agora, 
conheço em parte; então, conhecerei como também 
sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a es-
perança e o amor, estes três; porém o maior destes 
é o amor.” (1 Coríntios 13:11-13) 

Nós somos o povo de Deus, a família de Deus. Isso 
aconteceu quando cremos em Jesus como sendo o 
Senhor e Salvador de nossas vidas. Toda família tem 
crianças, adultos e idosos. Quando as crianças cres-
cem espera-se que possam agir com um nível maior 
de maturidade. 

Não dá para continuar na meninice a vida inteira, por-
quanto as qualidades da meninice são intoleráveis na 
fase adulta. Pense em uma pessoa adulta que chora 
com frequência, não gosta de comer o que precisa, 
não gosta de tomar banho, não gosta de escutar um 
“não”, é extremamente dependente do papai e da 
mamãe, deseja levar tudo na brincadeira etc. 

Lembro de quando era criança e ainda adolescente, 
dos vários conselhos de minha mãe sobre muitos 
aspectos da vida, sobre o meu comportamento: pode 
isso, pode aquilo, mas isso não pode, não converse 
com estranhos, veja com quem você anda. Nem 
sempre eu a obedeci, pois ardia em mim o desejo de 
querer ser independente. Com isso, muitas vezes er-
rei por não seguir os conselhos sábios de minha mãe. 

Quando fui crescendo, fui vendo que, seguir aqueles 
conselhos, me fariam uma pessoa melhor. Precisei 
de tempo para aprender e começar a pegar uma 
posição de responsabilidade em minha escola, traba-
lhando em um banco, servindo o Exército Brasileiro 
e depois o casamento. A maturidade foi chegando 
com os erros e acertos, com os conselhos sábios de 
pessoas maduras. 

Eu me casei com uma pessoa maravilhosa que me 
completou, me tornei pai de dois belos filhos e agora, 

precisava agir de forma diferente de quando criança. 
Afinal me tornei pai de duas crianças, tinha uma es-
posa e precisava ser um exemplo e suporte para eles.  
Infelizmente, para muitos a maturidade não chega 
com o passar dos anos. Vemos muitos adultos ima-
turos, e isso sempre foi assim na história. 

Preciso me perguntar constantemente: como estou 
trabalhando meu desenvolvimento integral, natural, 
emocional e espiritual? Como estou lidando com meu 
chamado como Oficial de Exército de Salvação, como 
esposo e pai? 

Aquilo que fazemos com o que ouvimos produz nossa 
maturidade. O compromisso com o desenvolvimento 
determina que, ao menos, façamos aquilo que ouvi-
mos. 

O escritor de Hebreus 5:11-14 nos diz um pouco sobre 
esse assunto: 

“A esse respeito temos muitas coisas que dizer e 
difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado 
tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser 
mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes, no-
vamente, necessidade de alguém que vos ensine, de 
novo, quais são os princípios elementares dos orácu-
los de Deus; assim, vos tornastes como necessitados 
de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele 
que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da 
justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para 
os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas 
faculdades exercitadas para discernir não somente o 
bem, mas também o mal.” 

O escritor de Hebreus nos fala sobre a maturidade, 
e sobre a ausência da maturidade. Aqui não está 
abordando se os hebreus não ouviram, mas o caso é 
que não obedeceram. Nascemos na família de Deus, 
escutamos tantas mensagens da Verdade que liberta, 
contudo vemos que muitas pessoas parecem ouvir 
apenas sons e agir como surdos.  

Perguntamos: qual seria então um sinal de maturi-
dade? Seguramente podemos afirmar que é praticar 

Rumo à Maturidade
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aquilo que ouvimos. Tornar-se maduro necessita de 
tempo, experiência e consistência. 

Existem indivíduos envelhecendo no Evangelho, nas 
igrejas, na função de liderança, no entanto uma coisa 
é envelhecer e outra coisa é amadurecer. A maturida-
de não é de uma hora para outra, é um procedimento 
que exige dedicação, enfrentar as conjunturas da 
vida, saber enfrentar as dificuldades e impulsos, lidar 
com o nosso sucesso e dos outros, saber se relacionar 
com as pessoas.  

Criancinhas não podem cuidar de recém-nascidos. 
As crianças são ainda imaturas, elas abrem a porta 
da casa para qualquer um e se machucam quando 
ficam por muito tempo sozinhas em casa. 

O apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios 3:1-2:  

 “Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a es-
pirituais, e sim como a carnais, como a crianças em 
Cristo.  Leite vos dei a beber, não vos dei alimento 
sólido; porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem 
ainda agora podeis, porque ainda sois carnais”.  

Existem muitos que passam anos na igreja, mas 
continuam imaturos, pessoas rudes, mal-humoradas, 
difíceis de se relacionar, porque não praticam aquilo 
que ouvem, aquilo que leem na Escritura! 

O apóstolo, nos ensina em Efésios 4:13-15: 

 “Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno 
conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonili-
dade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, 
para que não mais sejamos como meninos, agitados 
de um lado para outro e levados ao redor por todo 
vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela 
astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a 
verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que 

é a cabeça, Cristo”. 
Se a maturidade é a consequência do compromisso 
com o desenvolvimento, necessitamos saber ler, ou-
vir, estudar e praticar a Verdade. Paulo em 2 Timóteo 
3:14-17 nos ajuda em seu conselho a Timóteo dizendo 
que “permanecer é o conceito-chave. A perseveran-
ça é uma característica daqueles que alcançaram a 
maturidade que tornaram legítimas em suas vidas as 
coisas nas quais permanecem”. 

“Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de 
que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste 
e que, desde a infância, sabes as sagradas letras, que 
podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em 
Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e 
útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, 
para a educação na justiça, a fim de que o homem de 
Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para 
toda boa obra”.  

Em muitos momentos seremos provocados, conven-
cidos, elevados, entretanto além disso moldados, 
aconselhados por pessoas sábias, até sermos irrepre-
ensíveis. É um hábito saudável. São valores eternos 
colocados em nossa vida integral. Esse é o caminho 
daqueles que estão marchando para o que é perfeito, 
rumo a maturidade. 

Wilson Strasse - Coronel
Chefe Nacional
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MENSAGEM

“Ensina a criança no caminho em que deve andar 
e, ainda quando for velho, não se desviará dele.” 
Provérbios 22:6

Nas Escrituras Sagradas encontramos uma infinida-
de de conselhos para a humanidade. Conselho para 
homens, para mulheres, para jovens e, até, para 
crianças.

O objetivo destes conselhos não é apenas o de tornar 
nossa vida melhor, embora seja isto um dos efeitos 
colaterais, mas ajudar-nos a passar adiante, à nova 
geração os princípios sólidos da vontade de Deus e 
Seu plano perfeito para a criação perfeita que Ele fez.
Por isso a responsabilidade de “ensinar a criança” é 
tarefa para os pais, não para a escola, para a igreja ou 
quem quer que seja. Este ensino, de como ser alguém 
que teme a Deus, respeitar o próximo e se portar de 
maneira responsável para com o jardim no qual Deus 
colocou o ser humano não pode ser delegado, não 
pode vir de outro lugar ou pessoa.

Uma escola da cidade de Belo Horizonte tinha como 
lema: “O melhor ensino é o exemplo”. E, sem dúvida, 
toda a erudição adquirida na vida não suprime o cará-
ter, a nobreza que só o exemplo dos pais é capaz de 
forjar. Em tempos nos quais adultos se comportam 
como crianças, não são capazes de enfrentar a ad-
versidade, têm dificuldade em encarar a frustração 
e necessitam o tempo todo de receber afirmação, a 
paternidade nunca foi tão necessária e tão requisita-
da para educar e formar pessoas de bem.

A figura paterna, em cheque desde as últimas déca-
das, não deixou seu lugar de importância nesta jor-
nada de cultivo até a maturidade. O Dr. Henri Brandt, 
em seu livro “A alegria de ser pai”, alerta para o fato 
que uma vez que nos tornamos pais, seremos pais 
para o resto de nossas vidas, ou seja, nossos filhos 
vão poder vir e buscar conselhos ainda que estejam 
criando os filhos deles.

Poder ensinar os filhos a vencer o medo do escuro, 
a encontrar respostas em livros, a buscar a Deus 
para preencher o coração e encontrar o verdadeiro 
significado da vida são coisas que um pai responsável 
irá se preparar para fazer ainda quando segura seu 
bebê recém nascido. Apenas dar alimento e abrigo 

nos compara aos animais que têm seus filhos e os 
ensinam a sobreviver para depois abandoná-los à 
própria sorte. Deus nos dotou de uma capacidade 
superior para que pudéssemos dar às crianças o 
melhor lado da paternidade e a companhia leal na 
caminhada em busca da construção de uma socie-
dade mais humana.

Comemoramos o Dia dos Pais correndo para o sho-
pping mais próximo? Será que estamos lembrando 
de agradecer a Deus o fato de termos o privilégio 
de ter aprendido com o pai terreno as virtudes que 
lembram a sabedoria e o cuidado do Pai Celeste? O 
melhor presente seria dar a honra que ele merece, 
ensinar nossos filhos a seguir o exemplo de fé do 
avô deles, passar à próxima geração o mesmo temor 
a Deus e a mesma dependência da provisão divina.

A vida é simples, somos nós os que a complicamos. 
Pensando hoje em como foi possível aos meus pais 
darem a uma família grande o sustento e não deixa-
rem faltar afeto e bons exemplos, lembro de como 
o fizeram de maneira simples, com palavras sábias 
vindas de corações tementes a Deus. As outras coi-
sas são consequências e acontecem naturalmente 
porque o Eterno Pai celestial não deixa faltar nada 
aos que O temem.

Meninos podem tornarem-se homens, com toda a 
beleza que a masculinidade segundo o plano de Deus 
tem de melhor. Meninas podem transformarem-se 
em mulheres com toda a singularidade e feminilida-
de desenhadas cuidadosamente pelo Autor da vida. 
O mundo sempre irá oferecer outros caminhos para 
desvirtuar o propósito perfeito do Criador, mas o pai 
zeloso irá buscar na fonte de sabedoria e justiça a 
capacidade para ser exemplo e dar exemplos que 
edifiquem pessoas no melhor de sua humanidade. 
O salmista afirma de onde vem esta capacitação:

“Pois em ti [ó Deus] está o manancial da vida; na tua 
luz, vemos a luz. ” 

(Salmos 36:9)

Paulo Soares - Major
Secretário Nacional de Programas

Transformando Meninos em Homens
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O que significa ser homem de verdade? O papel 
social do homem e os conceitos perigosos rela-

cionados à masculinidade.

Agosto é o mês de celebração da paternidade. Mui-
tos pais recebem, merecidamente, abraços, presen-
tes e pratos de comida feitos com amor e carinho. 
Entretanto, e muito infelizmente, tantos outros se 
ausentam de exercer um papel importante ou, ain-
da pior, se arvoram por detrás da figura dominante 
masculina para violarem direitos de seus familiares.

A romantização do dia dos pais nos remete a uma 
imagem admirável do homem que lidera um lar. 
Realmente, existem muitos homens que justificam 
esse caloroso reconhecimento. Para estes, muitos 
outros textos serão escritos nesse mês. Aqui, que-
remos falar um pouco sobre o papel que o mito, 
da figura masculina como autoridade máxima de 
um lar, exerce nos processos, culmina na violência 
doméstica. Portanto, vamos falar um pouco sobre 
o “papel social” do homem e o conceito de “mascu-
linidade tóxica”.

Um bom pontapé inicial é lembrar que agosto 
também é o mês de comemoração da importante 
publicação da Lei Maria da Penha . A mulher que 
empresta seu nome para a lei viveu uma longa 
história de violência doméstica, praticada por seu 
ex-cônjuge durante mais 20 anos de casamento. 
Tal ciclo de violência evoluiu brutalmente em duas 
tentativas de homicídio: primeiro, com arma de 
fogo, deixando-a paraplégica, e em seguida, por 
eletrocussão e afogamento. Em que pese toda a 
perversidade dos crimes e os danos causados, Ma-
ria da Penha precisou conviver com a violência de 
seu marido durante décadas, e mesmo depois de o 
processar por essas violações hediondas, a justiça 
ainda tardou muitos anos para reconhecer e punir 
os crimes que ela havia sofrido. 

Tão emblemático como o caso de Maria da Penha é 
o de Ângela Diniz. Ela fora assassinada por seu ex-
-marido, Doca Street, que admitiu o crime, mas que 
fora absolvido por meio de uma tese absurda que 
garantia seu direito à defesa da honra. Tanto no caso 
de Ângela como no de Maria seus maridos não foram 
punidos. Uma forma muito compartilhada de inter-
pretar esses casos estaria relacionada à legitimidade 
conferida a figura masculinidade dominante, que 
pretensamente possuiria um direito superior ao das 
mulheres. Essa pretensa legitimidade, para além do 
discurso e da retórica, foi reconhecida durante muito 

tempo, nas leis e nas decisões da justiça brasileira. 

Felizmente, temos visto cada vez mais avanços rela-
cionados ao combate contra a violência doméstica e 
em prol da igualdade de gênero. Parte importante 
desses avanços nas legislações e políticas públicas 
está relacionado com uma nova interpretação 
sobre o papel social do homem e sobre os tipos 
de masculinidade que são prejudiciais às relações 
familiares e coletivas. O professor de Direito Cons-
titucional da Universidade de Córdoba (Espanha), 
Octavio Salazar, autor do livro “El Hombre que No 
Deberíamos Ser” (O Homem que não Deveríamos 
Ser), apresenta um modelo de masculinidade he-
gemônica que tradicionalmente defendeu valores 
como a agressividade e a invulnerabilidade, e que 
se posicionou como detentor do poder e da palavra 
acima das mulheres. 

Diversas interpretações que são muito comparti-
lhadas socialmente reforçariam esse estereótipo, 
e consequentemente, a perpetuação de comporta-
mentos de risco que seriam gerados de violências 
domésticas de diversas naturezas. Imagens como a 
de que meninos não choram, precisam ser violentos, 
possuem atividades e cores exclusivas, são vorazes 
no amor, dominantes e conquistadores em suas 
relações pessoais e afetivas, são, portanto, falsos 
pressupostos que precisam ser problematizados, 
discutidos e desencorajados.

Assim, nesse mês que é marcado pelo dia dos pais, 
propomos uma reflexão sobre o que é ser homem 
de verdade. E para tanto, partimos de um olhar 
sobre os comportamentos de Jesus, o maior exem-
plo cristão sobre um comportamento virtuoso, o 
que poderíamos entender como “ser homem de 
verdade”. Durante Sua caminhada, Ele foi sensível 
às causas mais distantes e delicadas que podemos 
imaginar, e sim, chorou muitas vezes; Ele brigou 
contra muitas injustiças, mas nunca de forma vio-
lenta e desumana; Ele buscou garantir o direito de 
participação das mulheres em atividades que eram 
destinadas somente aos homens; e que, de forma 
geral, nos ensinou o que é a empatia ao falar de 
amor ao próximo. 

Lucas Rosin
Técnico em Desenvolvimento de Projetos Sociais

Departamentos de Desenvolvimento Comunitário e 
Obra Social

COTIDIANO

Homem de Verdade
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REFLEXÃO

Quando pensamos em alcançar nossos sonhos 
e ideais, enfrentamos grandes desafios, e um 

deles é o de caminharmos em direção à maturidade! 
Algumas vezes incorremos no equívoco de transferir 
a situações contrárias que enfrentamos para outros, 
sejam pessoas ou acontecimentos.

Interessante o comentário feito pelo conhecido escri-
tor John Maxwell: “Perguntaram certa vez ao grande 
evangelista Moody qual era o tipo de pessoa que lhe 
dava mais trabalho. Sua resposta foi: “Tenho mais tra-
balho com Dwight Moody do que com qualquer outro 
homem vivo”!  Se desejarmos crescer, e aprender a 
arte da superação, precisamos ter a consciência de 
que algumas vezes, nosso maior inimigo não são os 
obstáculos externos, mas nós mesmos!

Podemos ter uma visão equivocada da realidade ao 
nosso redor.

Certamente que as experiências vividas, os traumas, 
as opiniões e as tradições podem nos dar uma visão 
distorcida do mundo que nem sempre correspon-
dem à realidade. Muitos dos conflitos que surgem, 
vem do fato que enxergamos as situações a partir 
do que somos, e podemos estar errados em nossos 
pensamentos, opiniões e atitudes! Por esta razão, 
precisamos caminhar em direção à maturidade!       

Penso que temos um grande exemplo deste ca-
minhar, na conhecida parábola do filho pródigo, 
registrada no livro de Lucas, capítulo 15, e que foi 
proposta por Jesus:

“Certo homem tinha dois filhos: o mais moço deles 
disse ao pai: Pai dá-me a parte dos bens que me cabe. 
E ele lhes repartiu os haveres”. 

O filho mais jovem então parte para uma terra dis-
tante, e ali dissipa toda sua herança em uma vida 
devassa. Ele gastou tudo o que tinha. Eis que sobre-

veio àquela região uma grande fome, e ele começou 
a passar privações. Procurou emprego, e o que con-
seguiu foi ser guardador de porcos. Querendo matar 
sua fome, comia as bolotas que os porcos comiam, 
mas ninguém lhe dava nada. Que situação crítica e 
constrangedora para ele!

A Bíblia diz que ele caindo em si, disse: “Quantos em-
pregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, 
morrendo de fome! Vou-me embora, procurar o meu 
pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o Céu e contra ti; 
já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me 
como um dos teus empregados”.  Partiu, então, e foi 
ao encontro do seu pai.

Ele se deu conta de que estava perdido e distante, 
quando nenhum de seus companheiros mostrou o 
menor interesse por ele! Só o queriam enquanto fosse 
útil para eles! Mas não tendo mais dinheiro para gas-
tar ou presentes para dar, deixou de ter importância 
para seus amigos. E isto foi um grande golpe para ele!     

Este jovem então decide que é hora de retornar a 
casa do pai, e é recebido e abraçado com amor, e 
esta experiência o ajuda a caminhar em direção à 
maturidade. O arrependimento deste filho, que o leva 
a decidir voltar à casa do Pai, é a certeza que tem do 
imenso amor de seu pai, que com certeza é bondoso 
e misericordioso.

Ao voltar, sem dinheiro, sem saúde, sem honra, sem 
amor próprio, ele volta melhor do que quando foi, 
pois, volta arrependido e sem orgulho! Não é de ad-
mirar que seu pai ao recebê-lo, manda preparar uma 
grande festa em sua homenagem! Afinal, este filho 
estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado! 
(Lucas 15:32).

Ao estar distante, este jovem sentiu a solidão e o 
isolamento, estando completamente perdido, ficando 
em estado de choque, e se conscientizando da insa-
nidade de seu comportamento e atitude, e foi este 

Caminho para a Maturidade
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sentimento que o chama de volta à realidade!

Então com lucidez percebe que havia perdido a fa-
mília, amigos, os relacionamentos, e até mesmo o 
mais básico: moradia e alimentação! Percebeu que se 
permanecesse no caminho escolhido, este o levaria à 
morte, e então decide por retornar!

E isto é um grande ensinamento para todos nós! 
Mesmo que você possa estar perdido nas sutilezas 
e infantilidades da vida, há um caminho de volta 
à maturidade: Este caminho é a casa do Pai, onde 
encontraremos compreensão, abrigo, ajuda e amor!
Provavelmente pensando neste caminhar em direção 
à maturidade, que o escritor da primeira epístola aos 
Coríntios deixou registrado o seguinte:
 
“Quando eu era menino, falava como menino, sentia 
como menino, pensava como menino; quando chegue 
a ser homem, desisti das coisas próprias de menino” 
(I Coríntios 13:11).

Quão verdadeiras também são as palavras do apos-
tolo Paulo, registradas em Colossenses 3: 10,11 “e 
vos revestistes do novo homem que se refaz para o 
pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que 

o criou; no qual não pode haver grego nem judeu, 
circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, 
livre; porém Cristo é tudo em todos”.

“Que possamos, ao nos revestirmos do novo homem 
em Cristo, deixar para trás toda infantilidade que nos 
prejudica, e abraçar a maturidade que nos abençoa”!

Que o Senhor te abençoe e guarde.

A Ele toda a glória!

Márcio Mendes – Major
Secretário Nacional de Pessoal
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RETIFICAÇÃO DO TEMA 

A palavra amizade é um substantivo abstrato que 
expressa um sentimento de afeição, estima e de 

dedicação recíproca entre pessoas. Podemos dizer que 
as relações de amizade construídas e desenvolvidas 
em ambientes seguros e igualitários envolvem uma 
grande parcela de confiança e responsabilidade. 

Em contextos de vulnerabilidades, são grandes as 
chances de construirmos uma amizade repentina 
com alguém que nos estenda a mão quando 
estamos sozinhos e desamparados. Como cristãos, e 
sobretudo como praticantes da solidariedade, muitas 
vezes somos nós os que estendemos a mão nesses 
momentos. No entanto, e com muito pesar, sabemos 
que muitas pessoas se aproveitam da fragilidade 
alheia para tirar vantagem individual, mesmo que isso 
represente diferentes violações de direitos humanos. 

No mês da amizade, é importante chamar atenção 
para o perigo das falsas aproximações, sustentadas 
sob uma pretensa intenção de amizade. O principal 
mecanismo de captação de vítimas da escravidão 
e tráfico de pessoas é o aliciamento, que pode ser 
descrito como uma estratégia pautada na construção 
de falsas amizades que se desdobram em relações 
de dependência e dominação, e logo, nos crimes de 
escravidão e tráfico de pessoas. 

Diversos são os relatos que se iniciam com um 
suposto amigo, que oferece uma oportunidade de 
trabalho sedutora, imperdível. Rapidamente, aquela 
promessa de uma nova vida se transforma em outra 
realidade, de exploração e sofrimento. O aliciamento é 

um dos primeiros passos do processo de escravização 
e tráfico de pessoas, e normalmente, ocorre “às 
claras”, se valendo da fragilização de outros seres 
humanos. Os aliciadores atuam estrategicamente em 
territórios socialmente vulneráveis, onde as pessoas 
não efetivam diversos direitos, como educação, 
saúde, trabalho digno, etc, e, portanto, estão mais 
vulneráveis a esse tipo de proposta sedutora, mas 
enganosa.

Os ciclos da escravidão e do tráfico de pessoas estão 
muito atrelados às questões sociais. Em sua grande 
maioria, vítimas desse crime brutal se encontram em 
situação de vulnerabilidade social. Na ausência de 
oportunidades e da efetivação de direitos básicos que 
garantam sua existência, as pessoas fragilizadas são 
potenciais vítimas de aliciamento. É justamente por se 
tratar de um momento de maior exposição social que 
devemos destinar atenção especial e vigilante contra 
o aliciamento de pessoas. Por mais distante que 
possa parecer, é importante reforçar que a escravidão 
começa com uma promessa amistosa e termina com 
a supressão da liberdade e da dignidade humana.

O Exército de Salvação tem atuado ao redor do mundo 
com um forte trabalho de sensibilização contra a 
escravidão moderna e o tráfico de pessoas. Dentre as 
diversas frentes de trabalho, destaca-se a prevenção, 
que envolve ações relativamente simples, mas de 
grande alcance e impacto. Impedir que a escravidão 
e o tráfico de pessoas aconteça é sempre melhor do 
que precisar resgatá-la ou apoiá-la depois que ela se 
tornar uma vítima. Quanto maior o conhecimento 

Amizades perigosas: o aliciamento de 
vítimas da escravidão e tráfico de pessoas

Contribuição do Departamento Social para Revista Rumo de Julho de 2021
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de indivíduos e comunidades sobre esses riscos, 
maior será a capacidade de se proteger. Nossos 
corpos e unidades sociais estão enraizados nas 
comunidades, o que nos dá uma capacidade única 
difundir conhecimento em prol da conscientização 
contra o risco da escravidão e do tráfico de pessoas. 

Toda pessoa é um potencial agente de fiscalização 
contra o aliciamento, basta ter contato com o tema 
e estar sensibilizada para identificar situações 
suspeitas. O Conselho Nacional de Justiça  traz 
algumas orientações iniciais de como proteger a 
si própria e os membros da sua comunidade do 
aliciamento:

• Duvide sempre de propostas de emprego fácil e 
lucrativo.

• Sugira que a pessoa, antes de aceitar a proposta de 
emprego, leia atentamente o contrato de trabalho, 
busque informações sobre a empresa contratante, 
procure auxílio da área jurídica especializada. 
A atenção é redobrada em caso de propostas 
que incluam deslocamentos, viagens nacionais e 
internacionais.

• Evite tirar cópias dos documentos pessoais e deixá-
las em mãos de parentes ou amigos.

• Deixe endereço, telefone e/ou localização da cidade 
para onde está viajando.

• Informe a pessoa que está seguindo viagem 
endereços e contatos de consulados, ONGs e 
autoridades da região.

• Oriente a pessoa que vai viajar a nunca deixar de se 
comunicar com familiares e amigos.

• Caso identifique uma situação suspeita de 
aliciamento, faça uma denúncia!  Disque: 100 ou 
Ligue: 180.

Estejamos vigilantes e atentos! Ore pelas pessoas 
que sofrem esse tipo violação e converse com sua 
comunidade sobre os riscos do aliciamento para a 
escravidão e o tráfico de pessoas. Não se cale perante 
essa injustiça!

Lucas Rosin
Técnico em Desenvolvimento de Projetos Sociais

Departamentos de Desenvolvimento Comunitário e 
Obra Social

1Para saber mais sobre o trabalho do Exército de 
Salvação contra a escravidão e o tráfico de pessoas, 
acesse a página: 

International Social Justice Commission - MODERN 
SLAVERY AND HUMAN TRAFFICKING (salvationarmy.org)

1Tráfico de Pessoas - Portal CNJ
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Um menino - homem chamado Luiz!

Ouvem-se palmas no portão:

- Quem será? Perguntou seu Leandro que não 
esperava ninguém àquela hora da tarde!

- Boa tarde!

- Boa Tarde! Respondeu ele.

- Gostaria de falar com o Luiz!

- Luiz?! Perguntou Leandro que era justamente o pai 
de Luiz.

Luiz, um menino de 10 anos que, no momento, estava 
na escola! (Aquela semana, era a semana do grupo 
dele ir à escola! As turmas da instituição que ele 
estudava, por causa da pandemia, foram divididas 
em dois grupos de quinze alunos, permitindo que os 
protocolos de saúde pudessem ser cumpridos à risca).

- O que o senhor quer com o meu filho?

- Ah! Então o senhor é o pai do menino Luiz? Ou 
melhor dizendo: “homem”  Luiz?

O seu Leandro estava atordoado com toda essa 
conversa sem sentido até o momento...

- Olha, se meu filho lhe fez alguma coisa, senhor....
senhor...

- Ruiz! Chamo-me Ruiz, mas sou mais conhecido como 
pastor Anderson, da igreja evangélica, logo ali, na 
próxima quadra.

-...senhor Ruiz, o senhor pode me dizer que falarei 
com ele, assim que ele chegar e por falar nele, aí vem 
chegando, com a minha esposa.

-“Oi, pastor! “Disse Luiz com um sorriso no rosto.

- Você o conhece, meu filho?

- Sim, pai!

- Mas de onde e por quê?

A mãe do menino interrompeu a conversa e disse:

- Por que não entramos e conversamos em casa? 
Parece que vai chover.

Todos entraram, mas o pai ainda não havia entendido 
nada.

-Você sabe de algo?

RUMO KIDS
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-Sei sim, mas ainda não conseguimos lhe contar. 
Você chegou tão tarde de sua viagem ontem, que não 
tivemos oportunidade de contar tudo o que aconteceu 
durante esta última semana.

- Perdoe-me, por vir até aqui, mas só ontem descobri 
onde Luiz morava para vir pessoalmente agradecer o 
que ele fez por mim e por minha esposa na semana 
passada. Infelizmente, fomos assaltados por dois 
adolescentes e como se não bastasse ainda fomos 
agredidos no meio da rua. Luiz estava indo para a 
escola e viu o ocorrido e depois que os assaltantes 
se foram, Luiz veio até nós! Chamou a polícia e a 
ambulância com o celular dele - ele sabia o telefone 
dos dois! O senhor acredita? Estávamos caídos no 
chão e ele não foi à aula e ficou conosco, não saindo de 
perto de nós, mesmo quando outras pessoas adultas 
chegaram! Alguns eram apenas curiosos. O socorro 
demorou um pouco a chegar e nesse meio tempo, 
Luiz começou a cantar hinos e acariciava o cabelo de 
minha esposa que, de nós dois, era a que mais havia 
levado safanões dos assaltantes. Um dos hinos era 
“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à 
sombra do Senhor Onipotente descansará. Direi do 
Senhor: Ele é o Senhor! Direi do Senhor: Ele é o Senhor! 
Direi do Senhor, Ele é meu Deus, amém!” e “Não terei 
temor, Cristo está comigo, sirvo com amor em seus 
passos sigo! Na renhida a luta contra o inimigo, pela 
sua graça triunfarei”. Deus é maravilhoso! Ele cuida 
dos seus! E mandou esse pequeno grande homem 
para estar conosco! Luiz não foi para a escola por 
nossa causa! Se importou conosco! Tenho certeza 

que vocês o educaram no caminho do Senhor e por 
seus exemplos, Luiz fez o que fez!

Estamos bem, agora! Estamos nos recuperando 
rapidamente e domingo passado, Luiz foi a ilustração 
da pregação do evangelho de Cristo. O Senhor seja 
louvado por suas vidas. Podemos orar?

- Claro que sim, disse o pai!

Assim oraram agradecendo a Deus pelo livramento 
e pela providência de mandar o Luiz para cuidar do 
pastor e sua esposa!

Luiz, o nosso personagem que, antes do tempo, virou 
um homem incrível!

Queridos (as) amiguinhos(as)! O Senhor os quer usar 
em todo o tempo! Deixem-no agir! Ouçam a sua voz!

Com carinho,

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

MENINO
HOMEM
CRESCER
MADURO

PAIS
AGOSTO
FAMÍLIA

ORIENTAR

O R I E N T A R W S

G W U F V X A I F F

J H M E N I N O A G

R W Y E G A S F M N

F D H C E S B G I C

T H C R R I R H L Q

A P I E O R F E I M

A G O S T O S G A A

P E T C R L Y P I D

A I J E H R I X A U

I E Z R S L N A V R

S K R Z H O M E M O
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