


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 129 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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CONTEXTO
Amizade

SUMÁRIOEDITORIAL

“A amizade é um amor que nunca morre.”
Mário Quintana

Apesar de ser comemorado em pelo menos três datas 
diferentes no Brasil, o Dia do Amigo foi primeiramente 
adotado na Argentina no dia 20 de julho. Nossa edição 
dedicou-se a esse tema, crendo que até mesmo Deus 
valoriza a amizade, pois foi o próprio Cristo que falou 
a Seus discípulos: “Já vos não chamarei servos, porque 
o servo não sabe o que faz o seu senhor; mas tenho-vos 
chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai 
vos tenho feito conhecer” (João 15:15). Nosso Líder 
Nacional, Coronel Ted Horwood, bem como a Rumo 
Kids, enfatizam a importância  da amizade. Faremos 
juntos uma sessão flashback a um clássico da TV dos 
anos 80. Também destacamos o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, que está aniversariando, com textos 
da psicóloga Liliam Arruda e do Major Maruilson 
Souza.

Nem sempre os amigos estão perto, mas ainda assim 
estão presentes, como diz a poetisa:

Meus companheiros amados, 
não vos espero nem chamo: 
porque vou para outros lados. 
Mas é certo que vos amo. 

Nem sempre os que estão mais perto 
fazem melhor companhia. 
Mesmo com sol encoberto, 
todos sabem quando é dia. 

Ebeneser Nogueira - Major
Editor

¹Cecília Meireles:Recado aos Amigos Distantes, in “Poemas (1951)”.
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CONTEXTO

É  uma alegria mais uma vez saudá-lo. No Exército 
de Salvação, começamos este mês com um Sim-
pósio de Justiça Social. Foi um momento mara-

vilhoso para nos reunirmos para ouvir, aprender e 
orar sobre como podemos nos envolver nas questões 
sociais de nossa comunidade. Como cristãos, acredi-
tamos que Deus quer que trabalhemos pela justiça. 
O Simpósio ajudou-nos a focar nossos corações em 
por que devemos nos envolver e como podemos 
nos envolver. Houve outro benefício do Simpósio, no 
entanto: conseguimos conhecer pessoas que tinham 
os mesmos interesses e a mesma esperança para o 
Brasil. Fomos capazes de fazer novos amigos.

Este mês estamos nos concentrando na amizade. Essa 
ideia de amizade mudou nos últimos anos. A mídia 
social nos dá a opção de ter “amigos” que nunca co-
nhecemos. Todos nós conhecemos pessoas que têm 
centenas, talvez milhares de “amigos”. É claro que 
todos sabemos que clicar em uma página do Face-
book não faz um amigo. Na verdade, hoje podemos 
até ter “amigos” que nos farão mal. Há um versículo 
muito interessante no livro de Provérbios que fala 
sobre verdadeiros amigos e amigos falsos - “Algumas 
amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é 
mais chegado que um irmão” (Provérbios 18:24- NTLH).

A amizade é fundamentalmente 
sobre relacionamentos, e os 
relacionamentos exigem tempo 
e honestidade. Sem tempo para 
estabelecer valores, interesses 
e preocupações comuns, uma 
amizade não tem fundamento. 
Mas uma amizade sem sincerida-
de e confiabilidade é superficial 
e não pode acrescentar nada a 
um relacionamento. Todos nós 
precisamos de amizades porque 
Deus nos criou para sermos so-
ciáveis. Precisamos de amigos 
que nos ajudem a ser pessoas 
melhores e com quem podemos 
investir nossas vidas para ajudá-
-los a serem pessoas melhores. 
Mais uma vez lemos em Provér-
bios: “Assim como os perfumes 
alegram a vida, a amizade sincera 
dá ânimo para viver” (Provérbios 
27:9 - NTLH).

Amizades reais são um presente de 
Deus. Acabei de ler um livro que fala sobre santidade 
social, que nos lembra que tendemos a tornar-nos 
iguais às pessoas com quem convivemos. Temos a 
oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores, 
mais compassivas e mais justas, baseadas nas amiza-
des de nossas vidas. É nossa esperança que você ache 
esta edição uma bênção, e que você busque melhores 
relacionamentos, levando a uma fé mais forte.

Graça e paz para você. Conte com nossas orações por 
você neste mês.

Ted Horwood – Coronel
Líder Nacional do Território do Brasil

Quartel Nacional – São Paulo

AMIZADE
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Procura-se um Amigo

Não precisa ser homem, basta ser humano, basta ter sentimento, basta ter coração. Precisa saber falar e calar, sobretudo 
saber ouvir. Tem que gostar de poesia, de madrugada, de pássaro, de sol, da lua, do canto dos ventos e das canções da brisa. 
Deve ter amor, um grande amor por alguém, ou então sentir falta de não ter esse amor. Deve amar o próximo e respeitar a 

dor que os passantes levam consigo. Deve guardar segredo sem se sacrificar. 

Não é preciso que seja de primeira mão, nem é imprescindível que seja de segunda mão. Pode já ter sido enganado, pois todos 
os amigos são enganados. Não é preciso que seja puro, nem que seja de todo impuro, mas não deve ser vulgar. Deve ter um 
ideal e medo de perdê-lo e, no caso de assim não ser, deve sentir o grande vácuo que isso deixa. Tem que ter ressonâncias 
humanas, seu principal objetivo deve ser o de amigo. Deve sentir pena das pessoas tristes e compreender o imenso vazio dos 

solitários. Deve gostar de crianças e lastimar as que não puderam nascer. 

Procura-se um amigo para gostar dos mesmos gostos, que se comova, quando chamado de amigo. Que saiba conversar de coisas 
simples, de orvalhos, de grande chuvas e das recordações de infância. Precisa-se de um amigo para não se enlouquecer, para 
contar o que se viu de belo e triste durante o dia, dos anseios e das realizações, dos sonhos e da realidade. Deve gostar de 

ruas desertas, de poças de água e de caminhos molhados, de beira de estrada, de mato depois da chuva, de se deitar no capim. 

Precisa-se de um amigo que diga que vale a pena viver, não porque a vida é bela, mas porque já se tem um amigo. Precisa-se 
de um amigo para se parar de chorar. Para não se viver debruçado no passado em busca de memórias perdidas. Que nos bata 

nos ombros sorrindo ou chorando, mas que nos chame de amigo, para ter-se a consciência de que ainda se vive.  

Autor Desconhecido

REFLEXÃO
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Introdução
A adolescência é uma etapa muito interessante, 
mas igualmente muito estressante na vida de uma 
pessoa: deixou-se de ser criança, mas ainda não se 
é adulto. Juntem-se a isso as muitas metamorfoses 
externas, os turbilhões de mudanças internas, as 
agitações típicas da idade, a descoberta do outro 
quando ainda se está buscando a própria identi-
dade. Esse período de transição - com toda a sua 
problemática - é democrática e independe de raça, 
religião ou nível socioeconômico. Adolescente é ado-
lescente, não importa a que classe social pertença, o 
clube que frequente, o time que torça ou a religião 
que professe: todos estão expostos a determinadas 
situações, que exigem a presença de pessoas mais 
maduras e abertas ao diálogo, a troca de informação 
e a aprendizagem mútua. 

Adolescência e fumo
Os estudos indicam que é nessa fase que o uso de 
drogas começa. Sejam elas licitas (álcool, fumo) ou 
ilícitas (maconha, cocaína ou craque) e – por ser 
essa uma etapa na qual se busca imitar – os ídolos 
da juventude têm um papel importante. Aparecer 
nas redes sociais fazendo uso de bebida alcoólica 
ou em propaganda de cigarros, por exemplo, pode 
influenciar na iniciação do adolescente naquilo que 
poderá mantê-lo escravo pelo resto da vida. Além 
do mais, sabe-se que 97% das mortes por cancro da 
laringe, 90% das mortes por cancro de pulmão e 85% 
das mortes por bronquite e enfisema pulmonar são 
consequências diretas do uso do fumo. Uma possi-
bilidade é aproveitar o Dia Nacional de Combate ao 

Série de artigos escritos pelo Major Maruilson Souza com o objetivo de informar, sensibilizar e 
convidar o(a)s leitore(a)s à reflexão e engajar-se em resposta às questões propostas. 

Fumo (29 de agosto) para envolver os adolescentes 
numa pesquisa e discussão da temática.  

Adolescência e álcool 
Segundo o Dr. Dráuzio Varela, o alcoolismo não é um 
problema especifico dos adultos. Para ele, no Brasil 
começa-se a beber cada vez mais cedo, e as meninas 
ainda mais cedo do que os meninos. Se é verdade 
que o álcool ajuda a relaxar, a reduzir a ansiedade 
e o estresse, a diminuir as tensões e a inibição, é 
igualmente verdade que o álcool é responsável pelo 
aumento do número de acidentes e da violência. 
Por outro lado, como é uma droga licita e aceita 
como normal - em não poucos casos -, é até mesmo 
incentivado pela sociedade. Entretanto, os índices 
indicam já ser essa uma questão de saúde pública. 

Adolescência e sexo
Ainda que sexo seja assunto corriqueiro na TV e nas 
rodas de conversa, devemos reconhecer que o tabu 
ainda ronda essa temática. Consequentemente, isso 
impede que o assunto seja tratado de forma aberta e 
honesta. Na maioria das igrejas esse é simplesmente 
um tópico proibido. Ali, adolescentes e jovens são 
tratados como anjos. Ou seja, como seres assexua-
dos. Parte-se ingenuamente do pressuposto de que 
os hormônios dos adolescentes também passaram 
por um processo de conversão. Ledo engano, haja 
vista o aumento do número de adolescentes grávidas 
nos últimos anos. Além do mais, pesquisas apontam 
que ao redor de 55% tiveram sua primeira relação 
sexual antes dos 18 anos. 

VÁ E FAÇA ALGUMA COISA

ADOLESCÊNCIA: UMA ETAPA DE 
MUITAS METAMORFOSES EXTERNAS 

E TURBULÊNCIAS INTERNAS



Adolescência e homicídio  
A violência envolvendo adolescentes chegou a ín-
dices alarmantes. O assassinato de adolescentes 
e jovens é como morte anunciada. Sabe-se onde 
elas acontecerão: especialmente nas periferias 
das grandes cidades; e suas vítimas serão, na sua 
maioria, pobres e negros. Pesquisas indicam que o 
assassinato de adolescentes no Brasil vem subindo 
de forma continua desde 2012. A UNIFEC alerta que, 
se nada for feito para reverter a tendência, cerca de 
43 mil adolescentes serão vitimas de homicídio no 
Brasil até 2021. 

Adolescência e suicídio  
É preciso romper o silêncio e discutir o assunto. Não 
é mais possível fechar os olhos e fingir que nada 
está acontecendo. As estatísticas mundiais revelam 
ser o suicídio a terceira maior causa de morte entre 
adolescentes entre 15 e 19 anos. Mas, no Brasil não 
é diferente. Pesquisas disponíveis apontam que 
entre 2002 e 2012 aumentou em 40% o número de 
suicídio na faixa dos 10 aos 14 anos, e em 33,5%, na 
faixa dos 15 aos 19 anos. Em 2018, as manchetes 
de jornais denunciam: “Suicídio de adolescentes 
avança”, “Casos recentes de suicídio mobilizam 
escolas em São Paulo”, “Suicídio de estudantes 
causa comoção nas redes sociais e reflexões nas 
escolas”. Por que esse fenômeno social tem crescido 
em nossa época? O que está havendo com nossos 
jovens que os fazem desistir do dom da vida? Que 
sofrimento insuportável é esse que os está fazendo 
matar a dor, matando a si mesmos? Será que como 
pais, educadores e sociedade não estamos sendo 
capazes de ver os sinais de pedido de socorro que 
estão emitindo? Recentemente o CVV – Centro de 
Valorização da Vida alertou para o aumento na busca 
por seus canais de atendimento e que, somente em 
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2017, mais de 2 milhões os procuraram. No caso 
de adolescentes, seria esse um sinal de que não há 
quem os escute? Será que o suicídio de um modo 
geral e, em especial na adolescência, não se tornou 
um caso de saúde pública?  

Conclusão 
Sim, a adolescência é um período de muitas meta-
morfoses externas e de enormes turbulências inter-
nas. É uma etapa – emocional, física e mental – com-
plexa. É uma fase de muitas contestações (“Si hay 
gobierno, soy contra”), mas também de descobertas 
incessantes sobre si mesmo, o outro e o universo; 
de abertura às novas experiências e de desejo de 
ser aceito e de sentir-se útil. Sim, a adolescência é 
também uma etapa de muitas possibilidades. Que 
tal você, leitor(a) olhar para trás, para sua própria 
experiência como adolescente, e ser menos critico 
e mais compreensivo com os adolescentes ao seu 
redor? Que tal ouvi-los mais? Que tal envolvê-los em 
atividades esportivas, recreativas e teatrais? Que tal 
doar algumas horas semanais do seu tempo para 
trabalhar com os adolescentes na sua comunidade 
ou em uma comunidade carente?   

Para discutir em grupo: 
1. O que podemos fazer para comemorar o Dia Na-
cional de Combate ao Fumo? 
2. O uso continuo de álcool destrói as células ner-
vosas – neurônios. Quais são os principais perigos 
do uso de bebidas alcoólicas? 
3. Quais são as consequências da gravidez na ado-
lescência? 
4. Quais são as principais causas do assassinato de 
adolescentes e jovens em nosso país? Na nossa co-
munidade, que ações praticas podemos desenvolver 
para proteger nossos adolescentes e jovens? 
5. O que podemos fazer para prevenir o suicídio de 
adolescentes na nossa cidade e comunidade? 
6. Quais sinais devem nos alertar e indicar intenção 
de suicídio? 

Maruilson Souza, Ph.D
Serve atualmente como Diretor do Colégio de Cade-
tes, Secretário Nacional de Educação e membro do 

Conselho Internacional de Teologia. Ele possui douto-
rado (Ph.D) e está realizando estudos pós-doutorais. 



ESPECIAL

Conta Comigo (Stand By Me, 1986), filme dirigido 
por Bob Reiner, baseado no conto “O Outono da 
Inocência – O Corpo”, de Stephen King (o mestre de 
contos de horror fantásticos, surpreende ao contar 
uma história um tanto autobiográfica repleta de 
nostalgia), conta a história de quatro amigos que, 
no verão de 1959, partem em busca do corpo de um 
garoto desaparecido da idade deles, com o intuito de 
tornarem -se os heróis da cidade, sem imaginar que 
essa viagem se transformaria em uma jornada de au-
todescoberta que marcaria suas vidas para sempre.

Contada a partir das memórias do escritor Gordon 
Lachance, a história acontece numa pequena cidade 
do Óregon e concentra-se em quatro amigos inse-
paráveis no início da adolescência:  o tímido Gordon 
Lachance, cuja família ainda está sofrendo a perda 
do seu irmão mais velho; Gordon não se sente ama-
do pelos pais e sofre quando comparado ao irmão 
que, aos seus olhos, é perfeito e insubstituível; Chris 
Chambers, o garoto pobre que é visto como um de-
linquente, mas que é um pacificador com um forte 
espírito de liderança e sensibilidade; o destemido e 
perturbado Teddy Duchamp, cuja orelha queimada 
era a marca sempre presente de um pai com distúr-
bios mentais; e o covarde e infantil Vern Tessio.

A curta viagem de dois dias vai conduzindo os quatro 

garotos, cada um com seu próprio drama familiar, ao 
autodescobrimento, à maturidade, ao fortalecimento 
da amizade e à importância da união. Os segredos 
ocultos de cada um vêm à tona no decorrer da via-
gem e são tratados de uma maneira que só os amigos 
de verdade conseguem fazer.
No afã de encontrar o corpo, eles não percebem 
que a descoberta mais importante que eles acabam 



fazendo é a das suas próprias identidades. A partir 
daí, retornarão para casa com a visão de mundo 
ampliada. A viagem torna-se o rito de passagem 
para aqueles garotos. Os personagens interagem de 
forma tão verossímil que somos remetidos à nossa 
própria infância e às nossas próprias amizades. Em 
alguns momentos, queremos ser um deles e parti-
cipar da jornada.

Quem viveu os anos 80 provavelmente viu esse filme 
na Sessão da Tarde, e, provavelmente, teve seus ami-
gos com quem se aventurava pelo bairro. Preocupa-
-me hoje essa geração, cujos amigos são apenas – ou 
em sua maioria – virtuais. Nunca tiveram amigos 
como os do filme, nunca “fugiram” até a lanchonete 
do bairro vizinho e, pior ainda, nunca tiveram com 
quem abrir o coração. Tenho 1.693 amigos no Face-
book, mas menos de 1% estariam presentes, caso 
eu precisasse deles. Será que estamos perdendo a 
capacidade de cultivar amizades verdadeiras e dura-
douras? Será que toda essa tecnologia ao invés de 
facilitar a vida e aproximar as pessoas está apenas 
produzindo superficialidade e isolamento?

O Rei Salomão, escrevendo sobre amizade, disse: 
“Um verdadeiro amigo é sempre leal, e é nos momentos 
difíceis que se conhecem os amigos fiéis” (Provérbios 
17:17 –  na versão “O Livro”). Temos amigos para os 

momentos difíceis? Será que nossos amigos dirão 
para nós, em qualquer circunstância: “Conta Comi-
go”? Valorize e cultive as boas amizades, e caso ache 
difícil encontrar amigos verdadeiros hoje, aceite o 
desafio e torne-se um!

Ebeneser Nogueira - Major
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Ao olhar crianças brincando sem nunca se te-
rem visto antes, faz-me pensar como adulto 
que sou: “onde nasce a amizade...” Amizade 

sem pretensão de ter e sim de ser... Sem interesses 
ou segundas intenções. Foi assim que Renato me 
surpreendeu ao dizer: 
– Papai, posso brincar com o meu  amiguinho?

Amiguinho, pensei... onde? Se ele havia chegado 
comigo e aquela pracinha era nova para nós, uma 
vez que havíamos nos mudado a pouco tempo para 
aquele bairro. Mas lá estava o amiguinho, pronto 
para correr com Renato , pular com Renato, brincar 
de pega-pega com ele. Senti saudade do meu tempo 
de criança, onde eu tive o mesmo privilégio que meu 
filho está tendo... porém, onde foi parar a amizade 
genuína de meu tempo pueril?
         
Tanto tempo já se passou. Hoje tenho problemas a 
resolver e sinto-me sozinho. Não tenho um amigo  
que me possa ajudar... De repente, perdido em 
meu pensamentos, alguém se aproximou. Em um 

primeiro momento , não entendi 
o que era, mas, saindo um pouco 
de minha observação, notei um 
grupo de jovens vestidos com 
uma roupa não convencional. 
Policiais? Não, muito novos 
para a profissão pensada ( ri de 
mim mesmo). Um deles disse 
gentilmente: “posso deixar essa 
revista com o senhor?” Acenei 
que sim. Então, deixou-me uma 
revista chamada RUMO cuja 
capa falava sobre o verdadeiro 
amigo.

Folheei com calma, não havia 
pressa, olhei para o Renato e 
ele estava se divertindo à beça, 
e como eu tinha tempo disponí-
vel, resolvi deixar-me levar pela 
literatura em minhas mãos. De 
repente, meu coração – não 
sei por que – começou a ficar 
estranhamente aquecido, como 

se alguém me abraçasse em um dia 
de frio. Li palavras de testemunho sobre amizade. 
Li textos que me remetiam a histórias bíblicas que 
falavam de amizade e, por fim, li sobre Jesus Cristo 
que Se interessou, ouviu e transformou vidas da-
queles que O procuravam independentemente da 
forma como se encontravam.

É claro que já ouvira sobre Jesus! É difícil alguém 
não ter ouvido sobre Ele, você não concorda? Mas 
senti-lO? É outra situação bem diferente. Seja como 
for, fechei a revista e chamei o grupo que ainda es-
tava na praça. Olhei para seus ombros e perguntei, 
intrigado: “ O que significa SS?”. Ouvi de dois deles:
- Salvo para Servir.
- Salvo por quem? 
- Por Jesus!
- Para servir quem?
-A humanidade sofredora!

Naquele momento entendi que a humanidade so-
fredora era eu! 
Quis saber mais ... 
Final da história: Hoje estou aqui, contando tudo 

RUMO KIDS

ONDE 
NASCE A AMIZADE?
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isso para vocês! Não sou mais um sofredor, pois 
tenho um amigo que me ama e seu nome é JESUS, 
a quem tenho conhecido na vida de meus irmãos. 
Ele é Jesus, amigo verdadeiro, o Filho de do Deus 
vivo, o Deus Emanuel.

“Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que 
o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado 

amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes 
tornei conhecido.” João 15.15 

Beijos,

Tia Lilian
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O adolescente T.F, com 13 anos e deficiência 
intelectual, usuário de uma das unidades do 
Exército de Salvação, foi “barrado” na escola.  

Segundo uma funcionária da escola, eles haviam 
perdido os documentos deste adolescente e por 
isso não poderiam efetivar a matrícula, e mesmo 
ao fornecer toda documentação novamente, nos-
sa educadora foi informada de que não estavam 
“localizando” a documentação. Quando foi falar 
diretamente com a diretora da escola sobre o caso, 
percebeu que não queriam que o adolescente per-
manecesse na escola e ouviu “Na minha escola ele 
não vai estudar! ” 

Ciente dos direitos desse adolescente, nossa edu-
cadora solicitou, então, que a diretora da escola 
documentasse esse comunicado: “Então por favor, 
escreva em um papel: na minha escola T.F não vai 
estudar, e assine a folha com esta declaração”. Ao 
perceber que aquele adolescente tinha alguém que 
conhecia e defendia seus direitos, imediatamente 
os documentos foram encontrados e a matrícula 
efetivada. 

Novamente a educadora foi à escola e solicitou 
“agora que a matrícula dele foi efetivada, eu vim 

solicitar a transferência dele 
para outra escola, porque aqui 
eu sei que ele não vai conseguir 
desenvolver as habilidades que 
tem”. T.F foi para outra escola, 
iniciou uma nova jornada, e 
lá “deslanchou”, avançou na 
aprendizagem, fez novos ami-
gos, era visto e aceito como ele 
era: um adolescente!

O Estatuto da Criança e do 
Adolescente está completando 
28 anos! O processo de mu-
dança da legislação de Código 
de Menores para o ECA trouxe 
impacto sobre nossa sociedade. 
Alguns acreditavam piamente 
que a nova lei “não ia pegar”, 
outros a entendiam como farta 
de direitos e escassa de deveres.  
Ocorre que as duas visões men-
cionadas anteriormente esta-
vam equivocadas; a lei “pegou” 

e muitos avanços aconteceram, o 
que é muito positivo. Vale também lembrar que 
cada direito elencado na legislação trás consigo um 
dever: a criança tem direito à escola, a isso se liga o 
dever de frequentar a escola. 

Apesar de terem-se passado 28 anos, a legislação 
que trata da proteção de crianças e adolescentes no 
nosso país ainda enfrenta o desafio de ser efetivada 
com sucesso em todos os setores da nossa socie-
dade.  Para isso é importante que todos conheçam 
e busquem a efetivação desses direitos. 

O ECA é considerado uma das legislações mais 
avançadas do mundo, e precisamos enxergar seu 
efeito na vida de cada criança e adolescente. Infe-
lizmente, apesar de todos os avanços que tivemos 
nestes 28 anos, ainda vemos o direito de crianças 
e adolescentes sendo desrespeitados e, às vezes, 
como no caso de T.F, sendo violado por quem de-
veria disseminá-lo e efetivá-lo. 

Ainda temos crianças e adolescentes sendo víti-
mas de violência através do abandono, da fome e 
da miséria. Esse quadro coloca uma criança e um 
adolescente em desvantagem em relação ao de-
senvolvimento de outras crianças e adolescentes 

CONEXÃO

ECA - 28 ANOS



Isso traz a responsabilidade para todos nós que 
precisamos conhecer a legislação  para cobrar sua 
efetivação e proteger nossas crianças e adolescentes 
de todos os tipos de violência. 

A maior violência praticada contra uma criança é não 
dar a ela o suporte que ela necessita para seu ple-
no desenvolvimento: educação, lazer, convivência 
familiar e comunitária, alimentação, afeto, moradia, 
saúde e  proteção, pois, sem isso, limitamos todo o 
potencial que nela existe.
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Liliam Arruda - Psicóloga
Departamento Nacional da Obra Social

que tenham esses direitos garantidos. Se não há 
alimento adequado, não há desenvolvimento físi-
co adequado, não há prontidão para aprender ou 
desenvolver habilidades. Se não há afeto e, em seu 
lugar, ocorre o abandono, não há desenvolvimento 
emocional adequado. Isso afeta o aprendizado e o 
sentido de ser. 

O ECA faz-nos lembrar de que o Estado tem a obri-
gação de proteger todas as crianças e adolescentes 
de qualquer forma de violência; assim, o direito à 
educação, à saúde, ao lazer, à convivência familiar 
e comunitária precisa ser proporcionado e assegu-
rado pelo Estado.

O ECA faz-nos lembrar que toda a sociedade é res-
ponsável por proteger as crianças e adolescentes. 
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Éramos um pouco mais de 200 pes-
soas vindas de diversas partes do 
Brasil e integrantes de igrejas e de diversas 

organizações da sociedade civil. Alguns de nós só 
nos conhecíamos pelas discurssões no grupo do 
Whatsapp. Finalmente, depois de meses de espera 
e expectativas, chegou o dia. Na abertura, a primeira 
surpresa: fomos brindados com uma linda apresen-
tação de patins feita por Alzenir Eudália e por um 
grupo de estudantes de música da Universidade 
Católica de Santos que cantou Dorival Caymmi. 
Nada mais brasileiro e nada mais significativo ouvir 
naquela ocasião: “minha jangada vai sair pro mar”. 
Em seguida, o Coronel Ted Horwood recepcionou 
colorosamente os participantes e, imediatamente 
após, o Tenente-Coronel Dr. Dean Pallant, Diretor 
da Comissão Internacional de Justiça Social, fez a 
conferência de abertura, na qual parabenizava os Di-
reitos Humanos pelo aniversário de 70 anos, mas, ao 
mesmo tempo, provocou os participantes: “sobrevi-
verão eles ao século 21?”. Em seguida, a vereadora 

2º SIMPÓSIO BRASILEIRO 
DE JUSTIÇA SOCIAL

Patrícia Bezerra palestrou sobre 
a violência contra a mulher e 
desafiou a Igreja cristã – como 
grupo social organizado – a 
despertar-se, envolver-se e sair 
em defesa da vida e no combate 
ao feminicídio. De acordo com 
Patrícia, a mulher ainda hoje é 
vitima de níveis assutadores de 
violência em São Paulo; sendo 
que no Brasil, os casos de estu-
pro têm aumentado, as piadas 
de mau gosto multiplicam-se e, 
em pleno século 21, a mulher 
ainda é tratada como objeto de 
cama, mesa e banho. “Se numa 
casa todos comem, dormem, 
bebem e sujam, por que só a 
mulher tem que cozinhar, lavar 
e passar?”. 

O segundo dia do Simpósio co-
meçou com a Reverenda Yokimi 
Yuaça desafiando os presentes 

a seguirem o modelo de Jesus no 
anuncio da justiça, no acolhimento aos margina-
lizados e na prática da denuncia daquilo que, na 
sociedade, não está de acordo com os principios 
do Reino de Deus. De fato, as reflexões do dia esti-
veram voltadas para a questão dos refugiados. Os 
principais conferencistas abordaram a temática a 
partir das seguintes perspectivas: “Os refugiados e a 
Bíblia” (Paulo Ayres), “Refugiados: Graça sem frontei-
ras”; “Prevenção do desaparecimento de crianças”; 
“Migração e religião” (Gilbraz Aragão) e “Quando ser 
mulher é um perigo” (Debbie Horwood). 

No terceiro, a partir da parábola do Bom Samarita-
no, o Bispo Ildo Melo afirmou que Jesus veio reverter 
o status quo, trazendo o marginalizado e o despre-
zado para o centro, dando visibilidade ao que antes 
estava invisivel. Para Ele, é preciso prestar atenção 
na denuncia que a narrativa bíblica faz: Deus não 
está representado nem na figura do sacerdote nem 
na figura do levita, mas daquele que está caido. 

“Direitos Humanos: 
Espiritualidade, Refugiados, Tráfico de Pessoas e Violência Contra a Mulher”

31 de maio a 03 de junho de 2018

NOTÍCIA
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Para ele, as questões sociais não são somente um 
problema do Estado, mas são também seu, meu e 
nosso como cidadãos. No decorrer do dia, os de-
bates foram guiados pela discussão dos seguintes 
assuntos: “Justiça social: Na Bíblia, um projeto de 
vida; na pratica, uma escolha individual?” (Gedeon 
Alencar); “Espiritualidade e justiça social” (Dionisio 
Oliveira); “O que significa viver sem direitos num 
mundo de direitos” (Projeto Três Corações); “Mulhe-
res da Igreja: Quebrando as correntes da violência 
e proclamendo os direitos” (Waneska Bonfim); “O 
papel da juventude cristã na justiça social” (Camila 
Rago); “Os desafios de salvaguardar os direitos dos 
transexuais” (Vânia Quintão); “O orgulho não foi 
feito para o homem, nem a ira para os nascidos de 
mulher”. O dia terminou com a reflexão de Arioval-
do Ramos sobre “Justiça Social: O que a Igreja tem 
a ver com isso?” 

No último dia, o Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos da Assembléia Legislativa do Estado de 
São Paulo, Deputado Carlos Alberto Bezerra, falou 
sobre “Fé, Justiça Social e Direitos Humanos”, desta-

cando que a igreja brasileira precisa sair de dentro 
dos seus muros, assumir o seu papel na sociedade. 

Repercussões do Simpósio: 
“Estou impressionada com o nível de excelência dos 
palestrantes e com a coragem de trazer os temas que 
muitas vezes a Igreja considera um tabu. Para mim, as 
palestras sobre direitos humanos expandiram o meu 
conhecimento e me fizeram entender a relação disso 
com o reino de Deus” (Tânia Wutzki).

“Os ensinamentos aprendidos têm sido enriquecedores 
e nos motivam a retornar e aplicá-los nos campos onde 
atuamos”  (Marcio e Elivania Sato, João Pessoa-PB).

“Sinto-me profundamente determinada a me envolver 
em questões de justiça social a partir da minha comu-
nidade local” (Maria Gutierrez, Argentina). 

Andremárcia Aroucha
Jornalista – Corpo de Campinas/SP
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