


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 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 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 128 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, 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

”Amor, livre como o ar
aos olhos dos laços humanos, 

Espalha suas asas leves e, num instante, voa.” 
Alexander Pope

O ódio tem se intensificado no planeta de forma assustadora. 
A intolerância é a palavra de ordem. É preciso que sopre 
um vento forte e leve para longe toda essa fumaça tóxica. 
O amor é esse vento forte e livre, capaz de mudar as 
circunstâncias. Nesta edição, o amor está no ar em cada 
artigo, para nos lembrar que servimos a um Deus de 
amor, que o amor é a linguagem universal que gera união 
e nunca divisão. É o remédio para curar as mazelas deste 
nosso mundo. 
A canção de Jorge Camargo, Amor Incondicional, nos fala 
sobre a natureza do amor de Deus, que tanto precisamos 
em nossas vidas:

Eu e você respondemos ao amor a nós demonstrado,
Às palavras de carinho, ao abraço afetuoso;

Gestos comuns entre humanos.
Eu e você conhecemos só o amor baseado na troca,

Que perdura se há resposta aos padrões mais elevados
Que jamais atingiremos.
Amor na versão normal, 

Que costumamos ver como algo tão banal.
A fonte de todo bem, duro é ter que dizer:

Vai muito mais além do amor convencional.
Deus lá do céu revelou-Se

Com amor desmedido e inflamado,
Cuja chama abraça o mundo depurando seus desmandos

Com graça espantosa e doce.
O próprio Deus encarnou-Se,

Puro amor que não tem paralelo;
Que se doa e que perdoa a mais funda e grave mágoa

E que das cinzas renasce.
Amor incondicional, 

Que não podemos ver com olho natural.
Amor que primeiro amou,

Que fez por onde amar a quem sequer notou.
Amor incondicional.

Boa leitura!

Ebeneser Nogueira – Major
Editor

RUMO KIDS
Todos os Dias são

para Amar
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Alguém disse que: “se você não ama e não 
é amado, é um candidato ao suicídio.” Nós 
vivemos um tempo em que o amor está 
em queda, e o ódio está em alta no mundo 
e, com ele, a banalização da vida. Mata-
se por qualquer motivo, até mesmo “em 
nome de Deus”, e ainda creem que serão 
recompensados por este deus. Jesus Cristo, 
em seu sermão profético, disse: “por se 
multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará 
de quase todos”. (Mateus 24:12). (“Iniquidade” 
significa perversão, maldade e injustiça).

O Cristianismo caracteriza-se pela fé que se 
expressa em amor. Amar é a vocação do ser 
humano; creio que fomos criados por amor 
e para o amor. Os mandamentos de Deus 
se resumem em amar a Deus e ao próximo, 
como disse Jesus; no amor se cumprem as leis 
divinas. O amor é a base da educação familiar; 
quando o casal se ama verdadeiramente, 
os filhos se sentem seguros e aprendem 

a amar e, por sua vez, se preparam para a 
vida e para formarem suas próprias famílias. 
Aliás, é muito preocupante o quadro familiar 
hoje em dia quando grande parte dos lares 
brasileiros é afetada pela violência, pela 
separação trazendo sofrimento e angústia 
tanto aos cônjuges como aos filhos. Ainda 
que sejamos capazes de amar, infelizmente 
a nossa natureza é essencialmente egoísta 
e milita contra o amor que é de natureza 
dadivosa e até sacrificial.

O apóstolo Paulo fala do amor como o DOM 
SUPREMO, ou seja, aquele tipo de amor que no 
grego vem da palavra ágape, e que é descrito 
com as seguintes características: 
O amor nunca é invejoso ou ciumento. 
Também não é arrogante, orgulhoso, egoísta, 
rude, inconveniente e não maltrata ninguém. 
Ao contrário, é modesto, altruísta e tolerante, 
não se ressente do mal, não se alegra com 
a injustiça, mas regozija-se com a verdade. 
... o amor jamais acaba”. (1 Coríntios 13:4 a 
8). É claro que esse tipo de amor não é fruto 
de nossa natureza egoísta, mas sim um dom 
divino sobrenatural, uma obra do Espírito 
Santo que transforma a nossa natureza e nos 
torna filhos de Deus.

O amor é uma dádiva de Deus e se expressa 
de diversas maneiras. Os gregos têm várias 
palavras para definir o amor. A palavra 
Eros é um amor erótico, sexual, romântico, 
sentimental e está mais ligado à paixão. Fileo é 
um amor fraternal, de amizade, camaradagem.
Porém, ágape é o amor de Deus e é chamado 
de “amor invencível, incondicional”. Amor 
que é demonstrado especialmente pela 
dádiva de Jesus como o Salvador que se 

CONTEXTO
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entregou à morte para nos salvar. Para amar 
verdadeiramente ou para experimentar esse 
tipo de amor, é necessário conhecer a Deus, 
crendo e recebendo o Seu amor que perdoa, 
transforma a nossa vida e nos enche com o 
Seu Espírito Santo. Esse tipo de amor foge a 
qualquer padrão humano. É aquele que foi 
demonstrado por Jesus que, morrendo na 
cruz, orou por Seus algozes: “Pai, perdoa-lhes 
porque não sabem o que fazem” (Lucas 23:34).

Ele nos ensinou que devemos “amar os nossos 
inimigos e orar pelos que nos perseguem” 
(Mateus 5:44). João, o discípulo do amor, diz: 
“Quem não ama, não conhece a Deus porque 
Deus é amor... Nisto consiste o amor de Deus: 
não que nós tenhamos amado a Deus mas em 

que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como 
propiciação pelos nossos pecados...” (1 João 
4:8 a 10). Penso que foi santo Agostinho que 
perguntando: “o que é pecado?” respondeu: 
“pecado é não amar”. O amor é fundamental 
para a vida de todo ser humano, é ele que dá 
sentido à vida e que nos motiva e capacita a 
viver e, acima de tudo, a agradar a Deus e ser 
útil a Ele neste mundo.

Amor é o sentido da vida!

Paulo W. Rangel
Comissário
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Com esse versículo iremos começar a escola 
dominical de hoje – falou  Clarice, a dirigente 
do culto da escola dominical.

Estamos no mês de junho e hoje, por coinci-
dência, é dia 12. Alguém sabe o que as pessoas 
falam sobre esse dia?

Os menores 
se olharam e 
não f izeram 
l igação com 
nada especial. 
Já os maiores 
se olharam de 
f o r m a  m a i s 
marota ,  de-
monstrando 
que sim!

-  Então?  A l -
guém respon-
de?

- Ah! É o dia dos 
namorados!

Podia se ouvir 
e ver as risadas 
e os olhares quase que divertidos entre os 
participantes do culto.

- Sim! Hoje, aqui, no Brasil, comemora-se o “dia 
dos namorados”.

- Meu irmão comprou um perfume para dar 
para a namorada dele! - Interagiu Emily.

- Minha mãe também comprou um presente 
para o meu pai, mas não sei o que é! - Falou, 
alegremente, José, o mais novo da turma.

- Ah, é por isso que a Luiza recebeu um coração 
do Carlos!!!! - Disse uma voz que não quis se 
identificar!

Mais risos, porque a maioria conhecia a Luiza 
e o Carlos – mas só para constar – eles ainda 
não são namorados!

A professora  sentiu que agora era o momento, 
e, com a “deixa” do coração , pegou a figura de 
um que ela já havia confeccionado, colocou no 
quadro e continuou: 

- Vocês já viram 
este símbolo 
nas propagan-
das do dia dos 
namorados ou 
em outras pro-
pagandas?

- Já! Todos dis-
seram.

- E o que ele 
representa? 

- O amor, né! 
Falou Cristina 
espontanea-
mente.

- Perfeito! O 
amor.

E mais uma vez todos se lembraram da Luiza 
e do Carlos!

-E é sobre ele que eu quero falar para vocês!

Deus tem colocado o amor no coração do ser 
humano para que ele o demonstre ao próxi-
mo.

O amor pode ser demonstrado de várias ma-
neiras: entre irmãos – chamado em grego de 
ADELFOS; de amigos – chamado de FILIO(A); o 
amor familiar – chamado de STORGE; de um 
homem para uma mulher ou vice-versa  – 

RUMO KIDS

Todos os Dias São para Amar
“Por que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele 

que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.” João 3.16

Caça-Palavras



7 Rumo - Junho de 2017

chamado de EROS; e o principal, o de Deus 
– chamado de ÁGAPE.

Homens estabeleceram dias para que o amor 
seja demonstrado de forma mais intensa. Mas 
não há na Bíblia nenhuma passagem que diga 
que devemos amar mais em um dia e menos 
no outro. TODOS OS DIAS são dias para amar. 
TODOS OS DIAS são para amar e respeitar 
todas as pessoas.

Nas propagandas, o que se quer é vender o 
amor! Mas o amor NÃO  pode estar à venda! 
Ele nos foi dado gratuitamente por Deus e foi 
Deus que nos amou primeiro quando ainda 
não O conhecíamos – quando o pecado reina-
va em nós -  dando-nos  o Seu próprio Filho 
para dizer o quanto Ele nos ama, para que 
por meio Dele, amemos uns aos outros com 
o mesmo amor que  Deus nos ama!

Que fique bem claro! Nós devemos amar a 
todos, todos os dias! Independente da data, 
porque só o amor cura feridas e restaura o 

que possa estar quebrado de forma perfeita!
As crianças entenderam perfeitamente o que 
foi dito. 

Com isso, a professora convidou a todos que 
abrissem a Bíblia e lessem 1 Coríntios 13.  De-
pois 1 João 4. 7 e 8.

Terminaram o culto com o coro: “ O amor de 
Deus é maravilhoso (2x)/ Que grande amor!/ 
Tão alto que não tem cimo/ tão baixo que não 
tem fundo/ tão largo que não tem lado/ Que 
grande amor.”

Queridos(as) amiguinhos(as), o mundo neces-
sita de amor! Peçamos a Deus que Ele nos dê o 
Seu amor para que possamos amar aos outros 
da maneira que Ele nos pede – integralmente!

Com amor,

Tia Lilian

Z C F L V T
N R A M O R
S I P A N B
I A A T D G
T N I F Z T
D Ç X A V O
E A O C L A
U S N U B Ç
S D A L I A
F Z D T R R
L V O O Ç O
Z G S F Y C

Caça-Palavras

Crianças
Deus

Coração

Culto
Amor

Apaixonados

Encontre as palavras a seguir:



Em muitos lugares do mundo, no dia 14 
de fevereiro é comemorado o dia de São 
Valentim, popularmente conhecido como o 
Dia dos Namorados. 

O imperador Cláudio II, durante seu governo, 
proibiu a realização de casamentos em seu 
reino, com o objetivo de formar um grande 
e poderoso exército. Cláudio acreditava 
que os jovens que não tivessem família ou 
esposa iam alistar-se com maior facilidade. 
No entanto, um bispo romano continuou a 
celebrar casamentos, mesmo com a proibição 
do imperador. Seu nome era Valentim, e as 
cerimônias eram realizadas em segredo. 
A prática foi descoberta, e Valentim foi 
preso e condenado à morte. Enquanto 
estava preso, muitos jovens jogavam flores 
e bilhetes dizendo que os jovens ainda 
acreditavam no amor. Entre as pessoas que 
jogaram mensagens ao bispo, estava uma 
jovem cega, Artérias, filha do carcereiro, que 
conseguiu a permissão do pai para visitar 
Valentim. Os dois acabaram apaixonando-
se e, milagrosamente, a jovem recuperou a 
visão. O bispo chegou a escrever uma carta de 
amor para a jovem com a seguinte assinatura: 
“de seu Valentim”, expressão ainda hoje 
utilizada. Valentim foi decapitado em 14 de 
fevereiro de 270.

Entretanto, desde 1969 sua data não é mais 
celebrada oficialmente pela Igreja Católica 
em função da precariedade de comprovações 
históricas que levam em questão até mesmo 
a sua existência¹.

No Brasil, a data é comemorada no dia 12 
de junho, véspera do dia de Santo Antônio 
de Lisboa, conhecido pela fama de “Santo 
Casamenteiro”.

O importante mesmo é que nesse dia as 
pessoas celebrem o amor, com jantares 
românticos, flores, chocolates e presentes. 
O amor está no ar. E é maravilhoso que nem 
a tecnologia obsessivamente viciante nem o 
tempus fugit² conseguem impedir que o amor 
se espalhe ao nosso redor. Desde a criação 
do homem, ainda lá no Jardim do Éden, Deus 
falou: “Não é bom que o homem viva sozinho. 
Vou fazer para ele alguém que o ajude como 
se fosse a sua outra metade” (Gênesis 2:18 
– NTLH). E Deus criou a mulher – solução 
perfeita para curar a solidão masculina!

Em tempos onde a instituição familiar tem 
sido atacada de diversas formas, e o amor 
substituído pelo sexo banal e irresponsável, 
pelo consumismo e pelas relações virtuais 
que nos fazem desaprender a manter laços 
em longo prazo – amor líquido – como bem 
disse Bauman³, celebrar o amor é o caminho 
de volta para a ternura, para a segurança que 
relacionamentos sólidos fornecem. É preciso 
mais do que nunca levantar a bandeira 
do amor. O amor é capaz de derrubar as 
barreiras, tingir de cores o horizonte cinéreo 
da humanidade nos dias atuais.

O Deus a quem servimos e adoramos é o 
mesmo Deus que criou o homem e a mulher; 
é o criador da música e do romance; do pôr 
do sol e da noite de luar. Seu outro nome é 
amor.

Ebeneser Nogueira - Major
Editor-em-Chefe

¹https://pt.wikipedia.org/wiki/São_Valentim
²Do latim: Tempo que foge, que voa

³ BAUMAN, Zigmunt. Amor líquido: sobre a 
fragilidade dos laços humanos. Rio de Janeiro: 

Zorge Zahar Editor, 2004.

O Amor Está no Ar!

ESPECIAL

8Rumo - Junho de 2017



“O amor é capaz de derrubar as barreiras, 
tingir de cores o horizonte cinéreo 
da humanidade nos dias atuais.”
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Introdução
A expressão “Reino de Deus” (βασιλεία τοῦ θεοῦ 
Basiléia tou theou) ocorre 67 vezes no Novo 
Testamento, sendo que 52 delas aparecem 
nos Evangelhos. Se incluirmos seu sinônimo, 
“Reino dos Céus”, esse número é elevado para 
101 vezes em todo o Novo Testamento; isso 
sem abranger variantes tais como “Reino”, “Teu 
Reino”, “Reino do Pai”, “Evangelho do Reino”, 
“Palavra do Reino” e “Reino de Cristo”. Para 
compreendermos sua importância, devemos 
recordar que João Batista anuncia aos seus con-
terrâneos que “o Reino está próximo” (Mateus 
3.2) e faz um convite à conversão, à mudança 
de vida e a romper com os valores de acúmulo 
e luxo, voltando-se para a solidariedade para 
com os pobres e miseráveis da sociedade de 
então: “Quem tiver duas túnicas, reparta-as 
com aquele que não tem, e quem tiver o que 
comer, faça o mesmo” (Lucas 3.10).  Jesus 
igualmente inicia Seu ministério convidando 
Seus ouvintes para que se arrependam, pois 
“o Reino” se aproxima (Marcos 1.15). De fato, 
Jesus começa e termina Seu ministério falando 
do Reino de Deus. O que significa a expressão 
Reino de Deus? Que sentidos assumiu esse 
conceito no decorrer da história? É o Reino 
de Deus algo presente ou somente futuro? Se 
como cristãos somos todos cidadãos do Reino, 
que valores somos chamados a afirmar? 

O significado do Reino de Deus
O conceito do Reino de Deus era familiar aos 
ouvintes de Jesus. Dessa forma, seu anúncio 
não era nenhuma novidade e, mesmo com 
sentidos variados – reinado invisível e eterno 
de Deus; valores sob os quais uma pessoa ou 
grupo se comprometia a viver no cotidiano e 
Reino escatológico de Deus no final da histó-
ria-, o conceito de Malkutá (תוכלמ, reino) possuía 
uma longa história em Israel. Seu correspon-
dente em grego é Basiléia (βασιλεία). Esses 
termos possuem dois significados básicos: um 
abstrato e outro concreto. O primeiro, refere-
-se a “um reino” ou ao início de “um reinado” 
ou ainda ao “governo celestial de Deus como 
Rei”. No sentido concreto, é o território sobre 
o qual um reinado é exercido. Em termos bí-
blicos, “Reino de Deus” é o estabelecimento 
dos valores e da vontade de Deus onde antes 
predominava o caos, a desordem, a desarmo-
nia. Assim sendo, onde o “Reino” chega, seus 
efeitos podem ser percebidos. 
Para o apóstolo Paulo, Reino significa “justiça, 
paz e alegria” (Romanos 14.17), e isso pode 
ser observado na vida terrena cotidiana tanto 
de uma pessoa quanto de uma comunidade. 
Mesmo assim, ainda hoje esse é um dos con-
ceitos mais controversiais da teologia cristã. 
Por outro lado, Jesus não somente anunciou o 
Reino (Lucas 9.11; Atos 1.3), mas também en-
carregou Seus discípulos de fazerem o mesmo 
(Mateus 10.7; 24.14; Lucas 9.2, 11, 60). 

Comprometidos com Valores de Interesses 
Públicos Comunitários e Universais

Série de estudos sobre os Onze Artigos de Fé escritos por membros do Conselho 
Internacional de Teologia, a qual refletirá sobre o Pacto de Soldado e sobre as 

cláusulas dos Artigos de Guerra, olhando para nosso comportamento, estilo de vida e 
relacionamento. Essa série explorará a interação entre ortodoxia (crença correta) – o 

que sabemos e entendemos sobre Deus - ortopraxia (comportamento correto) - como 
devemos agir em obediência a Deus e - ortopatia (experiências/sentimentos corretos) - 

quem nós nos tornamos através do nosso relacionamento com Deus.

“Farei dos valores do Reino de Deus e não dos valores mundanos o padrão para a minha vida”
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Diferentes sentidos 
do Reino de Deus 

na história 
Ao longo da história o con-
ceito de Reino de Deus 
tem sido utilizado tanto 
para defender o status quo 
quanto para inspirar ideais 
revolucionários, como o 
montanismo no início do 
século II. Orígenes, no sé-
culo III, afirmava que Jesus 
era o Reino. Entretanto, 
no decorrer dos séculos 
o Reino de Deus têm sido 
descrito como: a própria 
Igreja; o relacionamento 
apropriado com Deus; a or-
dem social transformada; 
intervenção apocalíptica da 
parte de Deus; o Reinado 
de Cristo e soberania de 
Deus. Já para o movimento 
do “Evangelho Social” – final 
do século XIX e inicio do 
século XX, liderado por Wal-
ter Rauschenbusch, esse 
conceito era enfatizado 
com o sentido de transfor-
mação social e redenção da 
sociedade. Dessa forma, o 
Reino de Deus não era algo 
abstrato, distante e para a 
vida no além, mas concreto 
e plausível, pois seria um 
reino de justiça na terra.  presença do Reino seja humilde, pouco per-

ceptível, modesta e misteriosa (Marcos 4.11), 
ele irrompe gradual e solidamente tanto na 
vida pessoal quanto na social. 
Essa tensão dinâmica entre o “já” e o “ainda 
não” aponta para o fato da presença do Reino 
exigir a sua e a minha participação, o seu e o 
meu envolvimento, abraçando a vocação de 
“sal da terra e luz do mundo” (Mateus 5.13-14), 
tornando-nos nós mesmos sinais desse Reino 
e esperança para os que sofrem. Igualmente 
exige de nós que trabalhemos para que ho-
mens e mulheres sejam libertos dos poderes 

“...Jesus é ao mesmo tempo o
próprio Reino em forma humana 
e o caminho para o Reino do Pai.“

A tensão do “já” e o “ainda não” 
e seu significado para hoje

É verdade que, em Jesus, o Reino “já chegou” 
e desde então se faz presente na história. Por 
outro lado, é igualmente verdadeiro afirmar 
“que ainda não”, em sua inteireza. Esses dois 
aspectos – “já” e “ainda não” - indicam ser pos-
sível experimentar e ver na história os sinais 
de alegria e justiça que um dia serão vistos na 
sua totalidade. Mesmo que na presente era a 
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do mal que os oprimem, que ofuscam suas 
identidades, impedindo-os de que seus poten-
ciais sejam plenamente desenvolvidos.
 

Valores que somos chamados a afirmar
Mesmo que não possamos trazer o Reino de 
Deus e que a sua manifestação final seja obra 
de Deus, no presente - como cidadãos e cidadãs 
desse Reino – somos convidados e convocados 
a orar: “venha o Teu Reino”; somos também 
intimados a nos esforçar e a participar defen-
dendo e proclamando ações e valores que 
assegurem a vida, promovam a paz, combatam 
a desumanização e a morte. Ao fazermos isso, 
trabalhamos para que, no presente, os sinais 
do Reino sejam multiplicados e cada vez mais 
visíveis. Por isso, nos comprometemos a afir-
mar os seguintes valores:   

1. Proclamação do Evangelho, que é a “Boa 
Nova” de Jesus Cristo que alcança e transfor-
ma indivíduos, comunidades e cosmovisões 
nas suas diferentes dimensões e demonstra 
o senhorio de Cristo em todos os aspectos da 
existência. Tal proclamação vai além do verbal, 
pois busca que os valores do Reino exerçam 
influência sobre a vida cotidiana e desperte nas 
pessoas arrependimento, cooperação, espírito 
de inclusividade, solidariedade, tolerância e 
acolhimento àqueles que estão fora das igrejas. 

2. Participar em ações de interesse público. Tais 
ações concretas vão além dos limites religio-
sos e da dimensão individual. Inclui socorro 
aos necessitados, emergências, luta contra a 
corrupção, trabalho voluntário, cuidado dos 
destituídos, providenciar alimento para os fa-
mintos e roupa para aqueles que não as têm. 

3. Compaixão pelos pobres, por aqueles que 
vivem à margem da sociedade. Isso inclui 
trabalhar para que sejam empoderados, 
tornando-os protagonistas de suas próprias 
histórias. A prática de Jesus ia além da 
libertação dos pobres, pois fazia deles os 
sujeitos, promotores e protagonistas do Reino 
de Deus. 

4. Serviço à humanidade sofredora. Com a fina-
lidade de construir uma sociedade de relações 
humanas de justiça, serviço e comunhão. Isso 
implica envolver-se em ações que anunciam o 
Evangelhos e denunciam o mal. Ser grande é 
ser servo. Ao contrário do mundo onde quem 
ocupa o lugar de destaque é servido pelos 
outros

Conclusão 
A expressão Reino de Deus é central nos Evan-
gelhos e em todo o Novo Testamento. Mesmo 
tendo adquirido diferentes sentidos no decor-
rer da história e mantido certa tensão entre 
o “já” e “ainda não” ainda somos chamados a 
orar “venha o Teu Reino” e a “buscar primeiro 
o Reino de Deus e a sua justiça”. Em verdade, 
essa expressão é a chave para se compreender 
os ensinamentos de Jesus, pois quando se ana-
lisa mais profundamente o conceito de Reino 
de Deus, chega-se à conclusão de que Jesus é 
ao mesmo tempo o próprio Reino em forma 
humana e o caminho para o Reino do Pai. Dessa 
forma, pode-se afirmar que essa não é somente 
uma frase teológica, mas um nome com rosto, 
uma Pessoa que põe sandálias, caminha, anun-
cia valores aos quais Seus seguidores – você e 
eu – somos chamados a afirmar, defender e 
promover no cotidiano.  

O Major Maruilson Souza serve atualmente como Diretor 
do Colégio de Cadetes, Secretário Nacional de Educação e 

membro do Conselho Internacional de Teologia. Ele possui 
doutorado (Ph.D) e está realizando estudos pós-doutorais. 

Fonte: The Officer, Julho-Agosto, 2016



As noites de quinta-feira trazem uma galera 
muito animada para a quadra que fica nos 
fundos do Corpo (Igreja) Central de Recife. São 
os esportistas que aproveitam o espaço para 
colocar em dia suas habilidades futebolísticas. 
Num ambiente de respeito, sendo comandados 
pelo SS Joás, vários times se revezam exibindo 
a categoria dos craques sempre com bom hu-
mor. Outro grupo, desta vez de adolescentes, 
se reúne aos sábados sob a batuta do SS Chris-
tiano e fazem das partidas de futebol um lazer 
sadio, em alto nível, atraindo para o ambiente 
da igreja pessoas que não são familiarizadas 
com ele.

Mas não é só isso. Há também toda uma preo-
cupação em alcançar pessoas na comunidade 
através do esporte e, para tanto, pelo menos 
a cada quinze dias o SS Joás, o SS Christiano, 
os Majores Paulo Soares e Nelson Araújo vão 
até uma escola no bairro da Mustardinha para 
abordar um grupo de jogadores de vôlei, nas 
noites de sexta-feira.

Entre jogadas e disputas esportivas, há um tem-
po reservado para a reflexão em assuntos que 
somente a Palavra de Deus é capaz de trazer 
luz. Com tamanho interesse – digno de prele-
ções técnicas e táticas esportivas - adolescentes 
e adultos ouvem atentamente as instruções da 
Bíblia e participam dos momentos de  devocio-

nal para agir na vida em conformidade com o 
que é ensinado, diz Emanuel Gomes Santiago, 
um dos atletas do futebol.

Mesmo os jogadores de vôlei da comunidade 
sentem-se à vontade com as reflexões bíblicas e 
afirmam que elas lhes fazem muito bem, como 
afirma Aldemir Severiano do Nascimento.

São os esforços por tornar conhecida a verda-
de bíblica usando o esporte como estratégia, 
pensando no bem estar físico e espiritual, uma 
maneira de amenizar o caos nosso de cada dia 
e fazer novas amizades, conhecer gente boa 

e dar oportunidade para pensar em o quanto 
nossa vida não passa despercebida diante do 
olhar de Deus.

 No jogo da vida vence quem sabe ouvir con-
selhos sábios, quem aplica toda a habilidade 
em buscar o que é melhor e se empenha para 
alcançar objetivos, mas, acima de tudo, vence 
quem dá espaço para Aquele que torce pelo 
nosso sucesso e que fez tudo para nos dar a 
eternidade como prêmio máximo. 

Paulo Soares - Major
Líder Regional do Nordeste

SERVINDO
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Tempo para Deus no Esporte



Único Filho para que nossos pecados fossem 
perdoados e pudéssemos nos reaproximar de 
Deus.

O amor de Deus é incondicional, ou seja, sem 
limites, sem qualquer interesse, sem querer algo 
em troca. O amor de Deus não nos é imposto. 
Temos a liberdade de aceitar ou não esse amor.
 
Da nossa parte, esse amor pode ser imitado 
através da fidelidade. É importante sermos fiéis 
a nós mesmos, desde que também saibamos 
levar essa fidelidade aos nossos relacionamen-
tos. Não podemos receber de volta aquilo que 
não damos. Se formos egoístas, é com egoísmo 
que seremos retribuídos. Se formos fiéis, com 
fidelidade seremos presenteados.

Voltando à pergunta: vale a pena ser fiel? Os 
meios de comunicação fornecem uma respos-
ta; a Bíblia também. Obviamente as respostas 
são bem diferentes. Contudo espero que você 
opte pela resposta que a Bíblia dá, pois essa é 
a resposta de Deus.

“O Senhor te abençoe e te guarde.” (Números 6:24)

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

CONEXÃO

Olá! Gostaria de entrar num tema delicado: 
fidelidade. Se procurarmos o seu significado, 
vamos encontrar sinônimos como: confiança, 
honestidade e compromisso. O assunto, além 
de delicado, é amplo e relativo para muitos.

A pergunta feita no título nos leva a pensar que 
ser fiel ao outro não é tão importante como a 
fidelidade a si mesmo. Muitas pessoas expres-
sam essa convicção na TV, nas redes sociais ou 
quando querem ajudar alguém com uma frase 
inspiradora. O filósofo Nietzsche afirmava que 
só se pode alcançar um grande êxito quando 
nos mantemos fiéis a nós mesmos.

Em parte, isso pode se aplicar a Deus. Ele é fiel a 
Si mesmo. A Bíblia nos diz que Ele sempre será 
assim, mesmo que o ser humano não o seja (ver 
2 Timóteo 2:13). Ele é fiel a Si mesmo porque Ele 
não pode negar-Se. O que isso significa? Significa 
que Deus não muda e não Se contradiz; quem O 
conhece sabe como Ele é. Deus é bom, sempre 
foi e sempre será. Por isso Ele é fiel a Si mesmo.

Já nós não conseguimos ser assim, por mais que 
nos esforcemos. Nunca conseguiremos ser bons 
durante os 365 dias do ano. É difícil sermos fiéis 
a nós mesmos porque, em algum momento, 
vamos nos contradizer, seja com palavras, seja 
com ações. Faz parte da nossa natureza sermos 
assim.

Agora, a fidelidade abrange um outro aspecto:  
o próximo. Fidelidade não acontece somente 
com respeito a nós mesmos; temos que ser fiéis 
às outras pessoas. É nesse sentido que o ser 
humano mais falha. O desejo de sermos fiéis 
a nós mesmos nos faz esquecer do próximo. 
É assim que acontecem os desentendimentos 
e até mesmo as traições, pois sabemos olhar 
somente para nós mesmos.

Pensando sobre isso, o apóstolo João nos escre-
ve: “Nós amamos porque Ele (Deus) nos amou 
primeiro” (1João 4.19). A capacidade de amar 
vem de Deus, porque antes de manifestar amor, 
Deus já o havia revelado à humanidade através 
da criação. Esse amor levou Deus a entregar Seu 

Fidelidade: Vale a Pena?
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