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Declaração Internacional de Missão: 
“O Exército de Salvação, um movimento 

internacional, é um ramo da Igreja Cristã. 
Sua mensagem é baseada na Bíblia. Seu 

ministério é motivado pelo amor a Deus. Sua 
missão é pregar o Evangelho de Jesus Cristo 
e suprir as necessidades humanas em Seu 

nome sem discriminação.”

Declaração Nacional de Missão: 
“O Exército de Salvação existe para 

salvar almas, edifi car os santos e servir 
a humanidade sofredora, motivado pelo 

amor a Deus, em nome de Jesus, sem 
discriminação.”

Declaração Nacional de Visão: 
“Um povo santo engajado na missão, que 

trabalha em unidade e de forma apaixonada 
como agente de transformação na sociedade 

brasileira.”

Por causa da grande preocupação em atender 
bem, com recursos limitados, o Exército de 
Salvação  foi premiado com o Prêmio Bem 
Efi ciente (conferido pela Fundação Kanitz), 
como uma das Instituições Sociais que melhor 
usa os recursos fi nanceiros arrecadados para 
o atendimento social.

A Revista RUMO é uma publicação do 
Exército de Salvação - Território do Brasil

Um pouco de nossa História

O Exército de Salvação foi fundado por William e Catherine Booth 
em Londres no ano de 1865. Sensibilizados pela extrema carência 

do leste de Londres e movidos pelo amor de Deus trabalharam com 
dedicação para levar as boas novas do evangelho e atender aos milhares 
de necessitados castigados pela extrema pobreza. 

Inicialmente chamado “Missão Cristã”, optou em 1878 por uma 
estrutura organizacional semelhante à militar quando o nome Exército de 
Salvação, que retrata sua batalha em favor da justiça, foi adotado. Como 
um “exército” e em decorrência do latente amor às almas, a expansão 
foi rápida e logo outros territórios foram “conquistados”. Hoje o Exército 
de Salvação atua em 127 países contando com mais de 17.000 ofi ciais 
(pastores) e mais de 1.000.000 de soldados (membros) que atuam 
mantendo e administrando escolas, hospitais, clínicas, albergues, lares 
para crianças e idosos, creches e 
centros comunitários.

O Exército de Salvação trabalha 
também com equipes que 
atuam em emergências como: 
enchentes, tufões, terremotos, 
atendimento a refugiados de 
guerras, epidemias, zonas de 
confl ito e invernos rigorosos.

Atuação do Exército de 
Salvação no Brasil

Em 1922 os Tenentes Coronéis 
David e Stella Miche, procedentes da Suíça, desembarcaram no Rio 

de Janeiro, e iniciaram o trabalho que rapidamente expandiu-se para São 
Paulo, em 1924, e depois para Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul, Distrito Federal e Nordeste. 

Em 1974, para melhor atender à legislação brasileira, foi criada a 
APROSES (Assistência e Promoção Social Exército de Salvação) que é uma 
organização não governamental de natureza assistencial, promocional e 
educacional sem fi ns 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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A primavera – do latim primo vere; primeiro 
verão - está chegando. Cecília Meireles 
profetizou: “A primavera chegará, mesmo 

que ninguém mais saiba seu nome, nem acredite no 
calendário, nem possua jardim para recebê-la”¹. Nem 
mesmo o inverno mais rigoroso poderá detê-la. Mesmo 
que a esperança tenha se deixado congelar. A vida 
brotará impetuosamente e oferecerá gratuitamente 
sua fl oração. Semelhantemente, quando convidamos 
Cristo a entrar em nossas vidas, Ele transforma a terra 
árida do nosso coração em um jardim regado. É a 
primavera da alma. Somos aquecidos de dentro pra 
fora, e a beleza começa a brotar por todos os lados, 
dando sentido à vida. Não estamos falando de mágica. 
Todo belo jardim tem um preço. Regar, adubar, podar. 
Você está disposto a entregar seu coração aos cuidados 
do Jardineiro Celestial? 

Esta edição da revista RUMO fala de transformação, 
novo nascimento, recomeço. Pensamos com carinho 
em você, que foi pisoteado pela vida e viu seu jardim 
defi nhar e morrer. Oramos para que você consiga 
deixar o inverno para trás e dê espaço em seu coração 
para que a semente brote vigorosamente. Desapegue-
se da dor do passado, e faça como a poetisa Cecília 
Meireles: “Aprendi com as primaveras a deixar-me cortar 
e a voltar sempre inteira 2”.

Boa Leitura!

Ebeneser Nogueira - Major
Editor

¹MEIRELES, Cecília. Obra em Prosa, Vol. 1. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.

²MEIRELES, Cecília. Poesia Completa, Vol.1, 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira 2001.

Contexto

Rumo Kids
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NASCERRRR DDEE NOOOVOO??? 
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Olá! É isso mesmo. Convido 
você a que possamos 
entender juntos o signifi cado 

de “nascer de novo”. Na cultura 
evangélica (brasileira) esse conceito 
parece estar bem esclarecido, pois se 
entende que o novo nascimento está 
relacionado a uma nova percepção da 
vida, na qual temos um antes e depois.

Entender o novo nascimento assim 
não está errado, mas nascer de novo 
é muito mais do que isso. Ele não 
acontece do mesmo modo que o 
nascimento natural; é um fato espiritual, 
que não pode ser visto, mas é real e 
decisivo nas nossas vidas. A dúvida que 
Nicodemos tinha sobre esse assunto 
ainda acontece nos dias atuais. Assim 
como ele se perguntou, nós também 
nos perguntamos: “como assim?” 

Nascer de novo? Como assim?
Lendo cuidadosamente o diálogo 

entre Jesus e Nicodemos no Evangelho 
de João 3:1-21, vemos que nascer de 
novo significa recomeço. Recomeçar 
significa partir do zero e olhar para 
frente; e olhar para frente é olhar para 
Jesus. Seja você uma criança, um jovem 
ou um adulto, ao nascer de novo há um 
recomeço de vida. A questão é: como 
isso acontece na prática? Na verdade, 
com ou sem novo nascimento a vida 
continua; a diferença é que com o 
novo nascimento temos a certeza de 
que Deus está conosco, que Ele opera 
em nós e através de nós. Esse ponto 
Nicodemos entendia muito bem (v 2). 
O problema vem quando Jesus diz: 
“Ninguém pode ver o Reino de Deus 
se não nascer de novo” (v 3). O assunto 
complicou para Nicodemos.

Aqui há um elemento chave: o Rei-
no de Deus. Certa vez Jesus disse que 
precisamos nos arrepender, pois o 
Reino de Deus está perto (Mt 4.17). O 
novo nascimento marca o reinado de 
Deus sobre nossas vidas. Mas isso não 
pode acontecer se não há arrependi-
mento. Signifi ca dar uma meia volta, ou 
seja, mudar completamente a direção. 
Quando há arrependimento, olhar para 

Deus se torna uma prioridade de vida. 
Não signifi ca que temos que nos alienar. 
Pessoas nascidas de novo continuam 
trabalhando, estudando, fazendo ami-
zades, viajando, etc. Nada disso perde 
a importância, mas não supera o desejo 
de fazer a vontade de Deus. Com o novo 
nascimento nós morremos para nós 
mesmos para que Cristo viva em nós. 

A questão é: isso vale a pena? Bem, 
se nós observarmos uma semente que 
usamos para plantar a planta que for, e 
que já foi enterrada há alguns dias, nota-
remos que ela precisou morrer primeiro 
para depois se tornar uma planta útil. 
Nos dias que vivemos, muitas pessoas 
querem estar por cima uma das outras. 
No entanto, aquele que nasce de novo 
não é tomado por maus sentimentos 
como orgulho, inveja, fobias, etc.; senti-
mentos que ferem a Deus e aos outros 
e que são manifestados através de di-
versas atitudes perversas como fofocas, 
brigas, mentiras, e outros. 

Já os nascidos de novo dão as costas 
para tudo isso; não olham para os maus 
sentimentos, mas olham para Jesus. 
Quem nasce de novo morre para a 
perversidade; morre para tudo aquilo 
que é contrário a Deus e para tudo o 
que pode ferir o próximo.

Portanto caro(a) leitor(a), que a dúvida 
de Nicodemos não seja a mesma nossa. 
O novo nascimento pode acontecer 
quando há um coração aberto para Deus 
e o desejo de que Jesus perdoe os nossos 
pecados. Assim como a semente morre 
para depois renascer como uma bela 
planta, nós precisamos morrer para o 
pecado e deixar que Cristo viva em nós.

O desafi o está aberto!
“O Senhor te abençoe 

e te guarde”  (Nm 6.24).

Tenente Jeferson D’Avila
Ofi cial Dirigente 

Corpo de Uruguaiana - RS
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Servir a Deus 
Sem Limites

Há uma anedota que diz que 
a gente nunca está satisfeito 
na vida, porque:

“Quando é jovem: tem tempo e 
disposição, mas não tem dinheiro;
quando é adulto: tem disposição e 

dinheiro, mas não tem tempo;
quando é idoso: tem tempo e dinheiro, 

mas não tem disposição.”
Penso que seja a vontade de Deus 

que O sirvamos  sem limites. Indepen-
dente das características que temos, 
há oportunidade para todos servirmos 
a Deus. Podemos servir a Deus com 
nosso  dons  e  talentos e com nossa 
idade, tempo e dinheiro. Às vezes nós 
mesmo colocamos limites, e outras 
vezes outros colocam limites para ser-
virmos a Deus.

Deus não  dá  todos  os  dons e 
talentos  para  uma  pessoa   somente, 
na maioria das vezes podemos estar  
equivocados  quanto as pessoas, por 
que a  tendência é vermos  com o nos-
so olhar  natural  de  comportamento  
alienado, enquanto o Espírito de Deus 
nos ajuda a olhar com olhos divinos, de 
contemplação do milagre que Ele tem 
feito e pode fazer em nossa vida e na do 
nosso semelhante. Servir a Deus sem 
limites também signifi ca valorizar o ser 

humano sem  idolatrar,  mas  também 
sem menosprezar. 

Lembro-me que certo dia uma  mo-
radora  de  rua  procurou  o  Exército 
de Salvação para pedir roupas. Nós lhe 
demos algumas, oramos com ela e a 
convidamos para estar conosco na reu-
nião daquela noite. Quando chegou a 
hora, ela foi a primeira a entrar no salão, 
toda feliz, vestida com as roupas que 
havíamos doado, e, ao fi nal do culto, 
fez questão de entregar sua oferta. Seu 
gesto mostra  que não há limites para 
servir a Deus, as pessoas que doaram 
as roupas serviram e abençoaram esta 
pessoa, nós fomos o canal de bênçãos.  
Então, tocada, ela desejou servir tam-
bém, colocando sua oferta no altar do 
Senhor.

Alguns podem pensar: sou doente, 
sou idoso ou não sei isto ou aquilo, mas 
nada impede de servir a Deus, quando 
realmente o queremos do fundo do 
coração.

Não há limites para servir a Deus, 
mesmo que nos tentem impedir, “...
agindo eu, quem o impedirá?” Isaías 
43:13 Quando somos rotulados, a ten-
dência é nos intimidar; rótulo é para 
mercadorias, não para pessoas. Estas 
podem ser mudadas pelo poder de 

Deus. Para seus irmãos, Davi era jovem, 
fraco e inofensivo, mas para Deus era 
sufi ciente para seus propósitos. Segun-
do o site da revista Veja de 27/10/2014 
o próprio ator Christian Bale, que repre-
sentou Moisés no fi lme Êxodo Deuses e 
Reis, disse sobre seu personagem : “Eu 
acho que ele era um tanto esquizofrênico 
e um dos indivíduos mais bárbaros sobre 
os quais eu li em minha vida”; Porém o 
bárbaro e esquizofrênico Moisés era o 
homem que Deus queria para a missão 
proposta.

Se você está disposto a servir a Deus 
sem limites, certamente terá muitos 
obstáculos, um deles será o precon-
ceitos. Não importa qual seja a sua 
situação física, social ou espiritual, os 
preconceitos sempre surgirão dentro 
e fora do ministério.

Na sua origem, o Exército de Salva-
ção encontrou  muitos obstáculos ex-
ternos, mas nada podia parar a missão, 
por que não havia limites. Entendo que 
a chamada atual  é para que  voltemos  
a não ter limites nem criar limites.

Major Paulo C. S. Rodrigues
Ofi cial Dirigente 

Corpo de Guarulhos - SP

“Penso que seja a 
vontade de Deus 
que O sirvamos  

sem limites. 
Independente das 

características 
que temos há 
oportunidade 

para todos 
servirmos a 

Deus.”
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Jair acordou assustado. Seus 

olhinhos não podiam acreditar 

no que estavam presenciando. 

Toda a plantação de uvas, chamada de 

parreiral, estava pegando fogo.

- Como assim?
Pulou da cama ainda atordoado, 

mas rápido, indo à janela. 

No vale, só clarões alaranjados e os 

funcionários da fazenda correndo de 

um lado para o outro.
Reconheceu o seu pai em meio a 

toda a confusão e gesticulando via-o 

comandar a todos para que o fogo 

fosse extinto.
Rosa, a tia de Jair, entrou no quarto 

para ver como ele estava:
- Querido! Você está de pé!

- Veja tia! Os pés de uva estão pe-

gando fogo! O que aconteceu?

- Não sabemos ainda! De repente, 

como um grande pesadelo, acordamos 

com a plantação ardendo. Tudo estava 

tão bem... mas seu pai tinha medo que 

isso acabasse acontecendo!

- Ele tinha medo? – Jair nunca vira 

seu pai ter medo de nada! Muito pelo 

contrário, desde que sua mãe mor-

rera, só viu seu pai chorar uma vez e 

baixinho...
Outro dia – falou a tia pausadamen-

te – seu pai reuniu todos os funcioná-

rios da fazenda e proibiu terminan-

temente que eles ou qualquer outra 

pessoa fumasse dentro da fazenda.

- Mas por quê?
- Estamos num período de seca! 

Não tem chovido e não choverá ainda 

por muito tempo. Se uma lasquinha 
com faísca de um cigarro caísse no 
chão, isso que você está vendo fatal-
mente aconteceria.

Infelizmente, depois dessa conver-
sa, muitos empregados não obedece-
ram a ordem de não fumar. Eu mesma 
vi um e outro fumando escondido em 
lugares muito próximos ao parreiral. 
Falei com eles, mas fizeram pouco 
de minhas observações. Disseram 
que há muito fumavam e nunca havia 
acontecido nada, portanto, não era 
agora que isso iria acontecer. Não há 
como provar, mas teríamos certeza de 
não ser um incêndio devido ao uso de 
cigarros, se todos tivessem obedecido 
a ordem de seu pai.

- Que terrível! E papai, como ele 
está?

- Não o vi ainda, mas sei que meu 
irmão é um homem de fé! E tenho 
certeza que ele deve estar pedindo a 
Deus que intervenha nessa situação.

- E como ele está fazendo isso?
- Mesmo ali, tentando apagar o 

fogo, ele deve estar orando, imploran-
do ao Senhor que termine com essa 
tragédia.

- Tia? Será que Deus nos ouvirá 
também?

O rosto de Rosa se iluminou! Claro, 
querido! Venha, vamos orar.

Jair então começou:
- Senhor! Sei que tudo o que está 

acontecendo pode ter vindo por 
uma desobediência, mas olha para o 
meu pai, seu servo, que lhe ama de 
coração.... por favor, ouve a voz deste 

adolescente, e 
proveja um 
livramento.

E s t a 
fazenda é 
tudo o que 
temos e das 
uvas vem o nosso sustento, não só 

para nós, mas para muitos dos empre-

gados que moram nesta redondeza. 

Acalma o coração do meu pai e dá-lhe 

esperança. Em nome de Jesus, amém.

Rosa não precisava pedir mais 

nada! Seu sobrinho havia feito uma 

oração sincera e que muita gente 

grande esquece de fazer.
Quando se aproximaram da janela, 

viram pessoas chegando de vários 

lugares e as mãos se multiplicando, 

e não muito tempo depois peque-

nos raios se formarem no horizonte. 

Trovões ecoaram ao longe ... quando 

se  deram  conta, estava chovendo na 

fazenda e em toda redondeza.

Lá, embaixo, no vale, ouvia-se gritos 

de louvor!
Querido(a) amiguinho(a), esta his-

tória me faz lembrar o cântico “No céu, 

na terra, que maravilhas está operando 

o poder do Senhor! Mas Seu amor aos 

homens perdidos, das maravilhas é 

sempre a maior!”
Nuca perca a esperança, pois o 

nosso Deus é maior SEMPRE!

Beijos, Tia Lilian

Qual é a sombra correta?

Quantas borboletas 
você consegue 

encontrar pela página?

Por qual 
saída a 
borboleta 
conseguirá fugir?

A

B C

D

E
A

B

C



Ano 08/Nº 06

Como parte das comemora-
ções dos 75 anos do Centro 
Integrado João de Paula, rea-

lizamos uma visita cordial ao prefeito 
de Joinville, Sr. Udo Döhler. Foi uma 
tarde bem proveitosa, onde vários 
“causos” foram contados. O prefeito 
lembrou-nos de que uma de suas 
empresas doou por vários anos, 
material reciclável para o então 
Lar de Meninos João de Paula. 
Lembrou-nos também que a 
nossa instituição foi a primeira em 
Joinville a desenvolver o trabalho 

Divisão do Paraná e Santa Catarina

Aconteceu em Joinville

Divisão do Nordeste

Encontro de Músicos
Acampamento Feminino

de coleta e reciclagem de 
papelão e plásticos.

Foi entregue ao prefeito 
uma Bíblia Viva - Edição 
Salvacionista e um exemplar 
do livro “Sopa, Sabão e 
Salvação”. 

Depois de falarmos sobre o novo tipo 
de trabalho desenvolvido pelo Centro 
Integrado e os seus desafi os, o prefeito 
espontaneamente fez a doação de 50% 
do seu salário.

Estavam presentes à visita, o Super-
visor Regional Paulo Soares, parte do 

No dia 20 de junho 19 músicos representando 
quatro Corpos participaram no Encontro 

de Músicos realizado no Corpo de Recife com o 
intuito de averiguar as possibilidades de reativar 
a Banda Divisional. A Chefe Divisonal iniciou as 
atividades com uma explanação sobre o próposito 
e ministério específi co da Banda Divisional. O  
restante o tempo foi dividido entre conversas em 
grupo e plenário sobre as possibilidades para o 
futuro e tempo para tocar musica salvacionista 
sob a regência do Mestre da Banda do Corpo de 
Natal, SS José Roberto Silva. Todos saíram felizes 
e planos foram traçados para o próximos passos.

No último fi m de semana do mês do Ministério Feminino 43 
mulheres de todas as idades participaram do Acampamento 

Feminino realizado num sítio perto de Goiana. O tema 
desenvolvido em todas as atividades foi “Vá e Anuncie”.  Na manhã 
do sábado todos participaram de ofi cinas, entre essas, uma de 
Evangelismo ministrada pela Capitã Vanessa Simões. Na noite de 
gala, todas foram nomeadas “Embaixadoras” com a incumbência 
de representar o Rei dos reis em toda e qualquer circunstância. 
Houve também momentos de diversão com dinâmicas e um 
desfi le para escolher a roupa mais elegante. O fi m de semana 
terminou com a Reunião de Santidade - Deus usou a Comissária 
Ana Sanchez que trouxe a mensagem e várias mulheres buscaram 
aprofundar seu relacionamento com Deus para melhor servi-lO.

Joan Burton - Major - Chefe Divisional da Divisão NE

Conselho Diretor e o Vereador Fábio 
Dalonso, que tem proposto uma Sessão 
Solene, que será realizada na Câmara 
de Vereadores com a presença de ex-
-internos, Banda e Brigada de Cantores 
de Joinville, e comunidade em geral.

Capitão Otoniel Freire
Diretor Executivo do CIJP

Joinville - SC



Salvacionista

No dia 10 de Julho de 2015, o CIFAV 
fez uma Festa Caipira aberta ao 

público, a qual cerca 200 pessoas entre 
pais, responsáveis, convidados, comu-
nidade de maneira geral e autoridades 
da administração municipal compare-
ceram contando principalmente com a 
presença do Prefeito da cidade.

Tivemos atrações como danças 
caipiras e country apresentadas pelos 
alunos das ofi cinas de Balé, Jazz e Re-
forço Escolar. O grupo da Convivência 
da 3ª Idade do CRAS entrou com uma 
apresentação de Quadrilha com trajes 
típicos e musica ao vivo.

Divisão RJ/MG/DF

Festa Caipira no Centro de Integração 
Familiar Arco Verde (CIFAV)

O Cantor Diney, do nosso bairro, 
apoiado por músicos do grupo de Con-
vivência, ajudou a animar os convidados 
na hora do intervalo. 

A banda do Corpo de Campos-
RJ participou do V Coolture-

se, no dia 20 de junho. O evento 
é organizado mensalmente pela 
associação Worshippers in motion, e 
tem como objetivo a promoção da 
cultura sob diferentes linguagens 
artísticas, como a música, e as artes 
plásticas e visuais, em espaços 
abertos, acessíveis à população. A 
quinta edição foi realizada no Jardim 
do Liceu, um parque público no centro 
da cidade, e contou com cerca de 250 
pessoas, segundo a organização. Os 
chefes divisionais RJ/MG/DF, Majores 
Dan e Alba Ford  também estiveram 
presentes.

A programação envolveu exposição 
de quadros, intervenções artísticas 
e números musicais acústicos, que 
foram do rock à música popular bra-
sileira, passando pelo pop, pop/rock 
e gospel.  A banda participou com o 
número The Fruit of the Spirit (O Fruto 
do Espírito). Escrito por Kevin Larsson, 
este é um novo arranjo, em bossa 
nova,  da música original (homônima), 

Banda do Corpo de Campos 
participa de evento cultural

que faz parte do musi-
cal Spirit (Espírito).

Os músicos salvacio-
nistas aproveitaram a 
ocasião para vestir ca-
misas que denunciam 
o tráfi co de pessoas, 
luta que o Exército de 
Salvação vem travando há mais de um 
século. O crime faz muitas vítimas na 
cidade de Campos, especialmente por 
meio de trabalho escravo em usinas de 
cana-de-açúcar.

Além disso, soldados do corpo dis-
tribuíram revistas Rumo ao público 
presente, como forma de evangelismo 
e divulgação do trabalho do Exército.

“O evento foi bastante animado; uma 
boa maneira para iniciarmos o nosso 
calendário de atividades externas”, 
avalia Matheus Peixoto, sargento da 
banda. “Pudemos mostrar o nosso 
trabalho, tanto a banda quanto a 
campanha contra o tráfi co de pessoas, 
além de contribuir com um evento 
organizado pela comunidade. O apoio 
dos demais soldados certamente 

reafi rma a nossa visão para fora das 
quatro paredes”.

Jessé Silva, vice-mestre da banda, 
explica que o grupo tem procurado 
sistematizar o seu calendário de 
atividades externas. “Prevemos, até 
o fi nal do ano, atividades no mínimo 
mensais, envolvendo a comunidade, 
como: Ar-livres, apresentações em 
ruas e praças, participações em festas 
escolares, dentre outras. Além disso, 
parte dos músicos já vêm há alguns 
meses desenvolvendo um projeto 
de ensino de instrumentos de sopro 
aberto à população”, fi naliza.

MB José Carlos de Azeredo
Foto: Lumié Fotografi as

Todos saborearam as comidas típicas 
da época, como a nossa famosa canjica, 
caldos, pipoca, cachorro quente, a tradi-
cional maçã do amor, arroz temperado 
e algodão doce. As crianças se diverti-
ram com muita pescaria com brindes 
doados por diversos amigos.

A festa começou às 19:00 horas e, no 
fi nal às 22:00 horas,  as pessoas tiveram 
difi culdade de deixar o local  porque 
estavam envolvidas com a  dança em 
um ambiente divertido e agradável. 

Major Lucia M. Erni
Diretora Executiva do CIFAV



Salvacionista

E m nove de Julho de 2015, às 15 
horas, ouviu-se na Avançada de 

Ebenézer a Marcha Nupcial.   Há 30 
anos, nesta igreja não se celebrava 
casamentos. A noiva Amélia e o noivo 
João decidiram viver um para o outro 
e ambos para Deus.

Após muitas expectativas e prepa-
rativos, os noivos receberam mais 
de duzentos convidados, e juntos 
ouviram a Palavra de Deus e as pro-
messas feitas entre si, testemunhado 

por todos ali presentes.
O capitão Romário Dorneles, ao 

proceder a cerimônia, alertou a todos 
para a necessidade de ter a bênção do 
Senhor, não só os noivos. E unânimes, 
numa só alegria, louvamos ao Senhor 
por este casal.

E num local preparado com muito 
carinho pelos parentes e amigos, 
diante de uma mesa servida com 
generosidade, nos banqueteamos 
como verdadeiros fi lhos de Deus.

Que Deus continue abençoando a 
Amélia e o João e sua família.

Paulo Wakai - Mestre da Banda de 
Cachoeira Paulista - SP

Divisão de São Paulo

Casamento na Avançada Ebenézer

Dia das Mães em Cachoeira Paulista

“Por minha boa mãe, e pelo seu 
amor...” se ouviu no Corpo de 

Cachoeira Paulista, na noite 10 de 
maio,  domingo, Dia das Mães, por um 
grupo especial, que cantava louvando 

a Deus pela vida de todas a 
mães, em particular as que 
estavam nesta reunião em 
sua homenagem.

Justas palavras de reco-
nhecimentos foram ditas 
as mães nesta noite, que 
brotaram de vários corações 
agradecidos, mas a melhor 
palavra veio de Deus pela 

voz da capitã Dionísia Dorneles, que 
falou não só às mães, mas a todos os 
presentes, cinquenta e uma pessoas.

Orações foram feitas, o louvor foi 
levantado, cânticos foram cantados, 

a banda tocou, e a adoração foi com-
pleta, porque sentimos bem clara a 
presença de Deus.

E para completar, fomos conduzi-
dos a um salão maravilhosamente 
decorado, com mesas ornadas com 
muito bom gosto, e gostoso estava o 
que foi servido, em comemoração do 
Dia das Mães.

“Pois ela me cuidou...e aos pés do 
bom Jesus fez-me encaminhar.”

Aleluia!
Paulo Wakai - Mestre da Banda de 

Cachoeira Paulista - SP

Esse foi o tema da nossa aben-
çoada EBF (Escola Bíblica de 

Férias) 2015, que foi realizada no 
Corpo de Uruguaiana dos dias 
30 de julho a 2 de agosto. Foi 
um momento de muita diversão 
e descontração, mas também foi 
uma maravilhosa oportunidade de 
aprender que o olhar de Deus não 
passa desapercebido por nós; pelo 
contrário, Deus está atento a todos 
nossos passos. 

Divisão do Rio Grande do Sul

Deus se importa 
com você

Foi também 
uma oportuni-
dade de consa-
gração de vida. 
No último dia 
da EBF, 17 crianças e adolescentes 
entregaram suas vidas a Jesus.

Agradecemos a Deus por permitir que 
nossa EBF acontecesse. Agradecemos 
também aos soldados e amigos do Corpo 
de Uruguaiana que foram incondicionais 
no seu apoio. Finalmente, agradecemos 

a mais de 170 pessoas que passaram 
pela nossa igreja e compartilharam 
esse momento tão abençoado conos-
co. A Deus toda honra!

Tenente Jeferson D’Avila 
Ofi cial Dirigente 

Corpo de Uruguaiana-RS



No marco da celebração dos 35 
anos da presença do Exército de 

Salvação na cidade de Itaquaquecetuba, 
SP, foram realizadas durante este mês 
algumas atividades especiais.

No domingo 14 de junho, foi realizado 
o alistamento de 4 novas Jovens Sol-
dadas, e 5 novos Recrutas Juvenis. Os 
novos membros fi zeram sua entrada 
ao som de uma marcha, e junto com 
as bandeiras brasileira e salvacionistas, 
testemunharam seu desejo de um novo 
compromisso com o Senhor e Sua obra. 
A reunião foi muito abençoada, e todos 
os presentes foram convidados a reno-
var seu compromisso. Contamos com 
a presença da Major Eliana Nogueira, 
Secretária Nacional de Juventude que 
trouxe para nós uma potente mensa-
gem e, ao fazer o apelo, pessoas vieram 

Divisão de São Paulo

Celebrando o passado, 
o presente e o futuro! 
35 anos em Itaquaquecetuba!

aos pés do Senhor. Tivemos tam-
bém o Major Ebeneser Nogueira 
que compartilhou seu testemunho 
de transformação.

No domingo 28  tivemos um 
churrasco de confraternização, e, à 
noite, uma linda homenagem ao SS 
Ariovaldo P. da Cunha, pelos seus 
40 anos de salvacionista. A Major 
Cristina entregou um Certifi cado de 
Reconhecimento, e belas palavras 
foram pronunciadas pelo SS Ario-
valdo, de agradecimento a Deus por 
estes 40 anos de amor e serviço no 
Exército de Salvação.

A Deus seja a Glória!
Major Cristina Miraval

Ofi cial Dirigente 
Corpo de Itaquaquecetuba - SP

No dia 06/06 foi realizado em 
Suzano o encontro de casais, 

onde tivemos a presença dos Majores 
Adonias e Maria Souza para falar aos 
casais aqui da igreja sobre a vida a 
dois, e a importância de Cristo estar 
sempre na vida do casal e da família. 
Durante o encontro, os fi lhos dos casais 
participantes também ouviram da 
Palavra de Deus e se divertiram em um 
ambiente só para eles. Foram momentos 
onde ouviram conselhos, a Palavra de 
Deus e puderam ter uma refl exão sobre 
o casamento. Foi encerrado com um 

chá romântico, sorteio de brindes e 
com a certeza de que os casais saíram 
abençoados e renovados. O Corpo de 
Suzano agradece ao Major Adonias 
Souza e esposa a disponibilidade de 
colaborar conosco neste encontro; a 
equipe de apoio que com a dedicação 
de cada um pudemos proporcionar 
aos casais esse encontro, e ao Major 

Encontro de Casais 
no Corpo de Suzano

Ismael Rodrigues, Oficial Dirigente 
do Corpo de Suzano, que sempre 
mesmo na sua correria esteve ao nosso 
lado, nos apoiando e auxiliando para 
fazermos esse evento para honra e 
glória do Senhor. Que Deus continue 
abençoando a Igreja Evangélica Exército 
de Salvação – Suzano. 

SS Angélica Nilson
Corpo de Suzano - SP

Aqui no Nordeste é tradição,o mês 
todinho de festa nas capitais nor-

destinas. Enquanto se comemora o São 
João, no dia 23 de junho, nos reunimos 
no Corpo de João Pessoa e comemora-
mos o “Sem João com CRISTO.”

Embalados pelos ritmos nordesti-
nos, louvamos a Deus e nos confrater-
nizamos com muita canjica, pamonha, 
milho cozido e assado, também tive-
mos um delicioso churrasco.

Aproveitamos a oportunidade e 
comemoramos os aniversariantes do 
1º Semestre, presenteamos a cada um 
e oramos pelas bençãos de Deus em 
suas vidas.

Capitães Carlos e Rosseli Fernandes
Ofi ciais Dirigentes 

Corpo de João Pessoa - PB

Divisão do Nordeste

”Sem João com 
CRISTO”
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Quem o vê sentado na bor-
da da cama, balançando 
os pés que não alcançam 

o chão, não imagina pelo que ele já 
passou. “Hoje, sou um novo homem”, 
afi rma Wellington Hott. Uma pessoa 
comum: pouco mais de 30 anos, 
casado, fi lhos, casa própria, carro… 
de certa maneira, a vida que muitos 
gostariam de ter na idade dele. Mas 
o presente que ele vive, hoje, custou 
caro no passado.

A história é semelhante a de outras 
pessoas. Ainda com 15 anos de idade, 
Wellington começou a usar drogas. No 
início, de forma leve. Porém, as peque-
nas doses tornaram-se insufi cientes. 
“Feliz é aquele que nunca conheceu as 
drogas, meu fi lho”. Mas, quando per-
cebeu, ele já estava cercado. Drogas, 
falsas amizades, sensações enganosas 
de alegria que se fi ndavam toda vez 
que o sol raiava. E tudo isso começou 
a afetar sua família. Brigas e mais bri-
gas. Confusões e desentendimentos. 
Ele voltava para casa e, sem ter como 
explicar, continuava se escondendo 
atrás dos curtos momentos de prazer 
que a droga proporcionava.

Até que chegou o fatídico dia. O dia 
em que Wellington quase conheceu 
o fi m, mas Deus quis que fosse 
apenas o recomeço. Depois 
de mais uma aventura 

no mundo das drogas, ele chega em 
casa. “Cansado dessa vida”, Wellington 
pega a arma que deixava guardada no 
armário, aponta… e atira. Nele mesmo. 
A bala atinge sua cabeça. Seria o fi m. 
Seria. Mas Deus não quis que a vida 
desse homem tão jovem acabasse 
dessa maneira. Afinal, essa é uma 
história de esperança, não de morte.

Levado rapidamente para o hospi-
tal, apesar de todas as complicações 
do seu estado gravíssimo, Wellington 
pôde enxergar a esperança que ape-
nas Deus é capaz de proporcionar. O 
sucesso da cirurgia pela qual ele teve 
que passar não curou apenas o seu 
corpo, mas o seu coração. Hoje, livre 
das drogas e sem graves sequelas do 
acidente, ele lembra da transforma-
ção que sua vida teve desde quando 

conheceu Jesus. “Deus me fez um novo 
homem. Agora, posso dizer que sou um 
marido e um pai de verdade. Só peço 
que Ele me sustente, porque eu sou 100% 
dependente de Deus”.

Hoje, Wellington sorri e ensina os 
fi lhos pelo caminho em que devem 
andar. Deus colocou vida onde havia 
morte. Encheu de luz onde havia escu-
ridão. Muitos jovens trilham o caminho 
que Wellington percorreu quando era 
mais novo. Mas ainda há esperança. E 
a verdadeira esperança vem de Deus. 
A primavera pode chegar para todos, 
basta escolhermos deixar o inverno 
para trás e colhermos a vida nova que 
brota quando morremos para nós, 
mas vivemos para Deus.

Como pedido do próprio Welling-
ton, fi ca a refl exão de 1 Corintios 2: 9 
para todos nós: “nem olhos viram, nem 
ouvidos ouviram, nem chegou ao cora-
ção do homem, o que Deus preparou 
para aqueles que o amam”. E Deus nos 

ama. Deus transformou a vida do 
Wellington e da família dele. E pode 
restaurar a sua vida também - ou 
a de qualquer outra pessoa que 
você conheça.

por Lucas Mendes
Lucas é formando em 

Comunicação Social pela 
PUC - Rio e Soldado do 

Corpo do Exército de Salvação 
em Rio Comprido, na cidade do 

Rio de Janeiro.

O início. O fi m. E o recomeço.
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SS Wellington Hott 
e sua esposa Aline



Introdução

No Império Romano a cruz era 
utilizada, entre outros, como 
instrumento para punir ban-

didos e escravos fujões. Entretanto, no 
cristianismo ela triunfou como símbolo 
da salvação e, ainda em nossos dias “o 
caminho da cruz” constitui um encora-
jamento sincero para aqueles que dese-
jam comprometer-se com Jesus Cristo.

Salvação como presença de 
Jesus na vida

Para iniciar nossa conversa, primei-
ramente talvez seja necessário destacar 
aqui o signifi cado de salvação no contex-
to da experiência cristã. De acordo com 
os Dicionários Webster e Thesaurus, sal-
vação no cristianismo é respectivamente 
“o ato de salvar alguém do pecado ou 
do mal” e “o estado de ser salvo do pe-
cado ou do mal”. Em termos ordinários, 
há muitas coisas das quais podemos 
ser salvos, tal como de um acidente ou 
mesmo da morte. Mas, também pode 
signifi car ser livre de circunstâncias ou 
situações indesejadas. Por exemplo, o 
êxodo israelita do Egito é visto na Bíblia 
como salvação do cativeiro e da opres-
são. Outro exemplo bíblico de salvação 

é o retorno do exílio babilônico. Na 
história recente pode-se mencionar 
a abolição da escravidão no Império 
Britânico, em 1807. 

Dentro da estrutura desse estudo, 
salvação refere-se à libertação do po-
der que mantém o ser humano refém 
ou cativo do pecado. Mesmo tendo 
a capacidade de discernir o certo do 
errado, somente quando recebemos a 
salvação – isto é, a presença de Jesus 
na nossa vida – é que a capacidade de 
dizer “não” à injustiça e “sim” ao bem e 
ao que é correto, passa a estar sempre 
à nossa disposição. 

O poder da redenção de 
Cristo

De acordo com a nona Doutrina, 
ninguém pode permanecer em estado 
de salvação sem uma fé obediente 
correspondente. Através desta de-
claração, o Exército de Salvação põe 
a base da nossa fé na Tradição Wes-
leyana. Como sabemos, John Wesley 
foi infl uenciado pelo que passou a ser 
conhecido como arminianismo. Esse 
ensinamento é associado ao teólogo 
holandês Jacob Arminius (1560-1609) 
e está enraizado na rejeição do concei-
to de predestinação ensinado por João 

“Cremos que continuar no estado 
de salvação depende de continuar 

em fé obediente a Cristo”. 

Série: Os Onze Artigos de Fé do Exército de Salvação

Perder ou não perder 
a salvação? 

Eis a questão!
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Tenente-Coronel Gabriel Adepoju
serve atualmente como Secretário 

de Programa do Território da 
Nigéria. Ele é Graduado em 

Educação, possui dois Mestrados, 
um em Sociologia na área de 
violência familiar e outro em 

Educação Cristã. Ele é também 
estudante a nível doutoral (PhD 

Candidate) e membro do Conselho 
Internacional de Teologia.

Calvino. Portanto, correndo o risco de 
ser superfi cial, podemos dizer que o 
arminianismo afi rma a liberdade da 
vontade humana. Isso signifi ca que 
o ser humano tem Livre Arbítrio ou a 
capacidade de escolha. 

Na Queda, a natureza humana foi 
seriamente afetada e passou a estar 
debaixo de um estado permanente 
de total desamparo espiritual. Mesmo 
assim, a vontade humana não está es-
cravizada pela natureza pecaminosa. 
Isso porque o Deus soberano permite 
que todo pecador se arrependa e 
creia, mas não interfere na liberdade 
da pessoa, pois cada pessoa possui o 
livre arbítrio, a liberdade e a capacida-
de de escolher entre o bem, e disso 
depende o seu destino eterno. Sim, 
o pecador tem o poder da vontade 
de cooperar com o Espírito de Deus 
e ser regenerado ou até de resistir a 
provisão de Deus, e perecer. 

A redenção de Cristo tornou pos-
sível a salvação de todos, mas não a 
assegura a ninguém. Tal condição é 
assegurada somente pela fé na morte 
de Jesus Cristo por todos e para cada in-
dividuo. Em outras palavras, a redenção 
do gênero humano por Cristo torna-se 
aplicável a cada pessoa somente se, 
pela fé, Ele for acolhido e aceito. Rejeitá-
-lO é resistir ao Espírito Santo. 

Arminianos e Calvinistas: 
Perder ou não perder a 
salvação?

Não há como fugir: a nona dou-
trina nos põe no centro do debate 
entre arminianos e calvinistas e toma 
posição ao lado dos primeiros. Isso in-
dica que cremos que aqueles que são 
salvos podem, sim, perder a salvação 
se falharem em manter a fé. Por isso 
dizemos que “continuar no estado de 
salvação depende de uma fé continua 
e obediente a Cristo”.   

João Calvino, o grande pensador 
que infl uenciou a Igreja Protestante 

durante a Reforma do século 16, 
pensava diferente. Vindo da tradição 
agostiniana, ele cria fi rmemente que 
Deus elege e predestina as pessoas 
e que “a salvação... é devido apenas 
à livre escolha de Deus e depende 
da ação dessa graça irresistível” (John 
Coutts.This We Believe. Londres: IHQ, 
1990). No jargão popular, uma vez 
verdadeiramente salvo, “salvo para 
sempre”. Na linguagem contemporâ-
nea isso é chamado de “segurança 
eterna”. Apoiando o pensamento de 
Calvino, no livro Eternal security: you 
cannot lose your salvation pergunta: “se 
a humanidade não tem como salvar a 
si mesma, por que então Deus exigiria 
dos homens fazer algo para mantê-la”? 
No entanto, é preciso pensar: Se ‘uma 
vez salvo, salvo para sempre’, porque 
Jesus disse aos Seus discípulos para 
‘vigiar e orar’? 

Stewart falhou em sua análise da 
frase acima citada. Deus apela à nossa 
vontade/volição: os Evangelhos per-
guntam: ‘Quem…’(veja Marcos 8.34-38; 
16.16; João 3.36; 6.35). Logo, não há 
imposição. É uma condição que per-
mite ao questionado escolher. Sim, o 
procedimento para o perdão foi obtido 
através da morte de Jesus, mas deve-
-se aceitar e ter fé nisso. A salvação 
é baseada na aceitação da oferta e 
manter essa salvação requer coope-
ração da nossa parte. Jesus ensinou 
isso enfaticamente (João 15.2) – per-
manecer nEle para não ser arrancado 
da videira. Aqueles que deliberada e 
obstinadamente se recusam a uma 
obediência contínua, inevitavelmente, 
estão optando por uma eternidade 
longe do Seu amor.  

Por mais que admiremos João Cal-
vino, é difícil aceitar seu postulado. Se 
Deus já predestinou alguns para o céu 
e outros para a perdição eternal, como 
justifi car se Ele primeiramente predes-
tina pessoas para uma punição, sendo 
que depois as pune por não aceitarem 
Seu chamado? Não contradiz isso à 

Sua natureza e Pessoa? Penso que 
Deus não escolhe ninguém para 
a salvação contra a sua vontade. 
Parece-me que Deus propõe, mas 
é o homem quem dispõe. 

Nossa filiação na família de 
Deus é por adoção e não por 
imposição. Nesse relacionamen-
to Pai/fi lho, o que Deus pede de 
cada um de nós é uma confi ança 
contínua, ou, no dizer da doutrina, 
uma fé obediente. Isso implica no 
dedicar-se a estudar diligentemen-
te a Palavra de Deus, em adotar um 
estilo de vida que se manifesta em 
oração e dependência dEle e não 
na confi ança humana. 

Tenente-Coronel Gabriel Adepoju
Fonte: The Offi  cer

Tradução: Maruilson Souza, Ph.D
Diretor do Colégio de Cadetes 

e Membro do Conselho 
Internacional de Teologia
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Lançamento!

A Comissão Internacional de 
Vida Espiritual recomendou 

que “a liderança do Exército de 
Salvação, em todos os níveis, 
esteja em conformidade com o 
modelo bíblico de liderança de 
servo”. Neste livro, Robert Street 
mostra como o modelo bíblico é 
encontrado extraordinariamente 
em Jesus.

Pedidos: (11) 5591-7015 ou 
intendencia@bra.salvationarmy.org

*Não incluído o porte do correio.

... que a palavra primave-
ra vem do latim e tem a ver 
com “primeiro verão”?

... que no hemisfério nor-
te a primavera acontece em 
conexão com a Ressurreição 
de Jesus?

.. .  que o reformador 
Martinho Lutero escreveu: 
“Nosso Senhor tem escrito 
a promessa da ressurreição 
não somente em livros, mas 
em cada folha da primavera”?

... que o livro de Canta-
res de Salomão (2:11 e 12) 
anuncia poeticamente o fi m 
do inverno assim “... Eis que 
passou o inverno... aparecem 
as fl ores na terra, chegou o 
tempo de cantarem as aves 
e a voz da rola ouve-se em 
nossa terra” ?

... que no mesmo livro de Cantares 
está escrito “Eu sou a rosa de Sarom, 
o lírio dos vales.” (2:1), ambas as fl ores 
usadas em muitos hinos para referi-
rem-se a Jesus”?

... que a rosa de Sarom, cultivada na 
África, é uma rosa branca que ao sim-
ples toque torna-se vermelha e morre 
rapidamente, uma alusão a Jesus e Seu 
sacrifício na cruz por nós?

Você Sabia?
por Paulo Franke - Major

Seja um assinante da Revista RUMO
Receba as 10 edições anuais diretamente em sua casa!
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sobre as Escrituras Sagradas, entre em contato conosco:
E-mail: redacao@bra.salvationarmy.org
Telefone: (11) 5591-7073
Endereço: Exército de Salvação 
Caixa Postal 46.036 - Agência Saúde 
São Paulo/SP - CEP 04045-970

... que o lírio dos vales é uma peque-
na fl or que nasce nos escuros vales de 
alguns países europeus, entre galhos 
e troncos apodrecidos que caem das 
montanhas, outra alusão à obra de 
salvação do puro Jesus neste mundo ?

... que a primavera sugere um re-
começo de vida espiritual à luz de “Se 
alguém está em Cristo é nova criatura: as 
cousas antigas já passaram; eis que se 
fi zeram novas.” (2 Coríntios 5.17)?

R$ 10,00*

10 Rumo - Setembro de 2015



11Rumo - Setembro de 2015
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