


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 130 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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Um pai fora de série

SUMÁRIOEDITORIAL

“Um pai vale mais do que uma centena de 
mestres-escola.” (George Herbert)

É indiscutível a importância da figura paterna no 
desenvolvimento psicológico da criança. O pai é 
modelo, inspiração, é aquele que impõe limites, 
representando a disciplina e a autoridade. Ter um 
bom pai é um privilégio inestimável. Por outro lado, 
sabemos bem as terríveis marcas deixadas por um 
pai ausente, violento ou distante. Quando a violência 
entra em cena, temos que ser gratos pela Lei Maria 
da Penha, que existe em função de socorrer mulheres 
vítimas de seus cônjuges ou companheiros.

Nesta edição, queremos celebrar o Dia dos Pais 
e reconhecer a importância desse papel sempre 
importante, porém a cada dia mais desafiador. 
Queremos enfatizar que temos um Pai Celestial cheio 
de bondade e amor, sem as falhas de um pai humano. 
Foi Jesus mesmo quem disse: “Vocês, mesmo sendo 
maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto 
mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas 
aos que lhe pedirem!” (Mateus 7:11 - NTLH).

Como cristãos, devemos buscar o Reino de Deus e 
a Sua justiça (Mateus 6:33), acolhendo, apoiando e 
cuidando das vítimas de violência doméstica. A Lei 
Maria da Penha existe para ser usada sempre que 
necessário, gerando libertação para aquelas que vivem 
escravas da violência física, verbal ou psicológica.

Que o Deus Eterno, a quem podemos chamar de Abba 
(paizinho), possa nos acolher em Seus braços de amor.

Boa leitura!

Ebeneser Nogueira - Major
Editor
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CONTEXTO

Novamente eu os saúdo e dou-lhes boas vindas a mais 
uma edição da Rumo.  Neste mês vamos destacar Um 
Pai Fora de Série e falar sobre o aniversário da Lei 
Maria da Penha.  

Escolher ser um pai e marido são decisões enormes na 
vida de um homem. Na verdade, com  exceção de to-
mar a decisão de ser um seguidor de Jesus, casamento 
e paternidade são as duas decisões mais importantes 
que um homem pode tomar; decisões estas que tam-
bém têm alguns dos maiores impactos na sociedade.   

Vamos considerar o seguinte, a partir de um estudo 
feito no Brasil chamado: “La ausencia del padre y su 
repercusión en el desarrollo del niño y del adolescente: 
un estudio de caso” – sempre que um pai é ausente 
ou raramente costuma interagir  com seus filhos, 
pode ocorrer uma associação aumentada de baixo 
desempenho  em testes cognitivos.  De acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há 
dez anos, 25% das famílias no Brasil  não tinham um pai 
presente. Hoje, a situação é ainda mais séria.  Quando 
os pais são presentes, geralmente as famílias são mais 
fortes, saudáveis e felizes. Neste mês, não estamos 
comemorando pais comuns, estamos falando de Um 
Pai Fora de Série – pais extraordinários.

Eu sou pai e marido.  Para mim, é uma alegria profun-
da ver meus dois filhos crescerem para se tornarem 
adultos, contribuindo na sociedade.  E é uma enorme 
responsabilidade para mim continuar vivendo de ma-
neira a ser um exemplo de integridade e decência. Eu 
não quero que eles se envergonhem de seu pai. Mas 
suspeito que isso me faça, como a muitos outros pais, 
não um pai extraordinário.  Como marido, a Bíblia me 
diz para “amar” minha esposa. E prossegue mostrando-
-me o que isso significa, “Ame sua esposa como Cristo 
amou a Igreja”. Uau, isso seria um  Marido Fora de Série.

O fato é que todos nós desejamos ser pais e cônjuges 
maravilhosos, mas, todos nós lutamos com nossos 
próprios desafios interiores e circunstâncias de nossas 
vidas. Talvez nós não tivemos um pai forte e amoroso 
como modelo de paternidade. Talvez o mercado de 
trabalho ou a economia estão criando pressões finan-
ceiras que nos restringem a sermos o pai e marido 
ideal como sabemos que deveríamos ser. Ou, talvez 
seja porque simplesmente não sabemos como ser um 
pai e marido melhores. Seja lá o que for, nós temos 
que desejar ser melhores para nossas famílias. Como 
pais e maridos, podemos fazer a diferença em nossas 
famílias e em nossas comunidades.

Ser Um Pai Fora de Série é ser diferente da maioria dos 
outros pais. O que faz você ser único ou diferente?  Se 
a sua fé afeta suas ações, isso pode fazer você diferen-
te.  Valores como gentileza,  bondade e autocontrole 
podem colocá-lo à parte de outros pais.  Podemos não 
celebrar essas coisas, mas elas são únicas na sociedade 
atual.  E acredito que, se entre nós, mais pais tivessem 
essas características, nossas famílias e comunidades 
poderiam ser mais fortes, mais saudáveis e mais felizes.

Que Deus os abençoe neste mês. Agradecemos e ora-
mos pelas bênçãos de Deus sobre vocês.

Ted Horwood – Coronel
Líder Nacional do Território do Brasil

Quartel Nacional – São Paulo
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Não posso dizer Pai Nosso, 
se não vejo em todos os homens irmãos meus.

Não posso dizer que estais no céu, 
se só estou preocupado com os bens da Terra.

Não posso dizer santificado seja o Vosso nome, 
se minha vida é de cristão falsificado e 
se não torno Deus conhecido e amado.

Não posso dizer venha a nós o Vosso reino, 
se não cultivo o amor de Cristo em mim.

Não posso dizer seja feita a vossa vontade assim na Terra como no céu, 
se o que me importa é só o que eu quero.

Não posso dizer o pão nosso de cada dia nos dai hoje, 
se não sou capaz de repartir o meu pão com os necessitados.

Não posso dizer perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a 
que nos têm ofendido, 

se sou vingativo e não capaz de perdoar.
Não posso dizer e não nos deixeis cair em tentação, 

se não ajudo os outros a se libertarem de más situações, de problemas, 
de dificuldades e do perigo iminente de cometerem desatinos.

Não posso dizer mas livrai-nos do mal, 
se não procuro diminuir a fonte dos males físicos, 

morais e espirituais que nos cercam. 

- Autor Desconhecido
A oração do Pai Nosso pode ser encontrada em Mateus 6:9-13
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Introdução
Recentemente, depois de ministrar um curso sobre 
questões contemporâneas, uma estudante de pós-
-graduação, de um dos Estados da Amazônia, me 
abordou em particular sobre a normalidade com que, 
inclusive as autoridades em sua região, encaram o 
incesto. O silêncio é total. Ninguém fala nem escreve 
nada. O assunto é invisível na grande mídia. Entretan-
to, ela tem razão: o incesto é uma realidade entre nós. 
Especialmente nos rincões isolados do país. Mas não 
somente lá. Há regiões onde é comum o pai iniciar a 
filha sexualmente; onde o pai não permite que a filha 
seja de outro homem sem ser primeiro dele. Há quem 
diga que a lenda amazônica do boto-cor-de-rosa foi 
criada como uma forma de encobrir que “os filhos 
dos botos” seriam na verdade a consequência do rela-
cionamento incestuoso entre pais e filhas. Seja como 
for, o antropólogo Claude Lévi-Strauss (1908-2009) já 
dizia que “o incesto, embora proibido pelas leis e pelos 
costumes, existe, sendo mesmo, sem dúvida, muito mais 
frequente do que levaria a supor a convenção coletiva 
do silêncio”. 

Incestum: “Contrário às leis dos deuses 
e dos homens” 

A palavra (latim) inscestum deriva de incestus, signifi-
cando respectivamente “sacrilégio” e “impuro ou sujo”. 
Refere-se às relações sexuais entre membros de uma 
família (irmãos e irmãs, pais e filhas, mães e filhos, 
padrastos e enteadas). Dependendo da sociedade, 
o grau de parentesco é ampliado ou diminuído. É 
verdade que, no antigo Egito, o incesto era praticado 
com o objetivo de perpetuar a linhagem real, e que 
a história registra casos de incestos, especialmente 
entre a classe política dominante. Por outro lado, do 
ponto de vista jurídico, o incesto é quase que univer-
salmente proibido e culturalmente desencorajado. 

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. 

De fato, no direito romano antigo, tal conduta era 
inaceitável e considerada nefas: contrária às leis dos 
deuses e também dos homens. O livro sagrada da 
tradição judaico-cristã repudia tal pratica (Levítico 
18.6-18; 20.11-12). 

Incesto: Independe da escolaridade  
Apesar das leis e da rejeição pela maioria das culturas, 
de vez em quando o assunto ganha as manchetes 
internacionais. Uma rápida pesquisa na internet re-
vela histórias de supostas paixões entre pais/mães e 
filho(a)s, processos em tribunais e até mesmo nomes 
de famosos envolvidos em relações incestuosas. Em 
2008, veio à tona um caso que ganhou repercussão 
internacional: um austríaco bem formado e infor-
mado – engenheiro elétrico – manteve sua filha em 
cárcere privado por mais de duas décadas e com ela 
teve uma relação incestuosa da qual nasceram sete fi-
lhos. Cárcere privado é raro, mas parece que o incesto 
nem tanto. Como esse é um assunto intrafamiliar, não 
há estatísticas que revelem o tamanho do problema. 
Mas, é inegável que práticas incestuosas remontam 
a milênios antes de Cristo.  

O diário de um incesto 
Lançado ano passado – 2017 - por uma escritora 
anônima, o livro The incest diary, conta uma relação 
incestuosa com seu pai, que durou 18 anos: dos 03 
aos 21 anos. Nele, a autora revela os seus dramas – 
entre eles o estupro; seus dilemas – dentre os quais 
o consentimento; sua culpa – o prazer esporádico; 
seu inferno – as agressões sexuais contínuas; seus 
traumas – o sofrimento psíquico e os mecanismos 
adotados para sobreviver; sua raiva – o silencio 
“cego” e cumplice de sua mãe e de outros membros 
da família. As páginas do livro igualmente revelam 
a negação inicial, o pavor ao ouvir os passos e a voz 

Incesto: “Mais frequente do que levaria a supor 
a convenção coletiva do silêncio”
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do agressor “paterno”, mas também o caminho de 
tornar-se uma “coisa”, um objeto e o desejo de matar 
e de morrer. Tudo isso sem falar nas consequências, 
mesmo depois que tudo terminou. 

Incesto: as consequências  
Os teóricos das diversas áreas fazem coro à proi-
bição do incesto. A teoria biológica afirma ser ele 
responsável por doenças, anomalias e causador de 
problemas genéticos nos descendentes consanguí-
neos. Os teóricos da área da sociologia dizem que o 
incesto desestrutura a família como célula mater da 
sociedade e impossibilita a cooperação entre seus 
membros. Psicólogos, psicanalistas e psiquiatras 
chamam a atenção para o fato de o incesto ser um de-
sestruturador mental e impedidor dos indivíduos de 
viverem com base nos valores da sociedade. Mas, as 
consequências são devastadoras e também incluem:
1. Alterações físicas: algumas pessoas que foram viti-
mas de incesto desenvolvem uma relação anormal 
com a comida, de modo que aumentam excessiva-
mente de peso; 
2. Estresse pós-traumático: ataque de pânico, desespe-
rança, sofrimento emocional prolongado, agressivida-
de, comportamento autodestrutivo, insônia, pesade-
los, distanciamento emocional, medo e desconfiança; 
3. Disfunção familiar: autoritarismo, dificuldade em 
demonstrar afeto e carinho, excesso de crítica, im-
posição e rigidez na aplicação de normas;
4. Disfunção social: delinquência, isolamento social, 
descuido da higiene e de cuidados pessoais, surtos 
de raiva, perda de interesse por atividades rotineiras; 
5. Dificuldade em relacionar-se: revela uma personali-
dade rígida e impositiva; 
6. Queda no desempenho escolar: cai a dedicação da 
vítima na realização das tarefas escolares.  
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Conclusão 
Incesto é muito mais do que o ato sexual em si ou 
mesmo do estupro. Inclui toques, carícias, exibicionis-
mo e assédio por parte de um parente consanguíneo. 
Em pleno século 21 - apesar da proibição -, tanto em 
países pobres como em países altamente desenvol-
vidos tecnologicamente; tanto em famílias que vivem 
isoladas, quanto em famílias que habitam em grandes 
centros urbanos registram-se casos de incesto. Quan-
do praticado contra menor de idade, é enquadrado 
em abuso infantil. Suas consequências são nefastas e 
seus traumas, inimagináveis. É uma das formas mais 
graves de violência contra uma criança. 

Para discutir em grupo: 
1. O que é incesto? 
2. Quais são os tipos mais comuns de incesto? 
3. Você já ouviu falar de algum caso de incesto? 
4. Quais são as principais causas do incesto? 
5. O que podemos fazer para prevenir casos de in-
cesto na comunidade onde moramos? 

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. 



Como um pai trata com bondade os seus filhos,
assim o SENHOR é bondoso para aqueles que o temem.

(Salmo 103:13 - NTLH) 
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- Pai?!
Ahn??? Ah, é você Alícia? O que você quer? Estou 
muito ocupado agora. Me chame só quando for 
urgente, ok?
A menina ouviu as palavras do seu pai... saiu por 
uns instantes e retornou dizendo:
- Pai?!
- Ahn... Novamente, Alícia? Não disse para me cha-
mar só se fosse urgente?
- Mas é! Disse Alícia, num misto de incertezas ... pois, 
enfim, para ela era urgente.
- Então diga?! E seja rápida, não posso perder essa 
negociação que será muito boa para todos nós.
Com essa resposta , a menina achou que o que ela 
iria pedir não era tão importante assim!
- Deixa para lá, se o senhor diz que será bom para 
todos nós, mais tarde eu volto.
- Isso, isso!
Algumas horas se passaram...
A menina retornou como prometido.
- Pai?!
- Ah não, de novo não, Alícia! Agora estou em outro 
assunto para resolver o primeiro que será muito 
bom para nós, lembra?
- Sim, lembro! Mas pai? 
- O que é Alícia? Vou pedir novamente, só me chame 
se for muito urgente.
- Eu só preciso fazer uma pergunta.
- Ok. Faça então, estou escutando enquanto eu leio 
esse email.
- Quanto custa uma hora do seu serviço?
- Como? Isso é pergunta que se faça? 
A menina sentiu perder a fala naquele momento, 

porque seu pai não tinha entendido a urgência 
daquela pergunta.
- Alícia, vá para o seu quarto, ligue o computador, 
converse com suas amigas... ou apenas durma, vo-
cês adolescentes vivem em seus quartos, dormindo, 
comendo ou passando horas no celular no whats. 
Faça isso.
- Pai...
- Alícia, por favor!
- Pai, apenas me responda quando vale uma hora 
do seu serviço.
O pai indignado, respondeu:
- Duzentos reais a hora, está bem? Se era isso que 
queria ouvir! Duzentos reais.
- Tudo isso? De onde vou tirar todo esse dinheiro?
Nesse momento, o pai ficou sem ação.
- Como assim? Você precisa desse dinheiro para 
quê? 
- Pai, desde que a mamãe se foi, você passa mais 
tempo nesse computador do que comigo. Raramen-
te o vejo e, quando chego da escola, que já é o dia 
inteiro, nós mal nos falamos e, aos finais de semana, 
como agora, eu não consigo nem cinco minutos 
de sua atenção. Sou uma menina, sabia? Tenho 
problemas pessoais e preciso de uma assistência e 
não quero procurar em outros lugares.
Alícia, nesse instante, já corria em direção ao seu 
quarto chorando.

( Vou falar para vocês, esse pai teve muita sorte! Ah 
você não entendeu? Explico. Muitos adolescentes, 
não são como Alícia, que conseguem falar o que 
estão sentindo para seus pais; a maioria, se deixa  

RUMO KIDSRUMO KIDS

O que é
ser pai?
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levar por outros caminhos, quando não consegue a 
atenção deles. O pai de Alícia ainda teve tempo de 
entender o que estava acontecendo e parar tudo o 
que estava fazendo para voltar a ser pai: dar atenção 
à sua filha e reconhecer que quando temos alguém 
sob nossa responsabilidade, devemos entender que 
mais que prover financeiramente para seu bem 
estar, devemos também  zelar por sua vida como 
um todo.)

Então, filhos, mesmo que seu pai se enquadre na 
história que acabei de contar, não desista dele, pois 
ele, provavelmente, esteja tentando fazer o melhor 
por você, porém não vê que suas prioridades são 
outras. 

Convido-o a orar por seu pai e saber que ainda há 
tempo para que você tenha muito tempo de qua-
lidade com ele. E saiba que, no tempo de Deus, a 
sua vitória virá!

E para você, pai, lembre-se, seus filhos precisam de 
um tempo integral de qualidade. Dê tempo para eles 
e você estará investindo na maior bolsa de ações 
do mundo: o amor. Que Deus abençoe a todos nós!

Com carinho,

Tia Lilian

r s o r a r k
e d q z i s p
s f a q s o e
p p t a e f r
o a e s r u g
n i n m v h u
s g ç e i l n
a r a n ç g t
b b o i o v a
i a s n l h i
l e d a g d z
i g o r k b d
d q u a r t o
a j p h n u q
d ç w c o j f
e s a z a v n

Caça-Palavras
Encontre as palavras a seguir:

- Pai
- Menina

- Pergunta
- Serviço

- Quarto
- Atenção

- Responsabilidade
- Orar
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Dia 07 de agosto completam 12 anos desde que a 
Lei Maria da Penha foi sancionada e passou a vigo-
rar. Uma conquista de anos de luta das mulheres, 
pelo reconhecimento de que existe, sim, violência 
motivada pelo gênero e de que esse fator não pode 
ser ignorado.  

Maria da Penha Maia Fernandes formou-se em Far-
mácia e Bioquímica em 1966, na primeira turma da 
Universidade Federal do Ceará. Na época em que 
cursava pós-graduação na Universidade de São 
Paulo (USP), conheceu Marcos Viveros que, tempos 
depois, se tornaria seu marido e pai de suas três 
filhas. 

Segundos relatos de Maria da Penha, Viveros co-
meçou a mudar seu comportamento após o nasci-
mento de sua segunda filha, o que coincidiu com o 
término do processo de naturalização (Viveros era 
colombiano) e seu êxito profissional. Foi a partir 
daí que as agressões iniciaram e, em uma noite, 
em maio de 1983, Maria da Penha levou um tiro 
enquanto dormia. O então marido fingiu que um 
assalto havia acontecido e que assaltantes teriam 
sido os autores do disparo. Depois de quatro meses 
entre hospitais e cirurgias, Maria retornou para casa 
e pouco tempo depois sofreu mais uma tentativa de 
homicídio: o marido tentou eletrocutá-la e afogá-la 
durante o banho.

Maria da Penha sobreviveu, mas teve lesões irrever-

síveis à sua saúde, tendo ficado paraplégica, além 
de ter sofrido outras sequelas. Sua luta foi longa; 
demorou quase 20 anos para que Marco Viveiros 
fosse preso. A primeira denúncia foi feita em 1983, e 
Marco passou por julgamentos em 1991 e 1996, ten-
do saído livre das duas vezes. Revoltada com a omis-
são da Justiça, Maria da Penha publicou, em 1994, 
o livro “Sobrevivi... Posso Contar”. Seu livro foi peça 
chave na denúncia contra o Brasil, na Comissão In-
teramericana de Direitos Humanos da Organização 
dos Estados Americanos (OEA) em 1997. Em 2001, 
a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 
responsabilizou o Brasil por negligência, omissão 
e tolerância em relação à violência doméstica con-
tra as mulheres. O Brasil foi, então, pressionado a 
adotar uma legislação específica para a prevenção 
e proteção da mulher em situação de violência. Foi 
assim que a Lei Maria da Penha foi criada e entrou 
em vigor em 2006. 

A Lei Maria da Penha contempla, não somente a 
agressão física, mas a violência psicológica, sexual, 
patrimonial e moral. Além do reconhecimento da 
violência de gênero, a Lei Maria da Penha estabelece 
a existência de equipamentos públicos apropriados 
para acolher e aconselhar a mulher que se encontra 
em situação de violência. 

Contudo, para além da existência da lei, são ne-
cessárias mudanças no comportamento coletivo 
da sociedade. Com frequência reproduzimos, por 

CONEXÃO

“Sobrevivi...
posso contar”
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meio do discurso, atitudes machistas, legitiman-
do a violência – “Mas também ela pediu, você viu 
como estava vestida? “Ela sabe do temperamento 
dele, não deveria provocar.” Muitas vezes a mulher 
é questionada, como se a violência sofrida fosse 
uma consequência de suas atitudes; a violência é 
ainda socialmente vista como culpa sua. Ter uma 
lei como a Lei Maria da Penha reconhece a violência 
de gênero e ajuda a deslegitimá-la. É um passo im-
portante, porém, não é suficiente. Muitos casos não 
são enquadrados dentro dessa lei, por preconceito; 
muitas denúncias não são levadas em consideração, 
e a mulher é reenviada ao agressor. Sair do ciclo 
da violência é difícil, mesmo quando a mulher está 
determinada a isso. 

Enquanto sociedade, precisamos repensar como 
enxergamos a mulher, e qual é a nossa parcela de 
culpa no ciclo da violência. A cada hora, quinhentas 

mulheres são agredidas no Brasil e, de cada dez 
agressões, quatro ocorrem em casa. Treze mulheres 
são assassinadas por dia no Brasil e seis de cada dez 
feminicídios, são de mulheres negras. Reproduzir 
frases como “Em briga de marido e mulher ninguém 
mete a colher”, é ser conivente com a violência 
praticada dentro de casa, como se a mulher fosse 
propriedade de seu companheiro. A Lei Maria da 
Penha é uma grande conquista. Mas, para resolver 
o problema da violência contra a mulher, é impor-
tante que todos estejam conscientes e engajados e 
que, quando uma mulher precisar de ajuda, ela seja 
acolhida e não julgada. 

Juliana Bicudo
Departamento Nacional da Obra Social

“A Lei Maria da Penha contempla, não somente a agressão física, mas a 
violência psicológica, sexual, patrimonial e moral. Além do reconhecimento 

da violência de gênero, a Lei Maria da Penha estabelece a existência de 
equipamentos públicos apropriados para acolher e aconselhar a mulher 

que se encontra em situação de violência.” 
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Alegria. Gratidão. Bom ânimo. Foi assim que os 
alunos iniciantes do Instituto Musical Teófilo Cha-
gas (IMTC) realizaram sua primeira apresentação 
pública no dia 24 de junho. A turma é composta por 
dez alunos, de diferentes faixas-etárias, que se têm 
mostrado muito comprometidos e empenhados no 
desenvolvimento musical e na obra de Deus. Três 
meses e meio de um intenso trabalho coletivo, en-
volvendo aulas teóricas e práticas, acompanhadas 
de diversos exercícios individuais, foram suficientes 
para que os novos músicos chegassem a um nível 
qualificado para estrearem no ministério.

O nervosismo e a apreensão tomaram conta do gru-
po, isso porque sua tarefa não era apenas tocar, mas 
tocar marchando, de forma dinâmica, utilizando-se 
de todo o espaço do salão. “Foi um momento de 
ansiedade e euforia” - destaca a aluna Lorén Lay – 
“no fim, com a ajuda de Deus e a paciência do nosso 
professor, deu tudo certo, uma noite inesquecível. 
Eu nunca pensei que conseguiria aprender, tanto 
que, antes mesmo de começar as aulas, já tinha 
garantido a todos que só iria à primeira. Não foi fácil, 
mas continuei a descobrir o quanto é maravilhoso 
e gratificante aprender”, ressalta.

A música apresentada é intitulada “Deus é tão 

bom”, um tradicional corinho evangélico. Além dos 
soldados, diversos visitantes prestigiaram o evento. 
Os músicos veteranos também apoiaram a estreia, 
ajudando a compô-la com vozes, percussão, e ins-
trumentos harmônicos.

O grupo, agora, entra em uma nova fase do apren-
dizado, ainda mais desafiadora. Sua galhardia fará 
com que, logo, logo, passem a integrar, de fato, a 
Banda do Corpo, para que continuem a avançar 
salvando as almas, edificando os santos e servindo 
a humanidade sofredora, em nome de Jesus. Para o 
segundo semestre, há a expectativa de formação de 
uma nova turma de iniciantes, dessa vez, em conjun-
to com as atividades evangelísticas da Obra Juvenil.

O Instituto Musical Teófilo Chagas (IMTC) é o projeto 
de ensino de música, mais especificamente aliada 
a instrumentos de sopro, do Corpo de Campos-RJ. 
O trabalho completa três anos, mas é importante 
ressaltar que a cultura de ensino e desenvolvimento 
de Banda de Metais no Corpo encontra princípios 
muito antes da elaboração do Instituto.

José Carlos de Azeredo - Soldado
Corpo de Campos - RJ

NOTÍCIA

Corpo de Campos encerra 
o primeiro semestre com 
estreia de novos músicos
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