


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 131 países, contando com mais de 17.000 oficiais 
(pastores) e mais de 1.000.000 de soldados (membros) que 
atuam mantendo e administrando escolas, hospitais, clínicas, 
albergues, lares para crianças e idosos, creches e centros 
comunitários.

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

Atuação do Exército de Salvação no Brasil 
Em 1922 os Tenentes-Coronéis David e Stella Miche, proce-
dentes da Suíça, desembarcaram no Rio de Janeiro e iniciaram 
o trabalho que rapidamente expandiu-se para São Paulo, em 
1924, e depois para Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio 
Grande do Sul, Distrito Federal e Nordeste. 

Em 1974, para melhor atender à legislação brasileira, foi 
criada a APROSES (Assistência e Promoção Social Exército 
de Salvação), que é uma organização não governamental de 
natureza assistencial, promocional e educacional, sem fins 
lucrativos, mantida pelo Exército de Salvação e que atende 
cerca de 1.700 pessoas em situação de vulnerabilidade so-
cial por dia. Porém, o Exército de Salvação também presta 
assistência através de seus 41 Corpos (igrejas) com visitas a 
hospitais, presídios e asilos.
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Prezados leitores,

O Brasil é um país imenso, não somente em extensão de 
terra (são 8,5 milhões de quilômetros quadrados; o que faz 
do Brasil a quinta maior área do mundo), mas também em 
número de habitantes (208,5 milhões – estimativa de julho 
de 2018, segundo o IBGE). 

Nosso povo é alegre, hospitaleiro, caloroso e cordial. Somos 
o País do futebol, das belas praias, ilhas, lagoas, montanhas, 
dos lindos campos que têm mais flores, dos bosques que 
têm mais vida, de um rico ecossistema e de culturas diversas. 
Somos o Brasil dos índios, negros, brancos, mulatos, 
mamelucos, estrangeiros, etc. A cultura diversificada é 
evidente nas cinco regiões do país (Norte, Nordeste, Centro-
Oeste, Sudeste e Sul).

O tema desta edição é “Redescubra o Brasil”. Redescobrir 
o Brasil é ter a oportunidade de redescobrir o que há de 
melhor em nossa terra. Uma oportunidade de aprender 
a valorizar o que é nosso; nossa cultura (em seus mais 
variados aspectos), diversidade, regiões turísticas e beleza. 
No exterior, maximiza-se tudo isso, enquanto que aqui, 
diminuímos. O Brasil visto por olhos estrangeiros é melhor 
do que o visto pelos olhos dos brasileiros. Viaja-se muito 
para fora do país e desvaloriza-se o que temos a oferecer 
por aqui mesmo. 

Vamos olhar para o nosso país com bons olhos e usufruir 
daquilo que temos de melhor. Redescubra o Brasil.

Boa leitura.

Cristiano Araújo - Major
Editor
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MENSAGEM DO GENERAL

O que faz com que você tenha medo? É o escuro? 
Aranhas? Doença, alturas, espaços apertados, 

problemas monetários ou o futuro? Uma miríade de 
coisas são causas compreensíveis de medo e, muitas 
vezes, esse medo é acompanhado por ansiedade. Há 
um tema recorrente em todas as Escrituras onde Deus 
nos diz para não ter medo.

No Natal, notamos as palavras do anjo Gabriel a Ma-
ria, quando lhe disse que ela seria a mãe de Jesus: 
“Não tenha medo” (Lucas 1:30). Lembre-se de que, 
de acordo com a Bíblia, os anjos não são exatamente 
os meninos e meninas indefesos, piedosos e ador-
nados que retratam em peças de presépio - o Salmo 
103:20 os descreve como “poderosos”. Os pastores 
foram consolados com a mesma frase na aparição 
de uma hoste angelical (Lucas 2:10). No relato de 
Mateus sobre a manhã da ressurreição, as primeiras 
palavras do anjo no túmulo são: “Não tenham medo” 
(28:5). Apenas alguns versículos depois, as mulheres 
encontram Jesus, e Suas primeiras palavras são: “Não 
tenham medo” (v. 10).

O Antigo Testamento aborda a mesma questão quan-
do Josué está prestes a suceder Moisés. Lemos as 
palavras encorajadoras de Moisés em Deuteronômio 
31:8: “O próprio Senhor irá à sua frente e estará com 
você; Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não 
tenha medo! Não se desanime! ”. Há também a pro-
messa de Deus em Isaías 43:1: “Não tema, pois eu o 
resgatei; eu o chamei pelo nome; você é meu. ” E no 
final do Novo Testamento, quando João vê Jesus em 
sua visão e cai a Seus pés, Jesus novamente diz: “Não 
tenha medo” (Apocalipse 1:17).

Assim, vemos que, em todas as Escrituras, Deus nos 
diz: “Não tenha medo”. Na vida de Cristo, desde a 
predição de Seu nascimento ao anúncio deste, até a 
primeira manhã de Páscoa, ouvimos estas mesmas 
palavras: “Não tenha medo”. Parece claro para mim 
que Deus está nos convidando a mudar de um lugar 
de medo para uma posição em que implicitamente 
confiamos no Deus “imensuravelmente maior” que 
nunca falha.

Estas palavras de Deus não são apenas conselhos 
banais. Para aqueles que conhecem Deus e comparti-
lham a vida com Ele, não há necessidade de ter medo, 
porque Deus venceu o mundo (João 16:33), derrotou 

o pecado na Cruz e conquistou a morte - como reve-
lado pelo túmulo vazio! Precisamos nos lembrar disso 
quando o medo toma conta de nós.

Deus não é uma divindade distante e poderosa; Ele é 
um Deus sempre presente que procura viver com e 
em Seu povo. Precisamos unir as instruções de “Não 
tenha medo” com a promessa recorrente que lemos 
antes: “Nunca te deixarei, nem te abandonarei”. Quan-
do o medo tomar conta, devemos nos lembrar não 
apenas da onipotência - Todo-Poderoso - de Deus; 
devemos lembrar que Ele está conosco, ao nosso 
lado e em nós. O amor perfeito de Deus “expulsa o 
medo” (1 João 4:18).

O que está acontecendo em seu mundo e em sua 
vida nesta Páscoa?

Qualquer um que esteja lutando com o pecado e 
recorrendo a ciclos de comportamento que se sente 
incapaz de quebrar pode escolher não ter medo, mas 
confiar no Deus que quebrou o poder do pecado na 
Cruz. Qualquer um que esteja enfrentando desafios 
significativos na vida dentro da família, no trabalho 
ou com a saúde, por exemplo, pode escolher não ter 
medo, mas confiar no Deus para quem nada é impos-
sível. Qualquer pessoa que esteja sofrendo de dor e 
perda pode escolher não ter medo, mas confiar no 
Deus que conquistou a morte e promete a vida eterna.
Então, nesta Sexta-feira, não tenha medo. Lembre-se: 
Deus está com você. Não tenha medo. Lembre-se: 
Deus é maior do que a situação que você está en-
frentando. Não tenha medo. Nosso Deus é vitorioso 
e nos convida a compartilhar Sua vitória!

Brian Peddle – General

Tradução: Major Ebeneser Nogueira
*Citações das Escrituras da Nova Versão Internacional

Não Tenha Medo



“Qualquer um que esteja lutando com o pecado e 
recorrendo a ciclos de comportamento que se sente incapaz 

de quebrar pode escolher não ter medo, mas confiar no 
Deus que quebrou o poder do pecado na Cruz.”
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DIREITOS HUMANOS, HUMANOS DIREITOS

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ACESSO À 
UNIVERSIDADE: Um Direito Humano Universal

Introdução

Que a educação formal é um meio para a for-
mação profissional, para a realização pessoal, 

para o rompimento de barreiras que impedem o 
desenvolvimento holístico da pessoa e contribui 
para a ascensão social, é fato, e os artigos científicos 
e livros de especialistas apontam para isso. Que o 
acesso à educação de qualidade ainda é circunscrito 
a poucos, é igualmente realidade. Por isso mesmo, 
um pequeno grupo perpetua-se como elite econô-
mica e intelectual, com condições para entrar nas 
melhores universidades, frequentar os cursos “tops” 
e viajar para lugares paradisíacos. 
Por outro lado, se a Constituição Federal, no seu 
Artigo 5º, afirma que “todos são iguais perante a lei”, 
por que os pobres, os moradores das periferias das 
grandes cidades e das zonas rurais são excluídos de 
escolas com estruturas decentes e de uma educação 
que faça diferença em suas vidas e na vida de suas 
comunidades? Por que há quem defenda o acesso 
à universidade somente para uma elite? 

Junto minha voz a outras vozes...
Recuso-me a aceitar passivamente a concepção 
elitista do acesso à educação de excelência e à uni-
versidade – concepção essa tão comum até a década 
de 1970 - unicamente para um reduzido número 
de pessoas e a (pré)destinar aos pobres somente o 
acesso à formação profissional e ao ensino de con-
sumo. Diferente de Justo Veríssimo - personagem 
criado pelo humorista Chico Anísio e muito popular 
na década de 1980 que caricaturava o politico cor-
rupto, oportunista e populista da época – não quero 
“que pobre se exploda”. Ao invés disso, desejo que 
cada pessoa, independente de sua condição social, 
tenha possibilidade de desenvolver plenamente o 
potencial que Deus lhe deu.  
Resisto com todas as minhas forças contra a criação 
de guetos com o intuito de confinar jovens da perife-

ria a espaços específicos e, com isso, impedir-lhes de 
se conectarem com outros espaços e universos, de 
modo a perpetuar o ciclo da miséria e transformar-
-lhes em meros serviçais. Por que houve quem em 
2013 e 2014 entrasse em pânico quando jovens mo-
radores da periferia começaram a combinar, pelas 
mídias sociais, “rolezinhos” em parques e shopping 
centers? 
Junto minha voz a outras vozes para denunciar que “a 
pobreza tem rosto de mulheres, homens e crianças 
explorados para vis interesses pela lógica perversa 
do poder e do dinheiro” (Papa Francisco). 
Junto minha voz a outras vozes para denunciar que 
“a pobreza não é um acidente... (é) criada pelo ho-
mem e pode ser removida pelas ações humanas” 
(Nelson Mandela) e, “...portanto, temos que mudar 
os modelos e conceitos rígidos de nossa sociedade” 
(Muhammad Yunus).  
Por outro lado, junto minha voz a outras vozes para 
dizer que acredito que “livros e canetas são armas 
poderosas. Uma criança, um professor, um livro e 
uma caneta podem mudar o mundo...” (Malala You-
safzai); que “a educação é a chave para libertar pes-
soas, famílias e comunidades da pobreza” (Eduardo 
Campos) e que “a educação é o principal serviço que 
o Estado deve oferecer na era da globalização. É o 
nível de ensino que, cada vez mais, define as nações 
como ricas e pobres” (Edward Glaeser). 

O que é e o que deveria ser a escola
É evidente que a educação para ser transformado-
ra tem de ser de qualidade. Consequentemente, a 
escola não deveria ser gaiola (Rubem Alves), mas 
um lugar onde o(a) estudante aprenda a voar; a 
escola não deveria ser um espaço para fechar as 
mentes, mas onde o(a) aluno(a) encontre luz e abra 
a mente de modo que ela jamais volte ao “tamanho 
original” (Albert Einstein). Não, a escola não deveria 
ser lugar onde se aprende a aplaudir as descobertas 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi promulgada em dezembro de 1948. Ela 
trata de questões fundamentais para a convivência pacífica e respeitosa entre todos os 
seres humanos e da dignidade que cada um tem independentemente de religião, credo, 
cor ou raça. Infelizmente, mais de 70 anos depois, seu conteúdo ainda é desconhecido 
e não poucas vezes distorcido. Nesta série de artigos, o Major Maruilson Souza parte 
do pressuposto de que os direitos humanos não são para os humanos direitos, mas 
para que todos os humanos andem direito e tratem uns aos outros com respeito e 
dignidade. Nessa perspectiva, o autor se propõe a abordar o assunto de maneira que 
o(a) leitor(a) possa perceber que os Direitos Humanos relacionam-se com o nosso dia-

a-dia e que seu objetivo principal é que nos tornemos “Humanos Direitos”. 
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do mundo de então e a reproduzir as boas ideias e 
pensamentos do passado, mas o lugar onde se cria 
ideias inovadoras e se busca soluções transforma-
doras para os problemas contemporâneos. Sim, 
toda escola deveria ser lugar de acesso à educação 
de qualidade. 
  

Educação de qualidade fundamento 
da formação humanística 

Negar o acesso à educação de qualidade é violar um 
direito social e um desrespeito à Constituição Fede-
ral (Art. 6º.): prejudica o desenvolvimento do país, 
atravanca a prosperidade da pessoa e diminui sua 
empregabilidade. Isso mexe com a estrutura fami-
liar, com a autoconfiança do individuo, com valores 
vitais para convivência social, tais como honestidade 
e o cumprimento de compromissos assumidos. 
Obstaculizar o acesso à educação de qualidade é 
impedir a pessoa de tornar-se cidadã(o) pleno(a), 
consciente dos seus deveres e direitos e correspon-
sável pela busca e construção de uma sociedade 
melhor para todos: mais humana, mais justa, mais 

participativa, mais solidaria e mais inclusiva. 
Dificultar o acesso à educação de qualidade é frus-
trar a construção de sujeitos autônomos e respon-
savelmente livres. Logo, qualquer educação que não 
seja de qualidade “... não é libertadora, (e) o sonho 
do oprimido é ser opressor” (Paulo Freire).   

Conclusão
De fato, a promulgação de uma lei ou de uma de-
claração, por si só, não muda a realidade. Por outro 
lado, indica caminhos, orienta o cidadão e a socie-
dade, não somente nos seus direitos e deveres, mas 
igualmente no esforço contínuo para a construção 
de uma sociedade mais justa, mais humana, mais 
inclusiva e igualitária. Logo, opor-se ao acesso à edu-
cação de qualidade é infringir um direito humano 
fundamental e universal e, como consequência, à 
realização da dignidade da pessoa e à construção de 
valores éticos e morais, capazes de sustentar a vida 
no planeta. Por isso, “todo ser humano tem direito 
à instrução... A instrução técnico-profissional será 
acessível a todos, bem como a instrução superior... 
A instrução será orientada no sentido do pleno 
desenvolvimento da personalidade humana e do 
fortalecimento do respeito pelos direitos do ser hu-
mano e pelas liberdades fundamentais. A instrução 
promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade 
entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos 
e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em 
prol da manutenção da paz (Artigo 26 da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos). 
Sim, “a educação é, sem dúvida, a mais importante 
que o ser humano, isto é, cidadão, tem direito a 
reivindicar, a exigir do Estado. É por meio dela que 
adquirimos os conhecimentos necessários para 
transformar nossas vidas e a vida de toda a comuni-
dade na qual nos inserimos” (Ministro Joaquim Bar-
bosa, ex-presidente do Superior Tribunal Federal). 

Para discutir em grupo
1. Como você definiria uma educação de qualidade?  
2. Qual é a relação entre educação e cidadania?
 

Maruilson Souza, é Doutor em Filosofia (Ph.D) e 
Pós-Doutor (Psicologia). Atualmente serve como 

Secretário Nacional de Educação e membro do 
Conselho Internacional de Teologia. 
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REFLEXÃO

O Brasil é um país de proporção continental; são 
mais de oito milhões de quilômetros quadrados 

de área. Suas belezas naturais arquitetônicas entre 
outras encantam os visitantes de outros países, bem 
como a nós os brasileiros. Nossa cultura é rica e se 
expressa das mais variadas formas; herança dos 
povos que aqui fixaram residência desde o período 
da descoberta: índios, portugueses, holandeses, etc. 
Somos um país multicultural, e não precisamos sair 
de nossas fronteiras para perceber essas diferenças, 
que nos tornam um povo único. O Brasil é um destino 
de beleza e diversidade cultural. Os brasileiros são 
acolhedores, criativos e talentosos. Nossas músicas, 
culinária – uma diversidade de sabores que conta um 
pouco da história de cada parte do país – são conhe-
cidas e apreciadas internacionalmente. 

Jorge Ben Jor foi muito feliz em sua composição 
“País Tropical”. Esta canção leva-nos a declarar a 
plenos pulmões que moramos “em um país tropical, 
abençoado por Deus e bonito por natureza”. Ao mesmo 
tempo que destaca os encantos do nosso clima 
tropical, ele agradece a Deus pela bênção de uma 
país bonito por natureza.

João Gilberto também enaltece o país quando escreve 
“Aquarela do Brasil”, declarando seu amor à terra de 

nosso Senhor: “O Brasil do meu amor, terra de nosso 
Senhor [...] Esse coqueiro que dá coco. Oi! Onde amarro 
minha rede nas noites claras de luar. Por essas fontes 
murmurantes onde eu mato a minha sede, onde a lua 
vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil 
Brasileiro, terra de samba e pandeiro”.

Célia Jardim¹ apresenta-nos um Brasil promissor, de 
inestimável grandeza e riquezas, mas não esconde 
a ferida incrustrada  nos bastidores da política onde 
se vê a ganancia de uns poucos, que planejam tirar 
vantagem de tudo, às custas da pobreza de muitos. 
Mas o que se destaca é o que de bom este país tem 
a oferecer para seu povo e visitantes. Ela diz:
Que dizer de um país contemplado com tanta beleza e 
tão cheio de riquezas, um país que tem história presente 
na memória não só de seus patrícios, esse povo media-
neiro, mas também do mundo inteiro [...]. Que não se 
fala em guerra, e em sua bandeira se encerra as cores 
das riquezas de sua terra. Que dizer de um país que 
tudo tem para ser uma Nação feliz onde os povos oram 
pela paz e creem que a fé remove e faz. Que dizer de um 
país famoso por seus folclores, suas praias, suas cidades 
históricas, seus atletas que com garra buscam lá fora a 
vitória e ouvir tocar seu Hino Nacional é sua maior glória. 
Que dizer de um país assim tão rico se não tivéssemos 
que lembrar também da pobreza, da falta de escrúpulos, 

Redescobrindo o Brasil
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ganância e avareza de seus políticos corrompidos que 
roubam a Nação na certeza que não serão punidos. Tudo 
tem para ser chamado de primeiro mundo, mas seus 
cofres públicos são um poço fundo onde está a lama 
da desonra e hipocrisia, mas água limpa onde se 
sacia uma minoria. Que dizer de um país que 
deixa faltar trabalho, casa, comida, vida ativa, 
que não se preocupa em tirar do papel a Re-
forma Agrária, que traria empregos, abrigo, 
tornando a terra produtiva. Que dizer de 
um país que o mundo todo conhece a his-
tória, que se bem governado seria mesmo 
um país abençoado alcançando assim sua 
glória. Este é meu país de povo hospitalei-
ro e gentil, que com orgulho e esperança 
chamamos de nosso amado Brasil.

Desde a descoberta já se nota, pelas car-
tas de Pero Vaz de Caminha, o encanto que 
a terra de Vera Cruz causou naqueles que 
aqui aportaram por volta do ano de 1500. 
Segundo as primeiras impressões de Caminha, 
o Brasil é uma terra cujas “Águas são muitas; 
infinitas. Em tal maneira é graciosa que, querendo-
-a aproveitar, dar-se-á nela tudo; por causa das águas 
que tem!”. 

Para Bruno Barroso² é importante retomarmos as 
palavras de Caminha e compreender a 
necessidade de vermos essa terra como acontecera 
com os navegantes das naus portuguesas. Devemos ver 
essa terra com toda sua beleza. Seu mar azul nos mais 
diversos tons e seus rios caudalosos cheios de vida. Sua 
floresta que suporta a maior fauna e flora do mundo. Seu 
subsolo rico que, outrora saqueado, continua a verter 
ouro e aço. O Brasil é demais em tudo. Rever seu povo, 
índio e agora negro, cafuzo, mameluco, branco e amare-
lo, agora misturado, dando tons de pele que só temos nas 
ruas e campos do nosso país. Rever com dignidade, sem 
objetivo colonizador e escravista. Ver seu povo com os 
olhos de Deus, vendo todos como iguais e infinitamente 
diferentes. Vendo a história pregressa como um cami-
nho a ser consertado e levando o pensamento dos que 
sofreram à liberdade, mostrando a todos que podemos 
mais que sermos vítima da história.

Precisamos valorizar quem somos e o que temos 
de melhor em nosso país. Em nada perdemos para 
outras nações, muito pelo contrário, somos uma na-
ção privilegiada e abençoada como todas as outras. 
É necessário que nos unamos como povo e nação 
“verde e amarelo”, que não desiste nunca, e lutarmos 
por um Brasil melhor, expondo ao mundo a beleza 
de nossa natureza, cidades, monumentos e história.
Apesar dos problemas políticos, econômicos e ou-
tros, ainda podemos ter esperança de que o Brasil 

pode e vai melhorar. É preciso acreditar no potencial 
do nosso povo, na sua capacidade de redescobrir o 
Brasil e a si mesmo. Podemos fazer de nossa nação 
um lugar melhor; abençoado e cuidado por Deus: isso 
deve começar por cada brasileiro.
Como brasileiro, orgulho-me do nosso país e acredito 
que podemos mais. Basta sermos cidadãos conscien-
tes e comprometidos com a preservação das belezas 
naturais, com uma política sem corrupção, com o 
cuidado e o amor pela vida, com a justiça social, com 
a preservação de nossa história e cultura. 
Sigamos em frente, como fala uma propaganda de 
um emissora de TV brasileira: “O melhor do Brasil é 
o brasileiro”. Deus abençoe o Brasil!!

Cristiano Araújo – Major
Editor

 ¹ https://www.pensador.com/frase/NTc3NTI2/
 ² O que o Brasil precisa redescobrir - https://www.

oitavaigreja.org.br/o-que-o-brasil-precisa-redescobrir/



Quando a gente é bem criancinha não tem muita 
noção das coisas. Somos impulsionados a ir ou 

ficar onde nossos responsáveis nos colocam. Ao ir-
mos crescendo, vamos entendo que precisamos ir, 
vir e ficar em alguns lugares por serem obrigações, 
como, por exemplo, a escola. Nossos pais nos dizem 
que a escola, onde a educação multidisciplinar está, 
nos impulsionará a termos condições básicas de so-
brevivência... um emprego no futuro que nos ajudará 
a adquirir nossas próprias coisas, sustentando-nos 
na maioria das vezes.

Mas sabe, outro dia, minha colega de aula, a Mariza, 
me perguntou uma coisa que eu nunca tinha me 
dado conta: por que eu vou à igreja? Principalmente 
aos domingos pela manhã?

Ela me fez essa pergunta porque me convidou para 
dormir em sua casa de sábado para domingo e eu, 
ao perguntar aos meus pais se podia, tive deles a 
resposta “não”, e o motivo era porque iríamos à igreja 
pela manhã.

RUMO KIDS

Descobertas

Confesso que isso não me surpreendeu. Na verdade, 
nem mesmo me atingiu. Mas à Mariza, parece que 
a resposta deles caiu como uma BOMBA! Ela não 
conseguia entender o porquê e apenas balbuciou 
um “que pena”.

E foi aí que eu comecei pensar no assunto: Por que eu 
vou à igreja?  O que tem lá que eu me faça frequen-
tar todos os domingos e nos outros dias da semana 
quando tenho oportunidade? (Nem todo mundo 
consegue ir em dias da semana.)

A partir desses questionamentos, passei a prestar 
mais atenção nos cultos, porque realmente queria 
descobrir o motivo. Como tenho apenas 12 anos, 
ainda não tomo minhas próprias decisões e acom-
panho meus pais à igreja; mas  tenho entendimento 
de que vai chegar um momento que eu devo decidir 
se quero ou não continuar frequentando. 

Na escola, até os 17 anos, existe a obrigação de irmos; 
porém à igreja somos também obrigados?

10Rumo - Abril de 2019
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E foi numa Escola Bíblica Dominical que o céu se 
abriu! Eu vou à igreja porque é ali que posso ouvir 
mais do AMOR de DEUS por mim e que DEUS AMOU 
AO MUNDO DE TAL MANEIRA QUE DEU O SEU ÚNICO 
FILHO PARA QUE TODO AQUELE QUE NELE CRÊ, NÃO 
PEREÇA, MAS TENHA A VIDA ETERNA (João 3.16), isto 
é, que Jesus, o Filho de Deus, foi enviado à terra para 
viver e morrer e ressuscitar por mim, vencendo a 
Satanás e me dando VIDA ETERNA. 

Eu descobri que minha vida não acaba na morte físi-
ca! Ela continua eternamente na presença de Deus; 
e que isso acontecerá após eu ter aceito Jesus como 
meu Salvador, testemunhando e levando as boas 
novas à frente para que outras pessoas também 
possam ter a mesma esperança que eu. Então...

perguntei: 
- Mariza, você quer dormir na minha casa de sábado 
para domingo?
Os pais dela deixaram... lá fomos nós no dia seguinte 
à igreja e, a partir daí, tenho certeza de que o Espírito 
Santo de Deus fará a obra!

Queridos(as) amiguinhos(as) , oro para que Deus, a 
Seu tempo, confirme em seus corações o propósito 
da igreja em sua vida. Que essa descoberta seja es-
pecial para você!!! 

Beijos, 

Tia Lilian

D O M I N G O S A C

A Q R E F E B C X A

A Z I G L S K V H S

C R I A N C I N H A

I A L D A O P A P O

G Q E E N L O G A I

R F T U R A R H I U

E J I S A N D R S P

J O E D U C A Ç A O

A Z D A V E L F Z K

Criancinha
Escola

Educação
Casa

Igreja
Domingos

Deus
Pais

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

O Brasil é conhecido pela mistura de povos, cores 
e de histórias.  Somos um povo alegre, dono de 

um sorriso espontâneo e fácil.  Nossa hospitalidade, 
dentre várias outras características, é cartão de visita.   

Porém, o alto índice de corrupção, a crise econômica, 
a burocracia, a impunidade, entre outros, tem feito 
brasileiros acharem que todos os outros países são 
bons, menos o nosso! Tais situações levam-nos a 
exaltar nossos pontos negativos e dificilmente parar 
para analisar que todos os lugares no mundo têm 
algo de bom e de ruim. 

Gastamos muito tempo discutindo acerca de nossas 
“crises”, aumentando assim o sentimento de menos 
valia; e com muita facilidade falamos que o Brasil não 
tem jeito!

O Melhor do Brasil:
o Brasileiro

Temos a tendência de esperar um grande milagre! 
Esquecemos que a verdadeira mudança de um país 
não se dá apenas pela escolha de um partido ou de 
um candidato.  As verdadeiras mudanças são constru-
ídas em cada gesto do dia a dia por pessoas de carne 
e osso como eu e você que, através das oportunida-
des que são oferecidas, vão mudando seu destino e 
reescrevendo sua história.

Recentemente estive visitando o projeto social do 
Exército de Salvação em Recife e reencontrei Bruno.  
Ouvindo sua história, pude perceber que o melhor 
do Brasil é o brasileiro. Brasileiros como o Bruno que 
agarram  oportunidade quebrando o ciclo do “eu não 
posso”.  

Assim, compartilho a história de Bruno Santana.  Um 
jovem que nasceu em uma comunidade vulnerável 
na cidade de Recife e que recentemente ficou em 
40º lugar no vestibular da Universidade Federal de 
Pernambuco e em 30º lugar em faculdade particular. 
Bruno frequentou, quando criança, o Centro Comuni-
tário Integral – Exército de Salvação e, quando adulto, 
atuou como educador social por um período. 

“Inicialmente, é importante destacar que, apesar das di-
ficuldades pessoais e sócio educacionais, eu venci! Sabe, 
é válido na trajetória do meu desenvolvimento cognitivo 
o esforço e reconhecimento de meus limites, pois mesmo 
ele sendo um entrave, fiz dele uma mola propulsora para 
alcançar minha meta, ser um psicólogo em formação. 

Nesse ínterim, a persistência foi um diferencial que me 
fez o que sou hoje. Sei que a insuficiência de ensino 
público de qualidade não parou minha vontade de 
vencer. Vi muitos amigos meus ficando para trás, ainda 
que estando na mesma vulnerabilidade social que eu, 
desistiram por uma reprovação. Digo isso porque, para 
passar no vestibular, tentei quatro vezes.  Estudava não 
para passar, mas estudei até conseguir passar; há uma 
grande distância entre essas duas frases. 

 ”As verdadeiras mudanças 
são construídas em cada ges-
to do dia a dia por pessoas de 
carne e osso como eu e você 
que, através das oportunida-
des que são oferecidas, vão 

mudando seu destino e rees-
crevendo sua história.”
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Os obstáculos educacionais desde a minha infância eram 
presentes a começar na educação fundamental; nunca 
tive oportunidade de frequentar uma escola particular; 
uma, pela condição econômica familiar e, outra, pelos 
meus pais não terem a visão de dar a seus filhos um 
ensino de qualidade. Não os culpo por isso, pois não foi 
oportunizado a eles estar numa sala de aula; eles sequer 
chegaram a concluir o ensino fundamental 1. O que as 
salas de aula provocaram em mim foi que eu não devia 
parar ali, necessitava ir além! 

Agradeço a ajuda de cada professor, tanto do Centro 
Comunitário Integração, como do EREM Joaquim Távora. 
É por eles e por suas motivações que estou aqui. Fico feliz 
a cada felicitação de familiares e amigos, pois vi o quanto 
eles me amam e torcem por minha vitória. 

 Outrossim, a rotina de estudo me fez ser aprovado numa 
Universidade pública, a saber, Universidade Federal de 
Pernambuco- UFPE, em 4°lugar em Serviço Social e em 
3° no curso de Psicologia numa universidade Particular, 
como bolsista 100%. Escolhi cursar Psicologia, pois é o 
meu sonho e uma área que eu me apaixonei; minha sina 
é trabalhar com pessoas! A escolha do curso foi influen-
ciada diretamente pela minha participação no Projeto 

CCI-Torre, durante toda a minha infância e adolescência.  

Passei quase 03 anos como Educador Social no CCI Torre.  
Fui muito feliz durante esse tempo de aprendizagem, 
pois, pude realizar um dos meus sonhos: retribuir o que 
o Exército de Salvação fez na minha vida. 

Minha trajetória acadêmica só se inicia, tenho muito o 
que vivenciar e aprender, são apenas ciclos, e mais um 
que certamente sairei vitorioso!” 

(Bruno Santana, 21 anos, é membro da Igreja Exército 
de Salvação e voluntário no CCI Torre)

Milka Santos - Major
Secretária Nacional da Obra Social
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CONTEXTO

Durante a Copa do Mundo de 2014 tive a 
oportunidade de assistir pela TV um breve 

documentário feito por dois amigos argentinos que 
estavam passeando por Copacabana. Eles estavam 
achando tudo muito lindo, até que um deles expressa 
uma observação que me chamou a atenção. Durante 
a caminhada, um deles pergunta: “Por que há tantas 
farmácias?”

O fato é interessante, pois, as cidades brasileiras têm 
uma “overdose” de farmácias. A Organização Mundial 
da Saúde recomenda que exista uma farmácia para 
cada 8 mil habitantes. Em algumas capitais brasilei-
ras a relação é de uma para cada 2,1mil habitantes, 
ou seja, 4 vezes maior que o recomendado. O que 
será que isso reflete? Que leitura a Bíblia faz dessa 
situação?

A busca por uma qualidade de vida e de uma boa 
saúde pode explicar porque há tantas farmácias. Não 
podemos descartar o envolvimento de profissionais 
da saúde e pacientes que sustentam essa situação. 
Por outro lado, de acordo com o médico Flávio Danni, 
o ser humano é movido por um instinto de cura. As 
farmácias oferecem alívio e solução para quase tudo. 
Essa busca por cura pode refletir, tal como observa o 
psicanalista Mário Corso, uma sociedade hipocondrí-
aca*¹ e narcisista*².

Essa situação me faz lembrar um acontecimento 
bíblico. Os Evangelhos contam a história de uma 
mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia 
(ver Mateus 9:20-21 / Marcos 5:25-26 / Lucas 8:46-48). 
Eles nos informam que essa mulher gastou tudo o 
que tinha com tratamento, mas sem sucesso. Jesus 
entra em cena, e a cura acontece. Não houve consulta 
médica, nem indicação de receita ou até mesmo com-
pra de medicamentos; tampouco houve uma seção 
ou reunião de “cura milagrosa”. A cura simplesmente 
aconteceu porque a mulher teve fé! O problema da 

Por que Há 
Tantas Farmácias?

mulher, mais do que sua própria doença, era o seu 
sentimento de impureza; pois, nos tempos bíblicos, 
uma mulher com fluxo de sangue era considerada 
impura e assim destituída do favor de Deus. Ela per-
cebe que Jesus podia restaurar o seu relacionamento 
com Deus; e assim foi. Jesus interveio, e todo o seu 
ser foi restaurado.

Não quero com isso desmerecer a dedicação dos pro-
fissionais da saúde que, genuinamente, se preocupam 
com o bem-estar das pessoas e prestam serviço para 
esse fim, mas precisamos entender que Deus pode 
intervir em todas as áreas da nossa vida. Somos desa-
fiados a colocar nossa saúde nas mãos dEle. Ir numa 
farmácia poderá ser necessário (e ela está bem perto 
da nossa casa!), mas nossa saúde depende de coisas 
que não compramos em farmácias tais como: amor, 
perdão, compreensão, compaixão, correção e direção.

E é disso que a nação brasileira precisa, pois, “como é 
feliz a nação que tem o Senhor como Deus” (ver Salmo 
33:12a). Que, como nação, possamos buscar esse 
bem-estar em Deus.

Nossa sincera consideração aos profissionais da 
saúde.

“O Senhor te abençoe e te guarde!” (Números 6.24)

Jeferson Viega D’Avila - Capitão
OD Corpo (Igreja) de Uruguaiana

¹ é a crença de que a pessoa tem uma doença grave.
² amor próprio exagerado
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No dia 16 de fevereiro de 2019, no Corpo do Bos-
que – SP, aconteceu a Reunião de Boas-vindas da 

Sessão “Mensageiros da Graça”, na qual seis novos 
Cadetes foram apresentados ao Território. Foi uma 
reunião solene, na qual fomos conduzidos à presença 
do Deus que chama trabalhadores para a Sua seara. 

O Cântico de nossa Sessão nos lembra de que fomos 
escolhidos para anunciar a graça do amor sem par e 
que, pelo poder de Deus, seremos capacitados para 
essa sublime missão. Sentimo-nos gratos por poder-
mos levantar a bandeira como Mensageiros da Graça 
do Pai Celeste. 

A mensagem trazida pela Comissária Hannelise 
Tvedt, Chefe Territorial da Holanda, República Checa 
e Eslováquia, foi motivadora e nos fez refletir sobre o 
amor incondicional de Deus que se faz acompanhar 
pela Sua graça: o favor imerecido. Não somos dignos 

ESPECIAL

da salvação, do perdão e do amor de Deus; mas, 
mesmo assim, Ele continua a nos dar Suas incontáveis 
bênçãos. 

O desafio é que como Mensageiros da Graça divina, 
centremo-nos naquilo que o nome de nossa sessão 
indica como a nossa missão: mostrar amor gracioso 
de Deus, sem discriminação. Tendo o Salvador vindo 
ao mundo por todos, a nossa missão – como cristãos 
– é anunciar a graça deste Deus. 

“E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a 
medida repartida por Cristo” (Efésios 4:7).

George Silva - Cadete
Sessão “Mensageiros da Graça”

Boas-vindas da Sessão “Mensageiros da Graça”
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