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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, 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.

“O futuro já começou”, lembra o antigo jingle televisivo. 
E nunca foi tão verdadeiro. De robôs que limpam a 
casa, consertam naves espaciais e fazem até cirurgia à 
distância em humanos, não sabemos o que ainda virá 
pela frente. No entanto, a tecnologia, principalmente na 
área das comunicações, tem sido duramente acusada 
de aproximar os que estão distantes e distanciar os que 
estão próximos. É assim na mesa de restaurantes, no 
sofá da sala e até mesmo nas camas dos casais. A poesia 
de Cecília Meireles, décadas atrás, já identificou esse tipo 
de comportamento: “De tanto olhar para longe, não vejo 
o que passa perto...”. 
O Comissário Rangel nos fará refletir sobre o uso 
da tecnologia, e o Soldado Lucas ressalta ser mais 
importante nos conectarmos com Deus do que com as 
máquinas e aplicativos.
Nossa revista está em plena adolescência, e como toda 
debutante, ganhou roupa nova e novos colaboradores! O 
Major Paulo Franke, direto da Finlândia, nos trará a cada 
mês curiosidades que aumentarão nosso conhecimento. 
Lucas Mendes, do Rio de Janeiro, trará um olhar jovem 
sobre temas atuais.
Gostamos de novidades! E como muitas delas são úteis! 
Apostamos na tecnologia a serviço do homem, e não no 
homem como escravo da tecnologia. A vida é mais que 
teclas e telas. A bateria da alma humana só pode ser 
carregada e recarregada através da conexão direta com 
Aquele que é a Fonte da Vida. Ligados nEle, receberemos 
os  constantes downloads de bênçãos prometidas na 
Sua Palavra, e em resposta, uploads de louvor e gratidão 
fluirão de nossos corações!

Boa leitura!

Ebeneser Nogueira - Major
Editor
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Contexto

MODERNOS
tTEMPOS

Em 1936, Charles Chaplin lança seu 
aclamado filme Tempos Modernos.

Ele quis passar uma mensagem social. Merece 
destaque especial a ideia da máquina tomando 
o lugar dos homens. A mensagem nunca foi 
tão atual. Semelhante à Revolução Industrial 
no passado, vivemos a Revolução Tecnológica 
em nossos dias, gerando, ao mesmo tempo, 
oportunidades e desemprego.

Considera-se que estamos vivendo na pós-
modernidade, onde predomina o instantâneo, 
a perda de fronteiras, tornando o vasto mundo 
numa aldeia global interligada, onde, de forma 
extremamente veloz, imagens, sons e textos 
trafegam num mundo virtual.

Apesar desse avanço tecnológico incomparável, 
aliado ao consumismo desenfreado que promete 
suprir qualquer carência e realizar qualquer 
sonho, as pessoas estão afundando na solidão, 
deprimidas e profundamente insatisfeitas.

Chaplin, no discurso feito para O Grande Ditador, 
alerta a humanidade: “Não sois máquina! Homens 
é que sois!”. E como homens, queremos amar e 
ser amados, coisa que nossos brinquedinhos 
eletrônicos não podem fazer por nós. Eles não 
satisfazem o vazio que há em cada coração. O 
matemático Blaise Pascal declarou que “Há um 
vazio no formato de Deus no coração 
de todo homem”. É a peça que falta no 
quebra-cabeça da vida humana: Só Deus pode 
preencher. E, quando Ele preenche, a vida ganha 
cor e sentido. Deixamos de seguir o pensamento 
pós-moderno repleto de inversões e colocamos 
as coisas no lugar correto, passando a usar as 
coisas e amar as pessoas. Então, a vida torna-se 
plena, e os aparatos tecnológicos são recolhidos 
humildemente aos seus devidos lugares.

Ebeneser Nogueira - Major
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Que Perfume! A

B

C

Rumo Kids

Dorinha, quer dizer, Dora – porque 
agora ela não queria mais ser 
chamada pelo diminutivo, já estava 
entrando na fase da adolescência -  
ganhou de aniversário um perfume.

Decepção.
Não era isso que ela esperava 

de sua madrinha! Dela, esperava 
um celular de última geração, com 
aplicativos novos; design novo; Wi-
Fi; Bluetooth; câmera em HD de 16 
megapixels; com televisão... Enfim, 
aquele que Dora havia mostrado a ela 
alguns meses atrás e confiantemente 
pensava que ia ganhar, até aquele dia.

S u a  m a d r i n h a  p e r c e b e u  a 
insatisfação no rosto de sua afilhada, 
e deixou, de propósito, que Dora 
ficasse algum tempo sem uma 
resposta para aquele momento.

Enquanto a festa transcorria e Dora 
se divertia com seus amigos, alguém 
passou perto do grupo onde ela 
estava e, de repente, um adolescente 
falou:

- Nossa! Que perfume cheiroso! Que 
delícia! Quem é que o está usando? 
Com certeza uma pessoa de muito 
bom gosto, elegante - disse a mãe de 
Dora -  quisera eu ter  esse perfume 
em minha penteadeira.

-Esse é verdadeiramente um 
perfume capaz de deixar a pessoa 
em evidência!

Opa!!!!!!!! Evidência! Essa era a 
palavra que Dora queria para si! Estar 
em evidência! Chamar a atenção, e, 
por isso, havia pedido o celular cheio 
de novidades.

Não sei como veio ou de onde surgiu, 
mas sem mais nem menos, alguém 
sugeriu que a meninada deveria 
descobrir quem estava usando o tal 
perfume e, foi prometido, à pessoa 
que o encontrasse, um brinde.

Diversão para o resto da festa!
E quem estava usando o perfume? 

Quem? 
Surpresa!!!!!!!
Sua madrinha!
Dora ficou sem ação!

Um perfume havia causado todo 
aquele alvoroço entre os seus 
convidados! E verdade se diga: o 
aroma era realmente maravilhoso.

-  Então Dora – indagou sua 
madrinha- gostou do presente que 
lhe dei? O perfume que estou usando 
é o mesmo que você ganhou de mim! 
Ele exala um perfume delicado e 
deixa a pessoa que o usa sempre com 
a sensação de bem estar e frescor!

Dora respondeu: Tia – porque as 
madrinhas também são consideradas 
tias – eu, sinceramente, não imaginava 
que um perfume pudesse ser tão 
maravilhoso, fazendo a diferença na 
vida de alguém.

- Dora, sei que você queria um 
celular, mas isso todo mundo tem! 
Você seria mais uma no meio da 
multidão, porém assim você será 
única!

- Obrigada tia! Você me deu o 
melhor presente, que eu não esperava 
ganhar!!!!!!!!!!!!!

Queridos(as) amiguinho(as), a 
história é sobre um perfume que deixa 
um aroma diferente por onde passa! 
Nós, cristãos, também somos 
considerados perfumes que 
exalam o aroma que vem 
de Cristo Jesus (2 Coríntios 
2.15), por isso fazemos 
a diferença por onde 
passamos, pois as 
pessoas sentem isso! 
Que o Senhor nos 
a b e n ç o e  e  n o s 
dê a capacidade d e 
entender a nossa 
missão neste mundo!

Beijos,

Tia Lilian

A B C D E F G H I J K L M N O

O I R Á  S R E V I N A B Ú C Ç 1

Ç Ü Ã H Õ M M I Á R O R F Ó E 2

O M R Ü C Z Ü C R Ã Ã I F J T 3

M A F D É L Y P Ç A Ç N Ü T N 4

I D E L F C T A A S N D J B E 5

S R M W A T S E F E E E Â V S 6

S I U L É N Ó Ô E R T Ó L Ê E 7

Ã N F É E Ó R Ó Í P A Ã N Ú R 8

O H R S Ò W Ú H Ü R U L C G P 9

I A E R X R C R Ã U Q Ò E R J 10

Á Q P X S P Ã Á Õ S É N L Q Ò 11

V Í A I C N Ê D I V E C U W I 12

B H A M O R A O T Q Ô R L F Q 13

A Â E W A R O D Õ Z N J A Ú À 14

M Ô B Ü B X F R E S C O R É C 15

1 - Qual caminho leva Dora até o 
perfume que ganhou de presente?

2 - Procure as palavras abaixo no 
Caça-Palavras.
A: DORA 
B: ANIVERSÁRIO 
C: PERFUME 
D: CELULAR 
E: MADRINHA 
F: FESTA 
G: EVIDÊNCIA 
H: ATENÇÃO 

I: BRINDE 
J: SURPRESA 
K: AROMA 
L: FRESCOR 
M: SENSAÇÃO 
N: PRESENTE 
O: MISSÃO

RESPO
STA
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O
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O
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A
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G
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A
 11
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Ano 08/Nº 02

Tráfico humano é definido no 
Protocolo sobre Tráfico como “o 

recrutamento, o transporte, a transfe-
rência, o alojamento ou o acolhimento 
de pessoas através de meios como 
ameaça ou uso da força ou a outras 
formas de coação, ao rapto, à fraude 
ou engano para fins de exploração” 
(UNODC – Escritório das Nações 
Unidas Sobre Drogas e Crime). O 
objetivo da Missão Carnaval é co-
locar um rosto sobre os milhares 

de crianças e adultos vítimas do 
tráfico de pessoas a cada ano.

Desde 2009, membros e amigos do 
Exército de Salvação têm se reunido no 
Rio de Janeiro para realizar uma grande 
campanha de conscientização sobre o 
“Dia da Escravidão Moderna”. Mais de 40 
soldados da Divisão do Rio de Janeiro e de 
outros lugares juntam-se para aprender 

Divisão Rio de Janeiro/Minas Gerais/Distrito Federal

Missão Carnaval
mais sobre a compra e venda de seres 
humanos forçados à mão de obra barata 
e/ou indústria do sexo.

O fim de semana foi organizado pela 
Divisão do Rio de Janeiro, no Corpo (Igreja) 
do Méier, onde os Capitães. Luiz e Ionara 
Tebas supervisionam o alojamento e ali-
mentação dos voluntários. A campanha 
de conscientização começa com aulas 
de formação ministradas pelas soldadas 
Debora Carvalho e Vânia Quintão, onde 
os voluntários aprendem sobre o tráfico 

de seres humanos (como dois milhões 
de crianças são compradas e vendidas 
a cada ano e que a maioria das crianças 
que são forçadas a esta indústria ilegal 
de escravidão sexual estão abaixo dos 12 
anos de idade). Os voluntários são, então, 
orientados em como se aproximar e com-
partilhar esta informação com aqueles 
que estão divertindo-se no Carnaval. A 
oração e adoração é o foco da reunião 
que prepara os voluntários para enfrentar 
as ruas.

Vestindo camisetas que dizem: “En-
quanto você sorri, muitos estão choran-
do”, o grupo foi para a praia de Copaca-
bana com uma banda tocando sambinha 
e distribuindo folhetos (doado pelo 
Território do Exército de Salvação do Sul 
dos Estados unidos) que explicam como 
identificar e denunciar o tráfico de seres 
humanos e a localização das unidades 

do Exército de Salvação na Divisão do Rio 
de Janeiro, onde poderão receber ajuda e 
orientação. A maioria foi recebida cordial 
e atentamente. Muitos ficaram chocados 
ao saber da magnitude do tráfico de seres 
humanos.

A missão terminou de volta ao Corpo, 
onde testemunhos foram compartilhados, 
Deus foi louvado pelo trabalho realizado, 
e todo mundo foi capaz de expressar a 
sua opinião sobre o que poderá fazer esta 
campanha ter um sucesso ainda maior 
nos próximos anos.

*Se você gostaria de participar e/ou 
apoiar a campanha Missão Carnaval, 
entre em contato conosco pelo e-mail  
regional_rj@bra.salvationarmy.org.

Daniel Ford – Major
Líder Regional do Exército de Salvação (Rio de 

Janeiro/Minas Gerais/Distrito Federal)



Salvacionista
Salvacionista

Doutrina para Hoje

Série: Os Onze Artigos de Fé 
do Exército de Salvação

O Conselho Internacional de Teologia do Exército de Salvação tem 
produzido artigos sobre nossas declarações de fé, que são expressas em 
onze declarações. Com a colaboração do Major Maruilson de Souza, diretor 
do Colégio de Cadetes e membro do Conselho Internacional de Teologia, 
vamos veicular periodicamente esta coluna com as impressões dos teólogos 
salvacionistas acerca do assunto.

Introdução

Este sexto Artigo de Fé constitui 
elemento central da doutrina do 
Exército de Salvação. Na posição em 

que ele aparece nos onze Artigos de Fé já 
deixa claro que todas as outras doutrinas 
movem-se ao seu redor. Isto porque a 
Expiação de Jesus Cristo deve sempre ser 
vista em relação a sua Encarnação. O que 
Cristo fez é inseparável de quem Ele é. De fato, 
a Expiação como um aspecto da Encarnação 
foi iniciado por Deus para revelar Seu amor 
e Sua graça para com a humanidade, que 
estava dEle separada pelo pecado, a fim 
de levá-la a um relacionamento com Ele, 
individualmente e como um membro de 
Sua comunidade (João 3.16; Romanos 5.8; 
8.32). A questão é que somente destruindo 
o poder do pecado poderia esta comunhão 
ser recuperada e aperfeiçoada.

Devemos recordar-nos de quão essencial 
era para a Igreja Primitiva a crença de 
que Jesus, o Cristo, pelo sacrifício de Si 
mesmo, havia morrido e ressuscitado para 
libertar a humanidade do pecado a fim de 
estabelecer uma nova relação de aliança 
entre o homem e Deus. Embora se reconheça 
que não há uma maneira abrangente para 
interpretar a Expiação, há imagens úteis, 
as quais tomadas em conjunto, fornecem 
informações sobre o seu significado e nos 
ajudam a entender esta verdade teológica 
em sentido contemporâneo. 

Sacrificial

A morte de Cristo foi sacrificial. Paulo e 
os evangelistas conectam Sua morte com o 
ritual sacrificial do Antigo Testamento. Assim 
como a Antiga Aliança foi ratificada pelo 
sangue dos animais sacrificados no Monte 
Sinai, para os autores do Novo Testamento a 

morte de Cristo foi um ato de sacrifício que 
permitiu a ratificação de um pacto entre 
Deus e o Novo Israel. Desta forma, pela cruz, 
Deus fez uma Nova Aliança com o Novo 
Israel para substituir o pacto sinaico que fora 
negligenciado e quebrado. 

As Cartas paulinas fazem referências 
frequentes ao sangue de Cristo (Romanos 
3.25; 5.9; Efésios 1.7; 2.13; Colossenses 
1.20) e o livro de Hebreus enfatiza que 
Jesus Cristo é o mediador de um Pacto 
“melhor”, estabelecendo a conexão entre a 
morte de Cristo e o sacrifício de renovação 
da “Aliança”. João Batista chama Jesus «o 
Cordeiro de Deus que tira o pecado do 
mundo” (João 1.29). Paulo se refere a Ele 
como “o Cordeiro Pascal” (1 Coríntios 5.7). Ao 
oferecer-se como o sacrifício perfeito, Cristo 
deu a Si mesmo em perfeita obediência a 
Deus. E só essa obediência perfeita é vitoriosa 
sobre o pecado. O que isso significa para nós 
hoje? Significa que a morte de Cristo “muda” 
a atitude de Deus para com a humanidade. 
A avaliação que Deus faz do pecado é 
correta e vindica merecidamente Sua ira, 
mas quando pela fé, nos arrependemos e 
nos identificamos com a obra de Cristo na 
cruz, a comunhão com Ele é restaurada. Por 
essa razão cantamos “Foi na cruz, foi na cruz 
onde um dia eu vi meu pecado castigado 
em Jesus; foi ali, por fé, que os olhos abri e 
agora me alegro em Sua luz “(Cântico 104 – 
Cancioneiro Salvacionista).

Vicário

O Novo Testamento expressa a convicção 
de que “Cristo morreu por nós”, ou “em nosso 
lugar” (Marcos 10.45; Romanos 8.32; Gálatas 
3.13; Efésios 5.2). Descrever a morte de Cristo 
como vicária é dizer que, de alguma forma, 
Ele experimentou algo que cabia a nós e 
que, de alguma maneira os Seus sofrimentos 

trouxeram benefícios para aqueles que não 
foram capazes de fazê-los por si mesmo. É 
importante recordar que a subjetividade da 
experiência cristã não pode ser ignorada. Por 
outro lado, o ensino do Exército de Salvação 
salienta com razão, que a humanidade tem 
um papel a desempenhar na salvação. É 
verdade que nós não poderíamos realizar 
por nós mesmos o sacrifício feito por 
Cristo em nosso favor. Isso porque, embora 
Seu amor o constrangesse a perdoar, Sua 
integridade e justiça não Lhe permitiam 
estabelecer um relacionamento justo 
com a humanidade pecadora. Portanto, a 
obediência de Cristo tomou o lugar de nossa 
fraqueza e rebelião e efetuou reconciliação 
por nós (2 Coríntios 4.21). Desta maneira 
Cristo demonstrou atitude apropriada de 
obediência ao Pai e rejeição do pecado. A 
Sua oferta de Si mesmo como um sacrifício 
de adoração obediente a Deus prefigura a 
resposta que cada um de nós deve fazer 
a Deus com fé. Por causa do que Deus 
fez através de Cristo e da Sua obediência, 
somos também capacitados a seguir o 
Seu exemplo e, pela fé, morrer para nós 
mesmo e tornar-nos sacrifícios, deixando-
nos transformar de criaturas pecadoras 
para servos que vivem em obediência 
(Romanos 12. 1,2). Isso porque Jesus não 
era pecador, mas mesmo assim carregou 
nossos pecados em Seu corpo na cruz (1º. 
Pedro 2.24). Ao identificar-se com pecadores 
e em conformidade com as intenções de 
Deus em matéria de redenção, Cristo tornou 
possível à humanidade pecadora identificar-
se com Deus e, por meio de Sua encarnação, 
sofrimento e morte obediente e da nossa 
obediência Ele traz proveito para você e 
para mim. Nós reconhecemos esta verdade 
quando cantamos “maravilhoso e sublime 
é pra mim, sim, nunca me esquecerei! Dia 
glorioso em que Cristo eu vi e o coração 

Expiação como amor incondicional para que 
“todo aquele que quiser possa ser salvo” 

“Cremos que o Senhor Jesus Cristo tem, por seu sofrimento e sua 
morte, feito expiação pelo mundo inteiro, para que todo aquele que 

quiser possa ser salvo” (Artigo 6)

Tenente-Coronel Wendy Swan
Atualmente serve como presidente 

do Ministério Feminino do Exército 
de Salvação no Comando de Macau e 
Hong Kong; é Doutoranda em Teologia 
Sistemática pelo King’s College, Londres, 
e membro do Conselho Internacional de 

Teologia



lhe entreguei. Oh! Quão precioso amigo 
Ele é, salvou-me da perdição, tirando as 
culpas, das trevas livrando e trazendo-me 
pleno perdão “(Cântico 109 – Cancioneiro 
Salvacionista).

Universal

A oferta sacrificial da morte de Jesus 
cumpriu os requisitos da justiça de Deus, 
para com isso tornar a salvação disponível 
a toda a humanidade. Isso quer dizer que 
a Expiação foi suficiente para lidar com 
toda a humanidade pecadora e com o todo 
do pecado na humanidade pecadora. O 
desejo do coração de Deus é trazer toda a 
humanidade para Si mesmo - homens e 
mulheres, meninos e meninas. Nós, sem 
hesitar, afirmamos que a Escritura apresenta 
a salvação como providenciada para todos, 
desde que se aceite a condição da Expiação 

pela fé. Acreditamos em uma salvação sem 
limites capaz de redimir e resgatar inclusive 
aqueles(as) considerados “os piores”. É essa 
crença que nos impulsiona para o mundo 
e para cada inferno com a finalidade de 
compartilhar a boa notícia da reconciliação 
perguntando: ‘Salvo estás? Limpo estás 
pelo sangue de Cristo Jesus? Tuas vestes 
são mais alvas que a luz? Foste limpo no 
sangue eficaz?’(Cântico 251 - Cancioneiro 
Salvacionista).

Triunfal

A Expiação de Cristo não somente liberta a 
humanidade da culpa e do poder  do pecado, 
e estabelece um novo relacionamento com 
Deus, mas também proclama a vitória de 
Cristo sobre os poderes do mal no mundo 
(1 Coríntios 15.2-25; Colossenses 2.15). 
Através do próprio poder de Deus vivendo 

em nós pelo Seu Espírito (que chamamos 
santidade), somos capazes de dizer: “Em 
tudo isso, somos mais do que vencedores”, 
e que “nenhum poder pode nos separar do 
amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso 
Senhor “ (Romanos 8.37-39). Isso deve nos 
encorajar a conhecer e experimentar aqui 
e agora Aquele que reina e cujo senhorio é 
sobre toda a criação!

Tal realidade da expiação realizada 
pelo Deus vivo certamente deve continuar 
a desafiar e a moldar nossos valores e 
comportamentos, bem como nossos 
relacionamentos uns com os outros e com 
o mundo sofredor. 

Fonte: The Officer, January-February, 2015
Tradução: Maruilson Souza, Ph.D - Major

Diretor do Colégio de Cadetes e Membro do 
Conselho Internacional de Teologia

Visita do General André Cox ao Brasil

O Território brasileiro está preparando uma grande recepção para 
nossos líderes internacionais que vêm conhecer a obra salva-
cionista em nosso país.

Para mais informações, consulte seu Oficial.

SÃO PAULO
29 de abril 2015 | 20h00 - Reunião Unida

Catedral Metodista de São Paulo

RIO DE JANEIRO
1º de maio 2015 | 09h00 - Conselho de Oficiais

15h00 - Reunião de Oração
18h30 - Reunião Unida

RIO GRANDE DO SUL
2 de maio 2015 | 15h00 - Reunião de Santidade

19h30 - Festival
3 de maio 2015 | 09h00 - Conselho de Oficiais

R$1
2,00

R$12,00
SERVINDO JUNTOS dá uma perspectiva 
Salvacionista sobre o ministério de todo 
o povo de Deus. Ele lida com os pontos-
chave, como o chamado de Deus, 
adoração e vida cristã em comunidade.
“Devemos continuamente rever o que 
estamos fazendo e  o por quê estamos 
fazendo.” (General John Gowans)

Só pra Crianças
Manual de Lições Bíblicas para Crianças

Precisamos ir ao encontro da criança 
no ponto em que está interessada em 
viver, crescer, aprender e relacionar 
o ensino da Bíblia às situações da 
vida conforme ela as compreende, 
mostrando-lhe assim, sobretudo, o 
valor do amor, porque Deus é AMOR.

*Não incluído o porte do correio.
Pedidos:

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



Salvacionista

Você Sabia?
por Paulo Franke* - Major

... que por muitas décadas 
antes de ser chamada RUMO, 
a publicação salvacionista 
era denominada, como em 
muitos países, “Brado de 
Guerra”?

. . .  que  desde  os  seus 
primórdios a publicação 
na França se chamava “En 
Avant”?

... que o famoso autor, 
jornalista e filósofo, Albert 
C a m u s  ( 1 9 1 3 - 1 9 6 0 ) , 
detentor do Prêmio Nobel 
de Literatura em 1957, 
apreciava o Exército de 
Salvação e na rara foto lê a 
edição francesa do mesmo?

.. .  que ele citou nossa 
entidade algumas vezes, 
inclusive em sua biografia?

Albert Camus lendo En Avant
Paris, 1945

* Gaúcho, Paulo Franke é um oficial 
aposentado. Um dos seus hobbies 
é viajar pelo mundo (paulofranke.
blogspot.com.br). Atualmente vive 
em Hämeenlinna, Finlândia, com 

sua esposa Anelli.

Cadetes Locais
Pontuação - 2014

ARCO VERDE
Sara R. Oliveira  1565 pontos Básico
Gustavo G. Pereira  1795 pontos Básico

GUAIANASES
Lucas J. Oliveira  880  pontos Básico
Sabrina F. Oliveira  2585 pontos Superior
Sara Janine Oliveira  2961 pontos Básico
Thais Moreira   2600 pontos Básico
Rafaela Santos  1841 pontos Superior
Davy de Jesus   375 pontos Básico

BOQUEIRÃO - PR
Anna Stephanie  1674 pontos Básico
Leandro Costa  190 pontos Superior
Rodrigo Amaral  180 pontos Básico

TORRE
Andressa Coutinho  1349 pontos Básico
Barbara C, Silva  390 pontos Básico
José Augusto   280 pontos Básico
João Marcos França  1451 pontos Básico
José Rodrigo   735 pontos Básico
Katiellen Araújo  175 pontos Básico
Lucas Felipe   1744 pontos Básico
Luiz Carlos Santos  130 pontos Básico
Lucas Charles   220 pontos Básico
Lenivaldo M Ferreira  420 pontos Básico
Pierre Antonio  1205 pontos Básico
Milton Cesar   485 pontos Básico

GUARULHOS
Ana Paula Rodrigues  3347 pontos Superior



(des)conectado.com.Deus
9 de janeiro de 2007. Foi exatamente 

neste dia que a Apple apresentou o 
seu primeiro iPhone. Agora, oito anos 
depois, é praticamente impossível 
imaginar um mundo no qual as 
pessoas vivam sem celular.

A verdade é que as coisas hoje evoluem 
muito mais rapidamente do que no passado. 
Se foram necessárias várias décadas para o 
desenvolvimento do primeiro smartphone, em 
apenas cinco anos eles já se tornaram uma 
extensão do nosso corpo. Basta dar uma olhada 
em volta para perceber que boa parte das 
pessoas anda de cabeça baixa, com os olhos e 
as mãos nas telinhas.

E as novas tecnologias nos oferecem mil e uma 
possibilidades. Ficou com dúvida sobre algo? 
Pesquisa no Google. Bateu a saudade daquele 
amigo que se mudou para fora do país? Faz um 
Skype. Precisa falar urgentemente com alguém 
e não pode ligar? Manda um WhatsApp. Com 
os smartphones, nós estamos conectados 24h 
por dia com tudo e com todos. E isso é ótimo. 
Teoricamente.

Até que ponto essa possibilidade contínua 
de acesso à internet realmente nos mantém 

conectados? Vivemos em um mundo onde 
saímos para jantar com um amigo e, ao invés de 
conversarmos com ele, ficamos no WhatsApp 
falando com outra pessoa. O mundo virtual está 
começando a ser mais real e mais importante 
que a própria realidade. Afinal, um namoro só 
começa, de fato, quando mudamos o status de 
“solteiro” para “em um relacionamento sério” 
no Facebook. Afinal, minha foto no Instagram 
precisa ter, pelo menos, vinte curtidas.

O problema é que só é possível viver uma 
vida plena se estivermos conectados com 
Deus e com as pessoas, e não virtualmente. 
Todos os recursos e possibilidades oferecidos 
pelos smartphones e pela internet são muito 
úteis e devem ser aproveitados, mas com 
sabedoria. Ter um relacionamento com Deus 
e com as pessoas ao nosso redor é muito mais 
importante do que ser famoso no YouTube.

E como Deus se conecta com você? Pois é. Na 
verdade, se a sua conexão com a internet tiver 
mais gigabytes do que a sua conexão com o 
Senhor, Ele nem entra nessa rede. Afinal, Deus 
não tem WhatsApp.

SS Lucas Mendes
Corpo (Igreja) de Rio Comprido

Rio de Janeiro - RJ

Conexão
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Boas-Vindas - Sessão Intercessores Jubilosos
No dia 21 de fevereiro de 2015, nosso amado Exército de Salvação recebeu com grande alegria mais um time de 

cadetes: nove futuros oficiais que entregaram suas vidas a Deus para Seu serviço. Eles serão treinados no nosso 
Seminário Teológico, o Colégio de Cadetes, em São Paulo, SP.

“Do leste e do oeste”, Deus está enviando trabalhadores para a Sua seara! Alguns vieram de lugares um pouco mais 
distantes, como a Cadete Liliana Vaz Castanho, fruto do Exército de Salvação em Portugal, e os Cadetes aceitos para o 
2º ano, Jorge e Marcela Henriquez, oriundos do Chile. Que muitos outros possam obedecer ao chamado e engrossar 
as fileiras do Senhor, pois a seara é grande, mas os obreiros são poucos (Lucas 10:2)

Ordenação & Comissionamento - Sessão Arautos da Graça

No dia 13 de dezembro de 2014 nosso Território foi presenteado pelo Colégio de Cadetes (Seminário Teológico) 
com três novos tenentes!

Após concluírem o treinamento, marcharam para o Campo de Batalha os mais novos oficiais do Exército de Salvação 
no Brasil: Tenentes Antônio e Verônica Oliveira, que seguiram para Guarus, em Campos dos Goytacazes, RJ, onde 
atuarão como Oficiais Dirigentes (pastores) do Corpo (Igreja) e comunidade; e a Tenente Cláudia Alvarenga (à esquerda 
nas fotos abaixo), que partiu para o Planalto Central, como Assistente do Corpo de Brasília, liderando a Avançada de 
Ceilândia.

Especial
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Sessão Intercessores Jubilosos
A vida no Colégio

“Últimos dias de Férias”, era minha sensação ao chegar ao 
colégio de cadetes. Tantas vezes visitando este prédio sem criar 
vínculos fortes, ainda não conseguia imaginar que estava vindo 
para ficar 2 anos. De certa forma foi de grande ajuda para o 
inicio de minha adaptação.
“Pessoas felizes trazem um colorido à vida e a tudo que a 
cerca”, foi minha segunda descoberta. Ter amigos jubilosos foi 
o segundo presente de Deus para abrilhantar minha estada. E 
a cereja do bolo, foi ter a oportunidade de conhecer a história 
de cada um e poder fazer parte dela de alguma maneira! Pode 
acreditar: isso não tem preço e faz a vida valer a pena.
CADETE JAQUELINE SILVA

Minhas primeiras impressões nesse primeiro mês no 
Colégio de Cadetes? Sinto-me como que de volta aos 

bancos acadêmicos, reencontrando pensadores 
que antes me fizeram “debruçar a mente” 
para compreender conceitos como verdade, 
justiça e equidade, trazendo-me agora 
novas inquietações propositivas acerca da 
essência do universo. Sinto-me como em um 
mosteiro, dedicando-me exclusivamente a 
oração, ao estudo, à vida de disciplina e ao 
serviço. Em parte é um grande privilégio 
podermos nos dedicar integralmente à 
nossa formação como futuros oficiais. 
Por outro lado, a vida “cenobítica” nos 
oportuniza conhecer pessoas diferentes, 
com diferentes culturas, do Nordeste ao 
Sul do Brasil e também de Portugal, mas 
com um objetivo em comum: servir a Deus 
como futuro oficial no Exército de Salvação. 
Estamos vivendo esse sonho, essa nova 
realidade, essa missão! 
CADETE DANIELLE WAKAI BRAGA

O Colégio de Cadetes tem sido o inicio de um novo ciclo de 
vida, após contribuir no Corpo de Natal desde sua fundação. 

Tem sido um privilégio conviver com pessoas que compartilham 
da experiência do chamado de Deus, como também conhecer 
outras estruturas dos corpos salvacionistas diferentes dos que 
há no nordeste.
Vida de cadete é muito corrida, com horários a cumprir, limpezas 
a realizar, viagens cansativas e longas, estudos e ensaios, porém 
há um prazer em meu coração em cada atividade programada 
e aula realizada.
Minha Sessão chama-se Intercessores Jubilosos e realmente 
somos muito “jubilosos”, no real significado da palavra. A Reunião 
de Boas-Vindas foi uma experiência inesquecível. A saudade 
daqueles a quem amo bate à porta, porém o Senhor conforta 
o coração e tenho certeza de que Deus ainda tem muitas 
maravilhas para os Intercessores Jubilosos.
CADETE PEDRO HENRIQUE SANTOS

Recém chegada de Portugal, tudo é novidade: o país, o clima, a nova casa, as pessoas e, tal como para todos os meu colegas de 
Sessão, o Colégio de Cadetes. Antes das aulas começarem, tivemos a oportunidade de compartilhar o nosso testemunho pessoal. 

Ouvir as histórias de vida e entender como Deus tem dirigido e chamado cada um. Foi uma experiência muito enriquecedora e 
ajudou a aproximarmo-nos uns dos outros. O Retiro de Carnaval em que participamos foi uma bênção, tal como a nossa Reunião 
de Boas-Vindas, em que destaco o momento em que a Major Elisana falou um pouco do percurso de cada um de nós. Não posso 
deixar de mencionar o nosso primeiro Dia Espiritual, que foi muito especial. Com o início das aulas, a novidade vai diminuindo e 
entramos, assim, na rotina diária do Colégio. Depois de um mês posso dizer: “Até aqui nos ajudou o Senhor!”
CADETE LILIANA CASTANHO

Nesses poucos dias de Colégio de Cadetes, Deus já tem falado 
ao meu coração de uma maneira muito especial. Cheguei aqui 

com muitos medos, receios, saudades da família, amigos, e da 
“terrinha”... Mas Deus tem sido extremamente fiel, tem suprido 
todas as necessidades e cuidado dos meus familiares. Os medos, 
saudades, e tantas outras coisas têm se tornado mínimas diante 
do prazer e alegria de se estar no centro da vontade de Deus. 
“Porque Sou Eu que conheço os planos que tenho pra vocês, diz 
o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, 
planos de dar-lhes esperança e um futuro”. (Jeremias 29.11) 
Creio nos planos de Deus para cada um de nós. 
CADETE JOSIANY RODRIGUES

“Entrincheirei-me no Colégio de Cadetes. Tal qual um soldado 
da Primeira Guerra Mundial, fui alocado no quartel onde devo 

receber treinamento para avançar, posteriormente, sobre os 
campos inimigos, defendendo a bandeira hasteada. Senti-me 
um pouco um Steve Rogers, personagem de fantasia, também 
conhecido como Capitão América. Fraco, despreparado, sem as 

condições ideais. Mas, tal qual Rogers, percebo que aqui no 
Colégio serão valorizadas muito mais minhas capacidades 

mentais, morais, éticas, a meramente meu vigor e força 
próprios. Estar no Colégio, porém não garante a 

possibilidade de uma formula milagrosa que nos 
torne super-soldados, ou futuros superoficiais. 
Será preciso, nas palavras de nosso Diretor, 
“debruçar o cérebro”, e isso planejo. Conflitos, 
dúvidas, questionamentos? Sim, muitos, todos, 
alguns. Mas nada que tenha ouvido até agora 
muda uma certeza fundamental: estou aqui 
chamado por Deus, sustentado por Deus e 
para servir ao Reino de Deus. Convido você a 
vir também por uma única razão: vale a pena!”
CADETE LUCAS HOLLANDERS WAKAI BRAGA

No dia 02 de fevereiro de 2015 cheguei 
ao Colégio de Cadetes, como aspirante do 

Corpo da Torre, Recife-PE. Estava tão feliz que não 
conseguia acreditar em tudo que estava acontecendo, 

pois agora eu estava no Colégio como Cadete da Sessão 
INTERCESSORES JUBILOSOS. As nossas boas-vindas foi 

emocionante e inesquecível! Agora que me tornei um Cadete, 
percebo que tudo aquilo que imaginei e sonhei, com relação 
ao Colégio, não era nada comparado ao que tenho visto, vivido 
e sentido. Aqui tudo é muito limpo e organizado, temos hora 
para tudo e as aulas tem sido de grande relevância para o meu 
crescimento pessoal e para o ministério como futuro Oficial do 
Exército de Salvação. Tudo aqui é intenso e muito forte. A parte 
mais gostosa é fazer o serviço prático nos Corpos, pois como 
Cadetes nós nos preparamos para abençoar, e quando voltamos 
dos Corpos, nos damos conta de que recebemos muito mais do 
que demos. A forma honrada e carinhosa com a qual os soldados 
nos recebem nos faz querer dar mais um passo a cada dia em 
direção ao oficialato. Às vezes acho que vou explodir de tanta 
felicidade! Acordo todos os dias e agradeço a Deus por tudo que 
Ele fez, tem feito e há de fazer nas nossas vidas!
CADETE JOSÉ ANDRÉ SENA
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Ainda que seja contado entre os “analfabetos virtuais”, 
ao longo dos meus 73 anos de idade eu tenho notado 
a extraordinária evolução tecnológica que afeta 
praticamente todos os setores da nossa vida, trazendo 
inúmeros benefícios, facilidades e soluções para os nossos 
problemas. Contudo, há também que se considerar o lado 
negativo, pois, infelizmente, tudo que é criado para o bem 
também pode ser (e é) usado para o mal.

M i n h a  o p i n i ã o  é  q u e  e s s e 
e x t r a o r d i n á r i o  c r e s c i m e n t o /
desenvolvimento tecnológico é 
um dos sinais dos tempos como 
profetizou Daniel, cerca de 600 anos 
antes de Cristo. “Muitos correrão 
de um lado para outro e o saber se 
multiplicará”. (Daniel 12:4)

Como disse um colega nosso: “Sabe-se mais e mais 
sobre menos e menos”, ou seja, não há limites para o 
conhecimento humano e aquele que não acompanha 
tal evolução é excluído do processo e fica marginalizado, 
superado e até descartado.

O grande problema é que enquanto há uma corrida 
frenética pelo conhecimento e desenvolvimento 
tecnológico, seja pela paixão pelo saber, seja para 
conseguir uma melhor remuneração, o fato é que no 
campo pessoal a humanidade continua se deteriorando 
moralmente, pois como disse o apóstolo Paulo: “O 
conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica” (1 
Coríntios 8:2).

Como já dizia o General norte-americano Omar 
Brandley: “... o homem moderno é um gigante no nuclear 
e uma criança no ético”.

Enquanto o mundo evolui de maneira extraordinária 
no caminho científico e tecnológico, também continuam 
crescendo os problemas sociais, morais, emocionais 
e espirituais, com altos índices de doenças, violência, 
opressão, ódio, preconceitos e destruição.

Como alguém falou: “O homem da era científica busca 
simultaneamente curar o câncer e destruir o mundo”.

Numa Assembleia sobre ciência e responsabilidade 
humana na Universidade de Washington, Huston Smith 
publicou o seguinte: “Cada progresso traz consigo novos 
problemas e perigos maiores que os benefícios. A cada 
momento achamos inclusive que o progresso que é 
indiscutível não produz nem a diminuição dos males da 
humanidade”. 

Seria uma grande injustiça não reconhecer os benefícios 
da ciência e tecnologia, eu diria que muitos desses 
benefícios são indispensáveis no mundo de hoje, porém, 
o problema fundamental da raça humana não pode ser 
solucionado com tais recursos.

Como diz em um de nossos cânticos, de autoria do 
General Albert Osborn:

“A ciência jamais poderá inventar remédio que cure 
o mal da alma ferida de muito pecar, sedenta de paz 
celestial”. 

Somente o amor de Deus revelado na Pessoa de Nosso 
Senhor Jesus Cristo tem o poder de transformar o homem 
e o mundo. Esse poder eu conheço e tem mudado a minha 
vida e me transformado em uma nova pessoa, feliz e 
abençoado! Creia e experimente!

Paulo W. Rangel - Comissário
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INFORMAÇÕES
Tendo lido esta Revista, gostaria de 
obter maiores informações sobre:
 como receber a Jesus como 

Salvador
 a obra do Exército de Salvação  
 como tornar-me salvacionista
 como colaborar com a obra 

salvacionista

ASSINATURA
Valor da assinatura anual: 
Brasil: R$ 25,00 e Exterior: U$ 20,00 
- dólares americanos 
 Quero assinar a Rumo e para isso:
 estou enviando cheque 

cruzado e nominal ao Exército 
de Salvação

 estou depositando na sua 
conta 62233-0 do Banco 
Itaú, Ag.1000 (enviar o 
comprovante de depósito)

Recorte este canhoto e envie com seu 
nome e endereço para:  

Exército de Salvação 
Caixa Postal 46.036 - Agência Saúde 

São Paulo/SP - CEP 04045-970

“O maior perigo do século XX será
religião sem o Espírito Santo,

cristianismo sem Cristo,
perdão sem arrependimento,

salvação sem regeneração,
política sem Deus, e

céu sem inferno.”
General William Booth

(Fundador do Exército de Salvação)

RESPOSTA DOS PASSATEMPOS 
(PÁGINA 6)

1) B

2)
A: H14/E14
B: K1/A1
C: C11/C5
D: M9/M15
E: B3/B10
F: I6/E6
G: K12/C12
H: K8/K2
I: L1/L6
J: J11/J4
K: G13/C13
L: G15/M15
M: D9/K2
N: O9/O2
O: A4/A9



www.boundless2015.org

RETIRAMOS DOAÇÕES
Doe roupas, móveis e outros objetos.

4003 - 2299 www.exercitodoacoes.org.br
Também estamos coletando donativos nas seguintes cidades:

Joinville: (47) 3453-0588
Suzano:  (11) 4748-3848


