


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

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

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

nome sem discriminação.”

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

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

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

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

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

brasileira.”

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

Um pouco de nossa História

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

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

Inicialmente chamado “Missão Cristã”, optou, em 1878, por uma 
estrutura organizacional semelhante à militar, quando o nome Exército de 
Salvação, que retrata sua batalha em favor da justiça, foi adotado. Como 
um “exército” e, em decorrência do latente amor às almas, a expansão 
foi rápida e logo outros territórios foram “conquistados”. Hoje o Exército 
de Salvação atua em 128 países, contando com mais de 17.000 oficiais 
(pastores) e mais de 1.000.000 de soldados (membros) que atuam 
mantendo e administrando escolas, hospitais, clínicas, albergues, lares 
para crianças e idosos, creches e centros comunitários.

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

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

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

“Num mundo que se faz deserto, temos sede 
de encontrar um amigo.”
Antoine de Saint-Exupéry

O Pequeno Príncipe estava certo ao valorizar 
tanto a amizade. Vivemos dias em que temos 
mais de mil amigos no Facebook, e no entanto, 
passamos dias e horas na solidão de nossos 
quartos e de nossos corações. Mais do que 
nunca precisamos de amigos verdadeiros, leais 
e reais.
No dia 20 de julho é comemorado o dia 
da amizade. Queremos lembrar da data e 
preparamos com dedicação especial esta 
edição, lembrando do valor da amizade e 
contando histórias de amizade, como a de 
John Lennon, tão amigo do Lar de Crianças 
Strawberry Field, em Liverpool.
Queremos lembrar também que Jesus é o 
nosso melhor amigo, aquele que nunca nos 
abandona, mas queremos lembrar também 
dos amigos queridos que nos foram dados por 
Deus, para que não venhamos a atravessar 
nossos desertos sozinhos. 

Boa leitura!

Ebeneser Nogueira – Major
Editor
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Como diz a linda música 
de Milton Nascimento: 
“Amigo  é  co isa  pra 
se  guardar  do lado 
esquerdo do peito...” 
Dentre as coisas mais 
i m p o r t a n t e s  d e s t e 
mundo, a amizade é uma 
das mais preciosas.

Quando eu era ainda 
um adolescente, aprendi 
uma boa lição sobre a 
amizade. Na verdade, eu 
fui um jovem bastante 
briguento e intolerante. 
Certo dia, quando vi 
um grupo de jovens a 
uma certa distância, 
q u i s  m e  a p r o x i m a r 
para conversar,  mas 
r e p a r a n d o  b e m ,  v i 
que eram todos meus 
inimigos. Pensando nos 
ensinos recebidos de 
meus pais, e também 
na Igreja, reconheci que 
não era esse o caminho 
ensinado por Jesus. 
Envergonhado decidi 
pedir desculpas a eles e 
assim me reconciliei com 
todos eles e tive grande 
paz.

Certamente que para 
ter  grandes  amigos 
é necessário ter uma 
convivência pacífica e 

amorosa, com muita 
dedicação, consideração, 
respeito, etc. Isto envolve 
compartilhar de bons 
e maus momentos, e 
manter-se fiel ao seu 
semelhante.  Ser um 
a m i g o  v e r d a d e i r o 
independe das condições 
sociais, financeiras, ou 
se é uma pessoa famosa, 
rica, pois a verdadeira 
amizade é incondicional, 
sem outros interesses.

Na Bíblia, encontramos 
grandes exemplos de 
amizade sincera, tais 
como a de Davi e Jônatas. 
Apesar de seu pai, o rei 
Saul odiar Davi, Jônatas 
o amava e o protegia 
contra as investidas de 
Saul tentando matar 
Davi. Depois da morte 
de Jônatas, Davi, agora 
re i ,  procurou pelos 
descendentes de Jônatas 
e encontrou um filho 
dele, deficiente físico 
devido a uma queda, e 
levou Mefibosete para 
morar no seu palácio, 
r e c e b e n d o  t o d a s 
as honras,  inclusive 
comendo à sua mesa (2 
Samuel 4:4 e 9:1-13).
Temos também o caso 
de Jó, que ao perder 

CONTEXTO

4Rumo - Julho de 2017

O Amigo Ama em Todos os Momentos, 
É um Irmão na Adversidade

Provérbios 17:17



tudo que tinha: riqueza, família, saúde e 
chegar a um estado lastimável, foi visitado 
por seus amigos que tentaram ajudá-lo 
mesmo que de modo inadequado. Depois 
de todo sofrimento de Jó, Deus restaurou-o 
totalmente, restituindo em dobro todos os 
seus bens, família, saúde, e tudo começou a 
se reverter quando Jó orava por seus amigos 
(Jó 42:10).

No mundo atual, torna-se cada vez mais difícil 
conquistar e cultivar as amizades entre as 
pessoas. Há tanta violência e maldade que as 
pessoas se colocam na defensiva, receando 
se decepcionarem. Todos nós precisamos 
de amigos, porém, ninguém  está livre de 
decepção e nem sempre podemos esperar que 
sejamos correspondidos quando oferecemos 
nossa amizade sincera. Há, porém, uma 
amizade que é fundamental e perfeita, é a 
amizade de Deus. Será que isso é possível? 
Sim. A Bíblia nos diz que Abraão foi chamado 
“Amigo de Deus” (Tiago 2:23).

Deus tinha com Abraão tal consideração 
que, ao decidir destruir Sodoma e Gomorra, 
disse: “Ocultarei eu de Abraão o que estou 
para fazer?” (Gênesis 18:17) e depois ouviu 
os argumentos e questionamentos de Abraão 
intercedendo pelas pessoas que ali viviam.

Ser amigo de Deus é uma possibilidade aberta 
a todo ser humano, pois Ele sempre procurou 
romper as barreiras que nos separavam para 
conquistar-nos (Efésios 2:14).

Jesus disse: “Vocês serão meus amigos se 
fizerem o que eu lhes ordeno”(João 15:14).

Para começar a agradar a Deus é preciso ter fé, 
uma fé sincera e uma disposição para cultivar 
um relacionamento com Ele através de uma 
vida de oração e de obediência à Sua palavra.

Jesus foi chamado de “amigo de publicanos 
e pecadores” (Lucas 7:34). Ainda que não 
sejamos dignos da Sua amizade, Ele sempre 
procurou as pessoas mais desprezadas e 
ofereceu o Seu amor incondicional. Ele quer 
ser seu amigo.

A amizade humana pode ser imperfeita, mas 
também pode ser tão grande e profunda que 
supera até mesmos os vínculos de sangue, de 
parentesco, como disse Salomão: “há amigo 
mais chegado que um irmão” (Pv. 17:17).

Mesmo os vínculos familiares mais íntimos, 
necessitam de uma amizade sincera e 
profunda, que vai além de tudo.

Amizade perfeita nós podemos ter com Deus, 
na pessoa de Jesus Cristo, mas podemos 
e devemos ter também amigos sinceros e 
verdadeiros com quem podemos compartilhar 
o que há de melhor em cada um de nós.

A amizade com Deus nos capacita a sermos 
bons amigos. Seja um amigo de Deus e amigo 
dos seus amigos.

Que assim seja!

Paulo W. Rangel
Comissário
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“A amizade com Deus nos capacita a 
sermos bons amigos. Seja um amigo de 

Deus e amigo dos seus amigos.”
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Larice vivia rodeada de amigas 
e amigos. Luisa não! As duas 
eram da mesma classe: 9º ano, 
e os amigos de Clarice também. 
Isso quer dizer que os amigos de 
Larice estavam na mesma classe 
de Luisa.

Luisa por sua vez tinha dois 
amigos que não eram amigos de 
Larice e que não eram da mesma 
turma do 9º ano. Que confusão, 
não é mesmo? Mas vamos às 
explicações. 

Quando se está na escola e se é 
adolescente, muitas vezes somos “amados” 
por aquilo que temos e não por aquilo que 
somos. Lembro-me da minha própria infância. 
Nunca  fui popular na escola, mas quando 
tinha alguma coisa para oferecer aos meus 
colegas, eles, automaticamente, tornavam-se 
meus “amigos” por alguns minutos, que, geral-
mente, duravam o tempo do recreio.

No caso de Larice, não era só na hora do re-
creio que ela tinha esses “amigos”, mas na sala 
de aula também, porque as canetinhas e todo 
o material escolar eram  bem diferentes: eram  
do Japão. Larice tinha uma tia e madrinha que 
mandava para ela a cada início de ano e depois 
das férias de julho esses materiais. O que os 
“amigos” de Larice não sabiam é que esse ma-
terial vindo do Japão não era nada especial no 
país de origem e que lá era tão comum como 

a nossa borracha branca, por exemplo. Lari-
ce sabia desse fato; mas os “amigos” não  - e 
ela tirava proveito disso. Luisa, em princípio, 
sentiu-se rejeitada  na turma. 

Certa vez, cansada de ver que seus colegas 
não davam a mesma atenção que davam para 
Larice, chegou em casa e foi direto a sua mãe:
- Mãe preciso de alguma coisa que me faça 
visível na escola!

A mãe de Luisa não conseguiu entender a fala 
da filha e resolveu conversar com o seu espo-
so, pai de Luisa. O pai, após a janta, chamou 
Luisa e conversando com ela, entendeu, na 
hora, o que estava acontecendo.
- Filha, disse ele, não se preocupe com o que 
você vê, preocupe-se com o que você não vê!
- Como assim pai?
- Você está vendo o exterior! Colegas que têm 

RUMO KIDS
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interesses em coisas materiais e não em ter 
uma verdadeira amizade. No momento que 
sua colega Larice - não é mesmo? - não tiver 
mais essas “besteirinhas” tão comuns de 
outro país, os “amigos“ não estarão mais tão 
interessados nela. Sabe com que você deve 
se preocupar? 
A menina disse que não!
- Preocupe-se em orar por sua colega, pois 
no momento que ela se sentir só por não ter 
mais as tão “preciosas” amizades, você possa 
fazer a diferença sendo aquela que irá estar 
por perto para verdadeiramente ser a amiga 
que ela necessita. E se não for com ela, ore 
para que Deus possa lhe usar a ser sempre 
uma pessoa amada por aquilo que você é, e 
não por aquilo que você tem de material.

A mãe se aproximou e não podendo deixar 
de falar, disse: 
- Por que não começarmos agora? Vamos orar 
por você e por sua amiga, pedindo que Deus 
lhe dê, quando for necessário, as palavras 

certas , sendo você uma bênção  na vida dela.
Assim fizeram!
Queridos(as) amiguinhos(as), vocês descobri-
ram quem são os dois amigos de Luisa? Creio 
que sim!

 O Senhor Jesus Cristo nos deu a definição de 
um verdadeiro amigo: “Ninguém tem maior 
amor do que este: de dar alguém a própria 
vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus 
amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não 
vos chamo servos, porque o servo não sabe o 
que faz o seu senhor; mas tenho-vos chamado 
amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai 
vos tenho dado a conhecer” (João 15:13-15).

Beijos, 

Tia Lilian



STRAWBERRY FIELD, o icônico Lar do Exército de 
Salvação imortalizado na canção dos Beatles 
“Strawberry Fields Forever”, foi revitalizado e 
abrirá seus famosos portões para o público 
pela primeira vez.

Para coincidir com o quinquagésimo aniversário 
do lançamento da canção do Fab Four (Quarteto 
Fantástico, referindo aos Garotos de Liverpool), 
o Território do Reino Unido do Exército de 
Salvação com a República da Irlanda lançou 
uma nova visão inspiradora para a propriedade 
Strawberry Field em Liverpool, no noroeste da 
Inglaterra. As propostas englobam a exploração 
educacional, cultural, patrimonial e espiritual 
em um plano arrojado e criativo.

Doada ao Exército de Salvação, a grande casa 
vitoriana foi um lar para as crianças mais 
vulneráveis da cidade desde 1936 até que, 
finalmente, fechou suas portas em 2005. O 
renascimento do lugar estimado por John 
Lennon, que cresceu a uma curta distância 
dali, incluirá no seu coração um centro de 
treinamento e inserção no mercado de trabalho 

para jovens com dificuldades de aprendizagem. 
O centro criará oportunidades de treinamento 
vocacional em áreas como catering, varejo, 
experiência de visitantes e horticultura.

Será aberta uma exposição explorando a 
história do lugar, a música e a infância de John 
Lennon, além de um café confortável e elegante 
que acolherá pessoas de todo o mundo, 
bem como a comunidade local. Os jardins de 
Strawberry Field estarão no centro da nova 
experiência. Os visitantes poderão passear pelo 
campo da infância de John Lennon, explorar as 
árvores que ele escalou e em cujas sombras ele 
descansou e sonhou durante o verão. Haverá 
a oportunidade de ver os portões lendários 
do site, que haviam sido roubados e foram 
posteriormente recuperados de um ferro-velho 
próximo.

Outra iniciativa planejada é o Music Rocks, um 
método de orientação baseado em música. 
Dentro da configuração de uma oficina de 
música, os jovens desenvolverão novas 
habilidades através da música contemporânea, 

O Exército de Salvação Lança 
Nova Visão para o Lugar Histórico

ESPECIAL
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O Exército de Salvação Lança 
Nova Visão para o Lugar Histórico

expandirão sua criatividade e usarão a música 
para reencontrar e gerenciar o desenvolvimento 
pessoal. E o site incorporará uma comunidade 
cristã de exploração espiritual e pastoral.
O Major Drew McCombe, líder divisional do 
Exército de Salvação no noroeste da Inglaterra, 
explica: “Strawberry Field é especial nos corações 
de muitas pessoas em Liverpool, no Reino Unido e 
em todo o mundo, e nós, do Exército de Salvação, 
estamos buscando reconstruir o lugar para fazer 
jus às muitas pessoas que foram ajudadas pelo 
lar de crianças ou criaram uma conexão com a 
inesquecível música dos Beatles”.

Ele continua: “Não é segredo que Strawberry 
Field foi especial para John Lennon – era algo 
importante para ele. Nós vamos inspirar as 
pessoas a se envolverem no projeto da maneira 
que puderem, para criar um lugar relevante na 
vida dos jovens e um destino imperdível para os 
fãs de Lennon e Beatles em todo o mundo”.
O entusiasmo pelo projeto foi repetido pelo 
prefeito de Liverpool, Joe Anderson, que disse: 
“Estou expressando meu apoio incondicional aos 
planos do Exército de Salvação de reconstruir 

seu lar em Strawberry Field. Os seus planos 
para um projeto totalmente exclusivo, de 
proporcionar formação profissional para jovens 
com dificuldades de aprendizagem de leve a 
moderada, devem ser elogiados”.

Peter Hooton, presidente do The Beatles Legacy 
Group, disse: “Não consigo pensar em nada 
melhor, Strawberry Field poder ser reconstruído 
de forma tão inovadora, o que dá esperança e 
oportunidades de trabalho a jovens vulneráveis, 
ao mesmo tempo que contribui valiosa e utilmente 
para o legado dos Beatles em Liverpool”.

Um site exclusivo - www.strawberryfieldliverpool.
com – foi lançado para apoiar a nova visão, 
fornecer mais informações sobre os planos 
e capturar a essência e o coração do projeto.

Fonte: www.salvationarmy.org
Tradução: Major Ebeneser Nogueira



10Rumo - Julho de 2017

Na biografia oficial dos Beatles, sua tia Mimi, 
com quem morava e que era vizinha do orfa-
nato salvacionista “Strawberry Field”, recorda-se 
da impaciência de John assim que ouvia tocar a 
banda de metais do Exército de Salvação. Logo 
começava a pular e a gritar: “Vamos logo, Mimi, 
já estamos atrasados!”.

Ele mesmo recordava-se: “Eu costumava ir com 
meus amigos Nigel e Pete às festas das crianças 
realizadas nos jardins do Lar. Íamos para passar 
o tempo e vender garrafinhas de limonada por um 
centavo. Sempre nos divertíamos em Strawberry 
Field!”. Com seus amigos 
também brincava com fre-
quência na pequena floresta 
atrás do Lar. Tem sido dito 
que esse lugar inspirou Len-
non a se tornar um músico.

Mais tarde, em 1967, os Be-
atles lançaram a música de 
sua composição, Strawberry 
Field’s Forever (Campo de 
Morangos para Sempre), 
fazendo grande sucesso. 
Era a música que John, a seu 
modo, lembrava a infância e 
adolescência, enquanto que 
Paul McCartney, da mesma 
forma nostálgica, lembraria 
a sua, na mesma cidade, 
com a música Penny Lane.

A Major Ida Cawthorne, que na época era a 
diretora do Lar, relembra: “A mídia ficou muito 
interessada pelo fato do orfanato haver fornecido 
inspiração para o lançamento do disco dos Beatles 
e nos visitou”. “Alguns fãs nos incomodavam”, dis-
se rindo, “batendo à nossa porta para saber em 
que árvore John costumava subir”. No one I think 
is in my tree (Ninguém, penso eu, está na mi-
nha árvore), diz a canção. E a Major respondia: 
“Não, mas há dezenas de árvores lá fora, apenas 
escolham uma!”.

John Lennon havia prometido ao seu filho Sean 
que um dia o levaria para conhecer Strawberry 
Field. Sua morte o impediu, mas a viúva Yoko 
Ono não deixou de cumprir a sua promessa. 
Assim, em 1984, os dois visitaram o Lar duas 
vezes naquele dia. Na primeira visita, as crian-
ças não se encontravam por estarem na escola, 
apesar de haver muitos fotógrafos e equipes 
de filmagem. Yoko Ono posou para fotogra-
fias diante do famoso portão de Strawberry 
Field e agradeceu ao povo de Liverpool por 
suas cartas a Sean e a ela no momento de sua 
tristeza. No final da visita, Yoko perguntou ao 

diretor do Lar, Capitão David 
Botting, se ela e Sean pode-
riam retornar de maneira 
particular à tardinha. Foi o 
que fizeram. Dessa vez não 
havia a presença da impren-
sa e as crianças estavam de 
volta da escola. Yoko deu 
autógrafos, olhou as suas 
tarefas escolares e os seus 
desenhos, e Sean brincou 
com elas, que conheciam 
muito bem a experiência 
de não ter um pai. Antes de 
sair, o Capitão perguntou 
se ela gostaria que a visita 
fosse encerrada com uma 
oração. Yoko prontamente 
consentiu. E o diretor do Lar 
pediu que Deus concedesse 
a Sua graça sustentadora a 

Yoko nos momentos em que ela sentisse a dor 
da solidão, e orou para que Sean fosse guiado 
sabiamente ao crescer. Mas a visita ainda não 
estava de fato encerrada. Yoko fez uma doação 
financeira ao Lar, reuniu as crianças à sua volta 
e disse-lhes: “Lennon amava este lugar. Ele era 
um rapaz comum de Liverpool”.

Fonte: http://paulofranke.blogspot.com.br/ 
e Revista Brado de Guerra – Exército de Salvação 

John Lennon no Campo de Morangos

VOCÊ SABIA?
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VIVER PELA FÉ HOJE

O parágrafo acima citado, tirado do Pacto de 
Soldado, está conectado com as Doutrinas 9 e 
10 do Exército de Salvação, as quais respecti-
vamente afirmam:
“Cremos que continuar no estado de salvação 
depende de continuar em fé obediente a Cristo” 
e “Cremos que é privilégio de todos os crentes 
serem santificados em tudo, e que seu espírito, 
alma e corpo podem ser conservados íntegros e 
irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus 
Cristo”.
A doutrina 10 acima mencionadas é derivada 
da Carta do Apostolo Paulo à igreja de Tessalô-
nica (1o. Tessalonicenses 5.23). Nela (na carta) 
ele ora para que os fiéis daquela Igreja Primeva 
fossem santificados em todos os aspectos de 
suas vidas e que o ser inteiro deles (espirito, 
alma e corpo) pudesse ser livre de toda falta.

Mantendo a integridade cristã
Para os cristãos primitivos, incluindo Paulo, a 
vida santa era uma vida na qual Cristo habita-
va neles através do Espírito Santo. Em Gálatas 
2.20, Paulo declara: “A vida que vivo agora... 
vivo pela fé no Filho de Deus, quem me amou 
e deu a Si mesmo por mim”. Mais tarde – em 
Gálatas 5.22-23 – ele diz as qualidades – os 
frutos do Espírito - que devem ser vistas na 
vida de um cristão. Quando um salvacionista 
demonstra essas qualidades em sua vida diária, 
dizemos que a integridade cristã é confirmada. 
Isso devido ao fato de ser santo significar viver 
continuamente uma vida de obediência a Deus 

através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, 
bem como de confiarmos na possibilidade de 
viver a vida cristã nessa presente era. Vida essa 
focada em Cristo e Sua perfeição – pois Ele é 
o nosso exemplo. 

Chamados à vida de santidade
na presente era

Todos nós somos chamados a ser santos (1 
Pedro 1.12-16) e a servir a Deus em pureza. 
Essa vida de santidade vem da habitação do 
Espírito Santo na vida do crente. Essencial-
mente, é a presença de Deus na nossa vida 
que nos torna possível viver uma vida santa e 
a sermos semelhantes a Cristo. Tal afirmação 
é ambas, uma possibilidade e uma realidade 
(Filipenses 2.12-13). Por isso, entendemos que 
ser dirigido pelo amor de Deus é o caminho 
pelo qual o ser humano pode ser como Deus, 
não em poder ou autoridade, mas em caráter 
(Mateus 5.48). 
Cada dia traz muitas horas na qual ele ou ela 
estará sozinho(a) num ambiente não cristão. 
Esses são tempos de testes, como os de Je-
sus no deserto (Mateus 4.1-11). E aqui cabe 
perguntar: As provações deixam o individuo 
livre, forte e maduro ou fraco e dependente? 
Jesus Cristo, nosso exemplo e Mestre, na Sua 
época permaneceu obediente a Seu Pai e a 
nossa maior responsabilidade como cristão 
deve ser a de preservar a imunidade da Igreja 
e salvaguardar a sua existência.

Preservando a Identidade Cristã

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

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

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

quem nós nos tornamos através do nosso relacionamento com Deus.

“Preservarei a identidade cristã em todas as áreas de minha vida, 
não compactuando com nada que seja indigno, impuro, falso ou profano, desonesto ou imoral, 

quer seja através de pensamento, palavra ou ação”.



Sim, a vida de um crente deve ser totalmente 
santificada visto que isso é um privilégio que 
Deus nos concede! A revelação da vontade e 
da provisão de Deus em Cristo significa um 
chamado para a santificação do seu povo, 
respondendo em fé e consagração. Tal ato de 
consagração inclui a aceitação das implicações 
de viver uma vida santa e expressar a confian-
ça do crente no poder santificador de Deus e 
na vontade de ser santificado. Isso envolve 
devoção pessoal, oração, leitura da Bíblia, je-
jum, autonegação e tomar a sua própria cruz. 
Através da ajuda do Espírito Santo, Deus está 
cultivando em nós o desejo de fazer Sua vonta-
de e colocar Sua palavra em prática (Tiago 2.14-
26). Assim, quando 
vivemos uma vida 
continua de fé obe-
diente a Cristo, não 
cairemos da graça 
e nem ficaremos 
perdidos eterna-
mente. Como diz o 
apostolo: 
“Amados, agora so-
mos filhos de Deus, 
e ainda não se ma-
nifestou o que have-
mos de ser, mas sa-
bemos que, quando 
ele se manifestar, se-
remos semelhantes 
a ele, pois o veremos 
como ele é.
Todo aquele que nele tem esta esperança pu-
rifica-se a si mesmo, assim como ele é puro” (1 
João 3.2-3).

Condições para uma vida santificada
No seu estudo das Doutrinas do Exército de 
Salvação – This we believe -, John Coutts des-
taca as seguintes condições para uma vida 
santificada:
1. Convicção: Percebi que, apesar de ser um 
seguidor de Cristo, as atitudes ruins ainda per-
manecem em mim e às vezes conduzem-me a 
atos de pecados.
2. Renuncia: Devo estar disposto a desistir 
completamente de tudo que sei ser errado. 

Santo Agostinho uma vez orou: “Dê-me pu-
reza, mas agora não”. Aquela foi uma oração 
que não o levou a lugar nenhum no caminho 
da santidade. Da mesma forma eu tenho que 
renunciar hábitos ou possessões, as quais 
talvez não sejam erradas em si mesmas, mas 
me impedem de fazer o trabalho que Deus me 
chamou para fazer.
3. Consagração: Na qual dedicamos a Deus a 
nós mesmos e tudo o que possuímos, e tam-
bém decidimos viver apenas para agradá-Lo 
e para fazer a Sua vontade.
4. Fé: O ato de coração confiante pelo qual 
a alma se compromete com Deus e acredita 
que Ele agora santifica de acordo com Sua 

promessa.
Santificação é, pois, 
o divino trabalho de 
Deus. Ele santifica-
-nos e preserva-nos 
em santificação.
 
Sendo preserva-
do irrepreensível
Ser irrepreensível é 
estar livre de faltas. 
Antes de assinar o 
Pacto de Soldados 
o Recruta publica-
mente declara que 
ele(a) não permitirá 
que qualquer coisa 
em pensamento, 

palavra ou ação que seja indigna impura, falsa, 
desonesta ou imoral invada sua vida. O ser 
humano não pode ser irrepreensível a não 
ser que seja liberto do pecado. Pecado não 
é somente o poder que move o homem para 
fazer coisas erradas, mas também a causa 
da corrupção moral invadindo os corações e 
mentes daqueles que comentem pecado.
“não há nada fora do homem que, nele entrando, 
possa torná-lo ‘impuro’. Pelo contrário, o que sai 
do homem é que o torna ‘impuro’” (Marcos 7.15).  
Por outro lado, é importante dizer que a santi-
ficação não nos livra das enfermidades físicas 
e mentais. No entanto, permite que o povo 
de Deus O glorifique em suas aflições e, em 
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alguns casos, exerça fé para libertar-se delas.
Os Salvacionistas comprometem-se com uma 
vida continua de fé obediente como discípulo 
de Cristo. Isso porque é responsabilidade de 
cada crente saber a vontade de Deus e em ora-
ção depender dEle (2 Coríntios 12.9-10) e viver 
uma vida que seja consistente com Sua vontade 
conhecida (Romanos 12.1-2). Desobediência à 
vontade de Deus e falta de fé em Jesus Cristo 
leva ao retrocesso isso porque existe a possi-
bilidade do cristão poder deixar de obedecer 
Cristo e perder a esperança da vida eterna. Tal 
resultado acontece quando alguém deliberada-
mente rejeita a Cristo, se afasta do discipulado, 
negligencia os meios de graça (Hebreus 2.1-3) 
e então falha em manter na vida os valores 
cristãos. É saudável enfatizar que o retrocesso 
pode resultar na perda do companheirismo 
com Deus, a qual tem consequências eternas. 
À vista disso, devemos nos manter pertos de 
Deus, se necessário, arriscar nossas vidas desa-
fiando o pecado e mantermos a coragem para 
viver uma vida como Cristo, em plenitude. E 
se mesmo assim viermos a falhar com a graça 
de Deus, devemos nos voltar para Ele com a 
convicção do Seu perdão e restauração.

Resoluções para um viver santificado
Em 1849, com a idade de 20 anos, William Boo-
th fez a seguinte resolução:
eu vou...
1. ... Levantar cada manhã cedo o suficiente... 
para ter alguns minutos, não menos do que 
cinco, em oração particular;
2. ... Evitar toda conversa inútil e torpe, na qual 
mais tarde eu me sinta sinceramente arrepen-
dido;
3. ... Me esforçar... para conduzir-me com hu-
mildade, mansidão e zeloso como seguidor do 
“Cordeiro sangrando” e para advertir outros 
a pensar na situação em que encontra a sua 
alma; 
4. ... Ler não menos do que quatro capítulos da 
Palavra de Deus cada dia;
5. ... Me esforçar para viver mais perto de Deus 
e buscar a santidade de coração e deixar os 
eventos providenciais com Deus.
Depois ele orou: “Deus, ajude-me, capacita-
-me a cultivar um espírito de auto sacríficio e 

a render-me como prisioneiro do amor e ao 
Redentor do Mundo”.

Conclusão 
O propósito de Deus para a salvação é fazer-
-nos, como Cristo, santos. Para um cristão, 
continuar em fé obediente a Cristo é um com-
promisso contínuo e um caminho de vida; é 
permanecer nEle e manter-se semelhante a 
Cristo; é estar seguro da bênção da salvação. 
Isso inclui justificação, regeneração, segurança, 
adoção e santificação e tudo o que nos conduz 
à vida eterna, com nosso Senhor Jesus Cristo. 
Quando confiamos e obedecemos à Sua von-
tade, o Santo Espírito de Deus direcionará to-
dos os nossos passos e seremos preservados 
irrepreensíveis!

“Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, 
por causa de quem e por meio de quem tudo 
existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o 
autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica 
quanto os que são santificados provêm de um só. 
Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los 
irmãos” (Hebreus 2.10-11).  

A Comissária Grace Chepkurui, tem sido oficial por trinta 
e quatro anos. Juntamente com seu esposo tem servido a 
Missão do Exército em diversas posições, inclusive como 
líderes em Ruanda e Burundi, na Tanzânia e na Zâmbia. 

Atualmente ela serve como Presidente Territorial do 
Ministério Feminino no Quênia Oeste. Grace é também 

membro do Conselho Internacional de Teologia. 
Ela têm três filhos e um neto.

Fonte: The Officer, Setembro-Outubro, 2016
Tradução: Major Maruilson Souza, Ph.D
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SERVINDO

O grupo “Mãos que Acolhem” é formado por profissio-
nais da área da educação e saúde e outros voluntários 
que ajudam mulheres com câncer de mama na cidade 
de João Pessoa - PB.
O Exército de Salvação é parceiro do grupo nessa missão 
de ajudar ao próximo, ajudando nas visitas, onde são 
feitas orações pelas enfermas e é dada assistência. O 
Exército participa das reuniões mensais do grupo.
Procurando uma forma de ajudar ainda mais, foi realiza-

da uma campanha de alimentos entre os soldados, vizinhos do Corpo (igreja), amigos e parentes. 
Foi maravilhoso ver o empenho e união de todos nessa missão.
No dia 21 de maio, no encontro das Déboras (mães que oram pelos filhos) fizemos a entrega das 
doações, onde elas se emocionaram muito e agradeceram por tudo.

No dia 18 de maio um grupo foi às 
ruas da cidade de João Pessoa nos 
semáforos, com cartazes, revistas 
RUMO e panfletos informando e 
alertando sobre o Dia Nacional de 
combate ao Abuso e Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes.
Percebeu-se que muitos nem sabiam 
desse dia, porém alguns sabiam e 
além disso reconheciam o Exército 
de Salvação e seu trabalho social.
Houve oportunidade para orar com 
diversas pessoas.

Rosseli Fernandes - Capitã
OD Corpo  (Igreja) de João Pessoa - PB 

Mobilizando o Mundo Todo - João Pessoa
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No domingo dia 26 de março mobilizamo-nos em Santa Cruz juntamente com os jovens solda-
dos e soldados, onde fizemos um trabalho na rua com cartazes escritos e nestes, o “alerta” e 
a “conscientização” às pessoas sobre o “Trafico de Pessoas”. E também aproveitamos a opor-
tunidade para evangelizar, distribuindo folhetos e revistas RUMO.
Agradecemos a Deus e aos jovens soldados e soldados que cooperaram nesta obra, por mais 
este trabalho realizado.

Marta Villalón - Tenente
OD Corpo  (Igreja) de Santa Cruz - RJ

15 Rumo - Julho de 2017
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