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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, edi car os santos e servir 
a humanidade sofredora, motivado pelo 

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

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

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

brasileira.”

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

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

Um pouco de nossa História

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

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

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

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

Atuação do Exército de 
Salvação no Brasil

Em 1922 os Tenentes Coronéis David e Stella Miche, procedentes 
da Suíça, desembarcaram no Rio de Janeiro, e iniciaram o trabalho 

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

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

Seja um assinante da Revista RUMO
Receba as 10 edições anuais diretamente em sua casa!

Valor da assinatura anual: 
Brasil: R$ 25,00 e Exterior: US$ 20,00

1.  Faça o depósito na conta: Banco Itaú - Ag.1000 - Conta 62233-0

2.  Envie o comprovante por e-mail: redacao@bra.salvationarmy.org
 ou via correio: Caixa Postal 46.036 - Ag. Saúde - São Paulo/SP - 04045-970

3.   Indique no e-mail ou dentro do envelope que é referente a uma assinatura 
da Revista RUMO e coloque o nome completo do assinante e o endereço 
para envio das revistas.
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“Há tempo de nascer, e tempo de morrer”, diz 
o Pregador no livro de Eclesiastes (3:2). 
A morte é um tema sobre o qual poucas 

pessoas gostam de discorrer. O fato é que todos, ao 
nascer, já embarcamos no trem rumo à estação  nal. 
Nossos dias são como grãos de areia na ampulheta 
implacável do tempo, e, quer gostemos ou não, em 
algum momento teremos que desembarcar.

A morte só gera medo e angústia para quem 
desconhece o destino  nal da sua jornada. Para abordar 
esta questão, eu só con aria em alguém que pudesse 
falar com autoridade sobre o assunto, alguém que já 
tivesse tido um encontro pessoal com a morte, por 
isso, as palavras de Jesus, o único que venceu a morte, 
podem nos trazer esperança: “Eu sou a ressurreição e a 
vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá; E 
todo aquele que vive, e crê em mim, nunca morrerá” (João 
11:25-26a).

Para os que creem em Jesus, a morte não é um 
destino incerto. Já temos endereço  xo no além: “Jesus 
disse: — Não  quem a itos. Creiam em Deus e creiam 
também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, 
e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse 
assim, eu já lhes teria dito. E, depois que eu for e preparar 
um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo para 
que onde eu estiver vocês estejam também” (João 14:1-
4 NTLH). Deposite sua fé nEle para viver ao Seu lado 
no presente, e tenha acesso à vida futura que Ele nos 
garante, quando o trem chegar ao seu destino.

Aproveite bem a viagem!

Ebeneser Nogueira – Major
Editor
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A morte é uma realidade com 
a qual temos que conviver 
desde a chamada “morte 

natural”, que, no plano de Deus, não 
deveria existir, mas, como disse o 
apóstolo Paulo: “Por um homem entrou o 
pecado no mundo e pelo pecado a morte, 
assim também a morte passou a todos 
os homens porque todos pecaram”. (Rm. 
5:12) A partir deste princípio, todos nós 
estamos sujeitos a morrer, seja por morte 
natural, seja acidental ou mesmo de 
forma violenta como vemos diariamente 
na mídia. Este é principal assunto nos 
noticiários, pois a violência campeia em 
nosso país e ninguém tem segurança, a 
não ser a proteção de Deus.

O que nos conforta é saber que a 
morte não é o  m, aliás, a maioria das 
religiões crê na imortalidade da alma 
e o Exército de Salvação como uma 
organização cristã, crê e professa:

“Cremos na imortalidade da alma, na 
ressurreição do corpo, no juízo  nal, na 
felicidade eterna dos justos e no castigo 
eterno dos maus”. (11º. Artigo de Fé)

Essa é também a convicção da grande 
maioria das Igrejas Cristãs que se baseiam 
nas Escrituras Sagradas.

A grande diferença, pois, não está 
na crença na imortalidade mas sim no 
que acontece após a morte, ou qual é a 
situação e quais os acontecimentos que 
se seguirão após ela.

Para muitos, a morte é seguida pela 
reencarnação, uma crença estranha e 
contrária dos ensinos da Bíblia. Outros, 
que até usam a Bíblia, creem que somente 
os justos terão vida eterna enquanto os 
maus serão eliminados.

Jesus deixou bem claro que aqueles 
que creem nEle tem a vida eterna, 
enquanto que os que se negam a crer, 
serão condenados a separação eterna 
(Jo 3:17 e 18).

Do ponto de vista humano, é 
bastante razoável a crença na vida após 
a morte, pois até mesmo a natureza nos 
mostra que “nada se perde, mas tudo se 
transforma”. Certa vez, ouvi o grande 
cientista José Goldenberg explicar que 
o álcool quando é evaporado, sobe para 
a atmosfera, mas depois migra para a 
plantação de cana.

Por outro lado, o nosso mundo é tão 
cheio de injustiças que, se não houvesse 
uma vida futura onde elas fossem 
tratadas e adequadamente corrigidas 

não haveria sentido na vida. Portanto, 
nada mais razoável do que crer nos 
ensinos de Jesus, de que Ele vai julgar o 
mundo e dar um destino  nal às pessoas 
de acordo com suas obras (At. 17:31, Ap. 
11:18 e 1º. Pedro 4:5).

Nossa fé se baseia nos ensinamentos 
da Bíblia que a rmam que “aos homens 
está destinado morrerem uma só vez 
depois disso enfrentar o juízo” (Hb. 9:27).

Jesus deixou bem claro que após a 
morte, várias coisas vão acontecer.

Haverá ressurreição e julgamento. 
Todos comparecerão perante o tribunal 
de Cristo (2 Co. 5:10) Ele julgará o 
mundo com justiça e de nirá o destino 
final de cada pessoa. Jesus ensinou 
sobre esse tema através de parábolas 
demonstrando como será definido o 
destino  nal das pessoas que é – “vinde 
benditos de meu Pai, possui por herança 
o Reino que vos está preparado desde a 
fundação do mundo porque tive fome 
e deste de comer, ...” (Mt. 25:34 a 46) 
Enquanto que aos que não creram em 
Jesus, o seu destino será o inferno, um 
lugar de sofrimento e separação eterna.

Eis aqui um tema muito pouco 
abordado e negado por várias religiões. 

A morte não é o  m
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mostrar, nos séculos vindouros, a suprema 
riqueza da sua glória, em bondade para 
conosco... porque pela graça sois salvos, 
mediante a fe; e isto não vem de vós; é dom 
de Deus!”.

Caro leitor, lembre disso cada vez que 
no shopping ou no metrô, você subir pela 
escada rolante! Eu costumo dizer que na 
vida espiritual não somente  subimos para 
chegar; mas, principalmente, chegamos 
ao primeiro degrau, para então subir, um 
degrau de cada vez, impulsionados pelo 
Espírito Santo [Efésios 4: 13]. 

Essa experiência, visitando a Major Sra. 
Nalegach (de nacionalidade chilena mas 
casada com um O cial russo) foi um evento 
inesquecível, uma certeza maravilhosa e 
esperança eterna na vida dos salvos: “Voy 
subiendo al cielo en áurea escalera!”.

Catherine Booth, também já enferma 
por uma doença fatal, acamada contempla-
va pela janela do seu quarto, num balneário 
não Ionge de Londres, as águas do oceano, 
agitadas ao formar-se um forte temporal.. 
Na hora, pronunciou uma de suas frases 
famosas: “As águas estão subindo... porém 
eu também; mas não estou por baixo, mas 
em cima”.

“Oceano divino, detenho o olhar
Na vida  uente do teu revoltear;

Às margens chegando, 
Sequioso e sem paz,

À espera da bênção, não volto atrás.
(Nº 100 - Cântico do Fundador, William Booth)

Carl S. Eliasen - Comissário

Uma das responsabilidades de 
um Chefe Nacional é a visitação 
pastoral aos O ciais aposenta-

dos...
Quando eu, nessa qualidade, servia ao 

Senhor no Chile, com minha esposa, visita-
mos uma colega que por muitos anos esta-
va acamada por uma séria enfermidade...

Ela  cou muito feliz pela visita e, alegre, 
sugeriu que cantássemos o cântico 352: 
”Vou subindo a escada para a glória” (que 
em espanhol inspira o título deste artigo: 
”Voy subiendo ao cielo en áurea escalera”... Fi-
quei abençoado, comovido e emocionado, 
pois o local em nada parecia uma ”áurea 
escalera” - uma paciente doente, deitada 
numa cama num quarto pequeno, frio, sem 
ventilação e pouca luz; mas seu Iindo sorri-
so no rosto, re etia grande gozo e perfeita 
paz na alma. O que experimentávamos era 
uma carona na ”carruagem do profeta Elias, 
com cavalos de fogo” [2 Reis 2:11].

“0 meu ser se encheu de música e alegria,
Com a força do Senhor eu vou subir!

Não há nuvens que me escondam Sua face,
E por Seu amor eu vou subindo ao céu”

Para o crente a morte não é um “fune-
ral”, mas uma “festa de celebração e vitória”! 
[Lucas 15: 32) 

Con rmando o que Paulo escreveu aos 
Efesios 2:4 -9: “Deus sendo rico em miseri-
córdia, por causa do grande amor com que 
nos amou, e estando nós mortos em nossos 
delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, 
e nos fez assentar nos lugares celestiais, para 

“Voy subiendo al cielo 
en áurea escalera”

Por mais drástico e horroroso 
que seja o inferno, é um 
destino inevitável para aqueles 
que não aceitam a salvação 
providenciada por Deus. Como 
disse o autor aos Hebreus: 
“Como escaparemos nós se 
negligenciarmos tão grande 
salvação?” (Hb. 2:3), ou seja, se 
Deus nos oferece a salvação de 
graça, pela fé em Cristo, e, as 
pessoas rejeitam não há outro 
meio de se salvar.

O inferno é algo razoável 
pelo fato que um mundo 
perfeito sob o Reino de Cristo 
só pode ser possível sem a 
presença daqueles que vivem 
em rebelião contra Deus e 
com os seus semelhantes. Ele 
não foi preparado para ser 
o destino final dos homens, 
mas como disse Jesus: “foi 
preparado para o diabo e seus 
anjos” (Mt. 25:41).

C.S. Lewis argumenta: “Deus 
não manda as pessoas para o 
inferno, apenas honra a escolha 
que eles fazem”.

Deus nos criou como seres 
livres e respeita a nossa decisão. 
O princípio fundamental da vida 
é o amor, a Deus, aos nossos 
semelhantes, mas apenas nós 
podemos decidir por este amor 
o qual será nosso princípio de 
vida neste mundo ou no além.

Tudo é de nido durante a 
nossa vida terrena. “Deus enviou 
o Seu Filho ao mundo, não para 
condenar o mundo, mas para 
que o mundo fosse salvo por 
meio dEle. Quem nEle crê, não é 
condenado, mas quem não crê, 
já está condenado, por não crer 
no Nome do Unigênito Filho de 
Deus” (João 3:17 e 18). A morte 
não é o  m, mas é o tempo 
decisivo para escolher a vida 
eterna ou ser condenado.

 Paulo W. Rangel
Comissário
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-Ganhamos! Ganhamos!
- Vejam! A Eduarda 

e a Clarisse venceram a 
corrida!

- E aí ? Como é que foi? Contem para 
a gente...

- A largada foi tranquila! Éramos mais 
de cinquenta corredores ! Antes de co-
meçar, nós conversávamos sobre o que 
poderia ter pelo caminho e a esperança 
de terminarmos vitoriosos o percurso. 
Partimos e a cada um foi dada uma garra-
 nha com água! Foi nos dito que haveria 
indicações pelo caminho e que algumas 
vezes teríamos dúvidas por onde seguir, 
mas que se lêssemos todas as instruções 
até o  m, chegaríamos e venceríamos.

- E...?
- Bem, cada um começou a correr e 

percebemos que todos estavam interes-
sados em vencer! E nós, Clarisse e eu, já 
havíamos conversado antes da partida 
que gostaríamos de  chegar. Portanto, 
resolvemos fazer o percurso juntas. Uma 
ajudando a outra. E o mais interessante 
é que antes disso não nos conhecíamos.

- E...?
- Em vários pontos havia instruções; a 

leitura e a compreensão das instruções 
eram essenciais! E foi aí que vimos que 
estarmos juntas facilitou as nossas de-
cisões de irmos por onde deveríamos.

Havia pessoas que não deram “bola” 
para as instruções e se desviaram metros 
e acabaram dando voltas desnecessárias.

Achamos que o fato de chegarmos 
aqui primeiro foi porque soubemos 

ouvir o que os instrutores nos 
disseram sobre ler as instruções 
e obedecê-las. 

- Havia alguns obstáculos 
e tivemos que retirá-los para 
seguir adiante! 

- Vocês ainda têm água na garra -
nha...

- Sim! Uma das instruções é que a 
cada 15 minutos deveríamos tomar 
um gole generoso  de água! O incrível é 
que foi o su ciente para continuarmos 
a caminhada.

Outra instruções foram que não 
deveríamos atalhar ou correr, mesmo 
que isso parecesse o mais interessante.

- Ei ... olha lá! Os outros estão che-
gando...

- E aí pessoal... por que demoraram 
tanto? 

- Nós nos perdemos ... achamos 
que estávamos indo para o lado errado 
porque eu já tinha vindo aqui antes e 
achei que as instruções estavam erradas, 
mas eu me enganei e tive que voltar e 
aí encontrei muitos competidores que 
estavam perdidos. Alguns até voltaram 
e outros desistiram. Nós estamos aqui 
porque  nalmente reconhecemos que 
as instruções dadas estavam corretas e 
resolvemos segui-las sem questioná-las.

- Vocês podem dizer qual era a pri-
meira instrução?

- Você não vai acreditar! A primeira 
instrução era a última frase de todos os 
tópicos: Con e nas instruções!

(Toda essa história aconteceu em um 
acampamento cristão para  jovens entre 
12 e 17 anos)

À noite, nesse acampamento, ao 
redor de uma fogueira, vieram então as 

lições tiradas e 
aprendidas:

- Gente... a partida representa o início 
da nossa vida com Jesus! As instruções 
são dadas e o percurso é a nossa pró-
pria vida. Alguns não querem seguir 
as orientações dadas e se perdem ou 
desistem. Alguns não dão valor, em 
um primeiro momento,  erram, mas ao 
reconhecerem o seu erro, voltam ao 
ponto desviado chegando com sucesso, 
mesmo que “atrasados”.  Infelizmente, 
poucos chegam sem problemas, mas os 
que chegam experimentam a felicidade 
em toda a sua integralidade.

Será que poderemos aprender al-
guma lição?

Um dia, o percurso da nossa vida 
irá acabar, e aí, onde estaremos? Com 
Cristo... ou perdidos ?

(Os jovens estavam calados, pensa-
tivos , porém  dava para perceber que a 
lição havia surtido efeito!)

Queridos(as) amiguinhos(as), 

A nossa vida é uma caminhada com 

chegada marcada! Não se desviem do 

CAMINHO! Não se desviem de Cristo! 

Mesmo que outros digam que há 

caminhos melhores, a Bíblia diz: “ Há 

caminho que ao homem parece ser di-

reito,  mas  o  m dele são os caminhos 

da morte.” (Prov. 14.12)

Beijos,  Tia Lilian

Chegada!

Encontre 
as 7 

diferenças
Qual é o 

caminho certo 
para chegar ao 
 nal da corrida?

A B
C
D

E

CHEGADA

Ano 08/Nº 07

O mês de agosto foi  uma 
marca para o Ministério 

Feminino no Corpo de Petrolina, 
pois Deus de forma grandiosa 
tem levantado mulheres para 
se colocarem na linha de frente 
em Sua obra.

No ano de 2013 iniciamos o 
grupo, “Mulheres que Oram” 
e, a partir daí, as mulheres 
começaram a participar 
semanalmente e o tempo 
foi passando. Já estamos 

Divisão do Nordeste

Ministério Feminino 
em ação no Vale do 
São Francisco

Concentração Feminina 
Petrolina - PE / Juazeiro - BA

no segundo ano de oração e  inter-
cessão. Nesses dois anos Deus tem 
nos abençoado e tem feito maravi-
lhas entre nós. Uma peculiaridade 
do nosso grupo é que  algumas de 
nossas mulheres tinham dificuldade 
de gerar filhos e, a partir das orações 
e intercessões, quatro mulheres 
já tiveram a bênção de gerar seus 
filhos e hoje nossa igreja já pode 
ver os frutos que são essas crianças 
crescendo e trazendo alegria as fa-
milias e a igreja. 

Há três meses foi iniciado 
o trabalho em Juazeiro, 

e desde então temos tido nossas 
reuniões semanais e dominicais.
Mas no dia dia 29 de agosto, tivemos 

nosso primeiro encontro feminino em 
Juazeiro - BA, com o tema: “Deus, você 
e os seus sonhos”, com o apoio do gru-
po de mulheres do Corpo de Petrolina. 

Foi uma noite cheia de bênçãos, 
tivemos dezoito de Petrolina e doze de 
Juazeiro, totalizando trinta mulheres 
que participaram de dinâmicas, louvor, 
sorteio de brindes e principalmente  
ouvindo a Palavra de Deus trazida pela 
Capitã Isarele, onde fomos lembradas 
que Deus tem planos perfeitos para 
todos nós.

Só podemos 
agradecer a 
Deus por Ele 
usar nossas vi-
das para a con-
cretização dos 
Seus planos e 
sonhos para 
nós. Particular-
mente foi uma 
grande bênção 

para o Corpo de Petrolina, pois com a 
graça de Deus estamos avançando e 
trabalhando para que muitas mulheres 
e suas famílias possam conhecer o ver-
dadeiro plano de Deus para suas vidas. 
Concluímos com um lanche preparado 
por nossa equipe feminina de Petrolina 
e na certeza de que Deus tem sonhos 
perfeitos para todas nós mulheres e 
nossas famílias.

Louvamos a Deus por estas mulhe-
res pernambucanas e baianas, porque 
na graça dAquele que nos enviou 
seremos uma só família!
“Porque sou eu que conheço os planos 

que tenho para vocês, diz o senhor, 
planos de fazê-los prosperar e não de 
causar dano, planos de dar a vocês 

esperança e um futuro.” 
(Jeremias 29:11)

Isarele Leandro dos Santos - Capitã
O cial Dirigente - Corpo de Petrolina - PE

No dia 23 de agosto tivemos a ce-
lebração do 2° aniversário do grupo, 
onde as mulheres puderam testemu-
nhar, louvar e dizer que de fato o Se-
nhor tem respondido nossas orações. A 
cada dia temos a certeza que o Senhor 
levantou este grupo para que Sua igreja 
esteja se fortalecendo e crescendo na 
prática da oração.

“Não andem ansiosos por coisa 
alguma, mas em tudo, pela oração 

e súplica e com ações de graças, 
apresentem seus pedidos a Deus.” 

(Filipensens 4: 6)
Isarele Leandro dos Santos - Capitã

O cial Dirigente - Corpo de Petrolina - PE
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Salvacionista

Durante os dias 28, 29 e 30 de 
agosto, ocorreu no Acampa-

mento Vale de Bênçãos em Suzano 
o Acampamento Feminino. Estiveram 
presentes todos os Corpos de São 
Paulo, exceto Campinas e Cubatão. 
Participamos de atividades físicas, 
dicas de organização, “feira do rolo”, 
momentos de devocional e comunhão 
umas com as outras, ouvindo a men-
sagem de Jesus Cristo, podendo assim 
aprender e re etir sobre a luz de Jesus 
em nossas vidas e a importância de 
re etirmos essa Luz ao mundo.

Que Deus possa continuar abenço-
ando a cada mulher que participou do 
acampamento e também o Ministério 
Feminino/ Liga do Lar no Exército de 
Salvação.

Todas saímos com uma porção 
da Palavra de Deus e transforma-

A n o i t e  d o 
d i a  2 6  d e 

Setembro começou 
animada, música ao 
vivo, com um cantor 
da comunidade, 
Jonathan Teixeira, 
l inda decoração 
de flores e lindas 
c r i a n ç a s :  u m a s 
vestidas de fadas, 
pr incesas entre 
outras fantasias. 

Nada foi exigido, 
cada criança veio da forma que se 
sentia bem, todos  caram lindos e se 
divertiram bastante, com as danças, 
apresentações e boa música. 

Houve três apresentações do 
Projeto de Reforço Escolar, teatro 
musical com a apresentação da “Linda 
Rosa Juvenil”, apresentação da dança 

Divisão de São Paulo

Acampamento Feminino

Divisão do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal

Festa de Primavera no Centro de 
Integração Familiar Arco Verde

das com o estudo e 
mensagens aben-
çoadas transmitidas 
pela SNMF, Tte. Cel. 
Verônica Danielson, 
com o desejo de ser: 
...filhas obedientes... 
tendo puri cado vossas 
almas na obediência 
à verdade...vos sois a 
luz do mundo...assim 
resplandeça a vossa 
luz diante dos homens. 

(Com base em 1 Pe-
dro 1:14 e 22, Mateus 
5:14 e 16). 

Portanto, cumprire-
mos o desafio: ”Fale 
de Jesus à outra pes-
soa, não se preocupe, Ele te capacitará, somente obedeça... Vá e anuncie! ”

Soldada Angélica dos Santos Nilson
Corpo de Suzano - SP

da Música “Meu Coração é Regador”, 
apresentação da “Nuvenzinha” e 
 nalizando com a apresentação de 
uma dança, com a música “O Som da 
Liberdade”, apresentada pela turma 
convidada da Escola Estadual Antônio 
Delphino dos Santos da Cidade de 
Prudente de Morais. 

Após as apresentações tivemos 
o des le dos candidatos a Príncipe 
e Princesa da primavera das duas 
categorias, uma de Campo de Santana 
e a outra de outros bairros e cidades 
vizinhas. 

Encerrando o evento tivemos a 
coroação de nossas duas princesas 
Letícia Vitória (Campo de Santana) e 
Gabrielly Luiza (Visitante) e dos dois 
príncipes Elionel Soares (Campo de 
Santana) e Frank Henrique (Visitante).

Valéria Rosa de Jesus Oliveira (Assistente 
Social) e Rosiane Santos (Tenente)



Salvacionista

Iniciou-se no dia 16 de setembro 
as festividades Farroupilhas em 
comemoração ao dia do gaúcho no 

corpo de Alegrete. Para estes festejos 
contamos com a colaboração e a 
união de membros e simpatizantes da 
nossa igreja. No decorrer dos festejos 
celebramos com pratos típicos, 
chimarrão, musica tradicionalista e 
fomos abençoados com a Palavra 
do Senhor que nos foi trazida pelo 
Capitão Ismael Cardoso.

No sábado (19) realizamos o nosso 
churrasco, uma das comidas típicas 
do nosso Rio Grande, e passamos 
momentos maravilhosos na companhia 
de nossos irmãos.

No domingo (20), foi realizado o culto 
tradicionalista, que foi dirigido pelos 
lideres divisionais Majores Wilson e 

Divisão do Rio Grande do Sul

Festa Farroupilha
Nara Strasse, que 
juntamente com 
a sua  lha Jeanny 
vieram visitar e 
pres t ig ia r  es te 
momento. Foi um 
momento l indo, 
e ainda tivemos 
apresentação da 
banda, pandeiro e 
do grupo de louvor.

Foram tempos  r i camente 
abençoados na presença do 
nosso Senhor e cada visitante que 
adentrou nossa igreja levou em 
seus corações a Palavra do nosso 
Senhor e Salvador Jesus Cristo.

SS. Sthefany Tarragô Vargas
Corpo de Alegrete RS

Divisão do Nordeste

Outubro Rosa - Prevenção do câncer de mama

Aproveitando o mês de 
outubro,  convidamos 
o  g r u p o  “ M ã o s  q u e 

Acolhem”, presidente: Jeane Santos 
(enfermeira), Leonice de Farias, 
vice-presidente (psicóloga), para 
falarem sobre o trabalho que eles 
têm desenvolvido na cidade de 
João Pessoa, no Hospital Laureano, 
na luta contra o câncer de mama, 
apoiando mulheres acometidas 
por esta doença, mostrando que 

é possível vencer o câncer quando é 
descoberto cedo, com muita fé em 
Deus. 

M u i t a s  v e z e s  m u l h e r e s  s ã o 
abandonadas pelos maridos e se 
sentem sozinhas, mas o grupo faz 
este trabalho voluntariamente, 
demostrando que elas não estão 
sozinhas. Foi maravilhoso ouvir 
testemunhos e ver o agir de Deus 
na vida dessas mulheres e através 
delas.

Nosso agradecimento a Ailton e 
Josélia, pois foi através deles que 
conhecemos esse maravilhoso 
trabalho que essas mulheres fazem 
aqui em João Pessoa.

“Com o coração para Deus e a 
mão estendida para o próximo”

A Deus toda honra e toda glória!

Rosseli Fernandes - Capitã
O cial Dirigente do 

Corpo de João Pessoa - PB



Nos dias 18 a 20 de setembro 
tivemos um tempo de Cone-
xão Ilimitada com Deus e 

com nossos irmãos de vários corpos 
no Acampamento de Juventude da 
Divisão de São Paulo - 2015, contamos 
também com a presença de repre-
sentantes do Paraná, e de Quaraí- RS. 
Aleluia! O tema deste ano, “Conexão 
Ilimitada”, foi baseado no versículo 
“Estejam conectados em mim, e Eu 
estarei conectado em vocês” João 15:4. 
Assim que chegamos, participamos da 
“Friday Connection”, onde conhecemos 
nossos irmãos em Cristo, e nos delicia-
mos com uma linda mesa de frutas, 
salgados e doces que foi literalmente 
atacada! Contamos com a presença da 
Major Eliana Nogueira,  que lançou um 
desa o: não nos conectar a nenhuma 
rede social, para focarmos na nossa 
conexão com Deus, e para isso, for-
mamos duplas para um  car de olho 
no outro, o desa o foi difícil para muita 
gente, algumas duplas foram cúmpli-
ces, outros tinham uma conversa do 
tipo: “tô falando com a minha mãe” 
rsrsrs, sei... E a major Eliana só de olho!

Sábado pela manhã, tivemos o “Café 
com Deus”, com uma devocional em 
grupo, onde muitos jovens puderam 
se derramar na presença de Deus, 
compartilhando seus testemunhos, 
conectando-se em oração. como é 
bom já no início do dia ouvir sobre as 
maravilhas que Deus faz. Logo depois 
tivemos nosso primeiro encontro no 
equipado e cheio de luzes salão de jo-
gos, no estilo “Fala Garoto”. Ali louvamos 
a Deus, contamos nossas experiências 
e, além disso, fomos abençoados ao 
ouvir o entrevistado da manhã, Capi-
tão Juliano Dorneles, que contou suas 
experiências na sua nova nomeação, 
e que também respondeu algumas 
perguntas da galera, e claro não podia 
faltar, uma mensagem de Deus trazida 
pelo Major Ebeneser Nogueira.

Depois de nos deliciar com um belo 
almoço, participamos de uma aventura 
pela mata a dentro, na “Conexão Sel-
vagem”, dirigida pelo Soldado Marcos 
Lopes do Corpo Central, que contou 
com o apoio dos soldados de vários 
corpos, onde o objetivo era pegar a 
bandeira da equipe adversária e... NÃO 

MORRER! Na nossa ‘Conexão 
Noturna’, entrevistamos junta-
mente com o Tenente Fagner 
Castanho (ótimo apresentador, 
rsrsrs), os nossos líderes nacio-
nais do Exército de Salvação, 
Comissários Oscar e Ana Sán-
chez, ouvimos as experiências 
dos nossos representantes no 
Congresso Boundless, e claro 
mais uma vez palavra aben-

çoada de Deus para nós, através do 
Major Ebeneser, que nos alertou sobre 
nossas conexões amorosas com a 
história de Sansão. Tivemos também 
um momento muito especial, onde co-
locamos nossas cartas para Deus em 
uma fogueira, simbolizando nossa ora-
ção mais íntima, entregamos também 
nossa carta para nosso companheiro 
pedindo sua ajuda em oração. Se achá-
vamos que iríamos dormir cedo neste 
acampamento, estávamos enganados, 
mais uma interação conduzida pela 
Major Cindy Iung, literalmente brilhá-
vamos na escuridão com as pulseiras 
neon da brincadeira...

No último dia, recebemos uma carta 
do nosso o cial dirigente no momento 
de “Conexão Silenciosa”, esse foi meu 
momento favorito, é incrível como 
esses homens e mulheres de Deus 
sabem o que dizer para nos confortar. 
Eu especialmente agradeço a Major 
Cristina Miraval pela carta linda que ela 
me enviou, realmente me abençoou 
muito! No nosso ultimo encontro, (“aa-
aaaahh”), tivemos nossa “Conexão To-
tal”. Fomos abençoados com a última 
entrevistada, Major Eliana, que contou 
sua trajetória com Deus. Cantamos, 
pulamos, nos rendemos aos pés de 
Jesus. Foi lindo ver a união que tivemos 
em oração, e em comunhão... Acredito 
de verdade que esse acampamento 
criou conexões de amizade e cumplici-
dade entre os Corpos, creio que todos 
tiveram experiências que não serão 
esquecidas facilmente. Que possamos 
nos conectar verdadeiramente todos 
os dias com o nosso Deus, para que 
Suas mensagens cheguem ao nosso 
coração sem nenhuma interferência!

SS Talita Laurentino 
Corpo de Itaquaquecetuba

Divisão de São Paulo

Acampamento de Juventude 
da Divisão de São - Paulo 2015
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... que o “The War Cry” americano 
de 27.04.1912 publicou um raro arti-
go onde a Comandante Evangeline 
Booth, Chefe dos Estados Unidos, 
relata a sua atuacão diante do nau-
frágio do transatlântico TITANIC e 
a mensagem de seu pai, General 
William Booth, do outro lado do 
Atlântico?

 Junto com uma equipe de 
o ciais, eu estava no cais às 21h00 
na quinta-feira à noite para encon-
trar o navio Carpathia, ancorado 
com os 705 sobreviventes do fatídi-
co TITANIC. 

A cena dos sofredores trazidos 
para o porto era terrível de ser des-
crita. A mente não pode imaginar 
nem a língua expressar o profundo 
e doloroso episódio que teve lugar 
entre familiares e amigos. Mães, 
filhos, maridos e viúvas falavam 
em alta voz os nomes de seus entes 
queridos perdidos e homens fortes 
sucumbiam emocionalmente.

A sra. Abott, uma salvacionista 
uniformizada foi salva depois de cin-
co horas  utuando em uma jangada 
durante o tempo em que seus dois 
 lhos, de dezesseis e treze anos, se 
afogavam diante de seus olhos. Eles 
morreram com certeza como verda-
deiros salvacionistas.  A Sra. Abott 

está agora seriamente 
doente no hospital. Dada 
à longa exposicão ao frio, 
seus quadris ficaram 
congelados, A Sra. Nye, 
uma soldada jovem, que 
trabalha no Quartel de 
Nova York, está salva.

Temos assistido a 
um considerável núme-
ro de refugiados que 
estão sendo cuidados 
no Quartel e em outras 
Instituicões. Estou tra-
balhando dia e noite 
para aliviar e consolar 
a todos os sobrevi-
ventes. Tenho disponibilizado 
acomodacões em nossos Corpos e 
Instituicões e as colocado à disposi-
cão do prefeito de Nova York. Pes-
soalmente, estou dirigindo todas as 
operacões de emergência. Servimos 
também café quente e sanduíches 
aos trabalhadores do cais.

A mensagem do General Booth 
está sendo profundamente apre-
ciada e uma cópia já foi enviada ao 
Presidente Taft, que tem mandado 
um telegrama de agradecimento ao 
General. Nova York está tomada de 
tristeza. Pobres e ricos estão unidos 
sob uma grande onda de tristeza 

Você Sabia?
por Paulo Franke - Major

“
mas também de sim-
patia pelos sobreviventes. Deus na 
verdade tem falado.

O General, que tem atravessado 
o Atlântico tantas vezes, está pro-
fundamente tocado pelas notícias 
do desastre. A seguir, a cópia do seu 
telegrama.

“Meu coracão inteiro está movido 
por esta calamidade e tomado de tris-
teza pelos mortos entre os quais amigos 
meus de longa data; tocado com sim-
patia pelos sobreviventes cujas perdas 
jamais serão reparadas e tocado com o 
mais profundo sentimento pela súbita e 
horrível forma como foram chamados à 
presenca de Deus. Oro para que o que 
aconteceu possa falar às multidões a 
respeito da realidade e proximidade do 
mundo porvir, assim como da urgente 
e tremenda necessidade de se estar 
preparado. Deus abençoe e conforte 
a todos.””
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Dedico esse artigo à minha avó Alba Nuñez, que no  m 
da sua vida compreendeu as verdades citadas nesse artigo. 
Agora ela está nos braços do Pai para sempre e desfrutará 
de uma aconchegante calçada à porta de sua casa no céu.

Olá! Que bom mais uma vez po-
der compartilhar uma porção 
da Bíblia com você, caro leitor. 

Desta vez quero usar o próprio logotipo 
da revista: “Jesus é o caminho a verdade 
e a vida”. Em outras palavras: Jesus é o 
nosso rumo. Nessa a rmação as palavras 
“caminho, verdade e vida” são muito 
usadas no dia a dia. Porém, o signi cado 
delas não é tão simples como parece. 

Por exemplo, usamos muito a palavra 
“verdade”. Mas se eu perguntar para você 
o que ela signi ca, talvez eu ouça que 
verdade tem a ver com o que os nossos 
sentidos podem perceber. Concordo, 
mas verdade é muito mais do que isso.

Para explicar melhor, vamos recorrer 
a Jesus. O apóstolo João conta que Jesus 
estava conversando com Tomé e Filipe 
(ver João 14). Nesse diálogo, Jesus é bem 
objetivo ao a rmar que Ele é a verdade (Jo 
14.6). Isso signi ca que verdade é muito 
mais do que fatos verídicos ou aquilo 
que podemos perceber; verdade está 
relacionada ao que é real. 

Deus não pode ser visto. Mas Jesus é 
a realidade de Deus. Foi como um de nós 
e sentiu o que nós sentimos. É através de 
Jesus que podemos compreender quem 

é Deus e como podemos nos relacionar 
com Ele. 

É por isso que Jesus também diz “Eu 
sou o caminho”. Jesus é o caminho que 
nos leva em direção a Deus; não há outra 
possibilidade ou caminho que nos leve a 
Deus. Isso bate de frente com o conceito 
de que pode haver outros meios para 
nos aproximarmos de Deus, como por 
exemplo as chamadas “boas ações”, ou 
a gentileza que gera gentileza. Não quero 
negar o fato de que fazer o bem no dia a 
dia é importante. Claro que precisamos 
“gerar gentileza”. A questão é: sendo Je-
sus o caminho para Deus, faremos boas 
obras quando estivermos com Deus para 
sempre? 

Não podemos esquecer do fator 
morte. Um dos personagens do  lme 
“Em busca do tesouro perdido 2” sugere 
que a morte é a dívida que todos pagam.

Pode ser! A nal, um dia morreremos. 
Mas Jesus ensina que a morte não é o 
 m de tudo. Ele a rma ser a vida, ou 
seja, aquele que crê, mesmo que morra, 
viverá. 

Podemos notar que, para Jesus, re-
alidade vai além daquilo que podemos 
perceber ou sentir. A realidade são todas 
as coisas visíveis e invisíveis. A começar 
por Deus, que é real, mas invisível. Do 
mesmo modo, sem precisar perceber 
com os nossos sentidos, podemos saber 
que a morte não pode separar de Deus 
àquele quem Jesus chamou e comprou 
com o Seu sangue. Se deixarmos Deus 
desenvolver a fé que há em nós, a com-
preensão dessa verdade crescerá em 
nós e Ele nos dará um rumo maravilhoso; 
e isso ainda em vida, pois Deus pode 
habitar em você agora. Você somente 
precisa crer no Seu Filho. Ele te salvará 
e lhe mostrará o rumo a ser tomado 
para estar com Deus e viver uma vida de 
acordo com a Sua vontade.

“O Senhor te abençoe e te guarde” 
(Nm 6.24)

Tenente Jeferson D’Avila
O cial Dirigente

Corpo de Uruguaiana - RS

Jesus é o nosso Rumo
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“Não há nada tão ruim 
que não possa piorar”, 
diz o ditado popular. 

Há alguma verdade nessa a rmação. 
Há ocasiões na vida há em que tudo pa-
rece dar errado. É uma desgraça atrás 
da outra e, quando não, uma tragédia 
após outra. E não importa se você tem 
dinheiro, fama ou fé. Momentos assim 
são democráticos e, como a morte, al-
cançam inesperadamente qualquer um. 
E, quando chegam, quem de nós nunca 
perguntou: “_Por quê?” Ou mesmo gri-
tou: “_Deus, onde você está?” 

Agora, pense um pouco e responda: 
o que você faria se em um período de 
sete meses quatro amigos seus mor-
ressem em um acidente de helicóptero 
e seu  lho de quatro anos lhe fosse, 
repentinamente, tirado? Sim, posso 
imaginar: o “chão fugiria”, os alicerces 
seriam abalados, entraria em desespero, 
sentir-se-ia culpado(a), culparia a Deus 
ou outras pessoas, uma tristeza insu-
portável invadiria sua alma, a vida (ainda 
que por um tempo) perderia o sentido, 
a dor seria insuportável e, provável, se 
deixaria invadir pela depressão. 

Pois bem, foi isso que aconteceu 
com o cantor Eric Clapton após seu  lho 
de quatro anos cair, acidentalmente, da 
janela de um apartamento do 53º andar 
de um edifício em Nova York, em março 
de 1991. Ele vinha numa fase de turbu-
lências e perdas e aquela foi demais. 
Isolou-se. Saiu de circulação. Como levar 
alegria a outros, quando a tristeza o domi-
na? Como falar de amor, quando o temor 
toma conta? Como anunciar esperança 
quando se perdeu a fé no futuro? 

Dizem os especialistas que a perda 
de um ente querido passa pelas se-
guintes fases: 

1. Confusão: nesse período a pes-
soa se sente perdida, desamparada e 

paralisada. Recusa-se a acreditar no que 
aconteceu. As recordações, as imagens 
dominam a mente de modo que o cho-
ro, a tristeza e o medo são contínuos; 

2. Revolta: há um enorme sofri-
mento psicológico e os sintomas podem 
ser percebidos no corpo (manchas). O 
estado de choque, a agitação, a ansie-
dade, a fadiga, a raiva e a revolta contra 
si mesmo(a) ou outro(a)s são os senti-
mentos mais comuns. Nessa fase, igual-
mente há uma busca pelos culpados ou 
as razões para o acontecido; 

3. Desespero: vontade de isolar-se, 
de  car sozinha. Perda do sono e de 
apetite, di culdade de concentração nas 
tarefas costumeiras, bem como dores 
no estômago e a sensação de cansaço 
são sensações que podem predominar 
a maior parte do tempo. Por outro, co-
meça a haver uma tentativa de compre-
ender a perda e de lidar com o ocorrido; 

4. Aceitação e recuperação: mes-
mo ainda um tanto instável, aceita-se a 
não possibilidade de recuperar o que 
perdeu e adapta-se à nova realidade. 
Surge uma nova visão da situação, bem 
como uma nova identidade. A vida co-
meça uma vez mais a desabrochar-se. 

A duração do luto depende de cada 
pessoa. Algumas recuperam-se mais ra-
pidamente, outras levam anos. Algumas 
sucumbem inclusive  sicamente, outras 
crescem e se reorganizam emocional-
mente. Algumas buscam conforto nos 
amigos, outras na religião. No caso de 
Clapton, a música foi usada, como ele 
mesmo a rmou, ainda que inconscien-
temente “como agente de cura”. 

Depois de um tempo de luto e sofri-
mento, Clapton disse: _“Quero escrever 
uma música para o meu menino”. E de 
maneira muito pessoal expressou sua dor, 
sua ansiedade, suas dúvidas, esperanças 
e expectativas na música “tears in heaven” 

(“lágrimas no céu”): “Se eu visse você no céu... 
será que você saberia meu nome? Será que 
eu seria o mesmo? Você seguraria minha 
mão? Você me ajudaria a levantar?” 

No meio dos versos onde ele abre o 
seu coração de pai, Clapton recompõe-
-se e diz para se mesmo: “devo ser forte e 
continuar... encontrar meu caminho dia e 
noite...” e consola-se “além da porta (“da 
cortina” da morte) há paz e eu estou certo 
e sei que no céu não haverá mais lágrimas”.  

Na música mencionada Clapton 
reconhece que “há ocasião que põe 
você para baixo... que faz você dobrar os 
joelhos... que parte seu coração... que leva 
você a implorar e implorar”.

Não é fácil. Mas temos de concordar 
que essas ocasiões são imprevisíveis e 
repentinas. Elas interrompem sonhos, 
afundam projetos, esvaem felicidades. 
Elas transformam alegrias em dores 
indescritíveis e planos em fumaça. Por 
outro lado, apesar de tudo isso, como 
Clapton parece indicar, “no céu, não 
haverá mais lágrimas”. 

Os poetas são assim, eles conse-
guem enxergar além da dor, do sofri-
mento, das nuvens escuras e do hoje. 
Eles são místicos e como tais cantam e 
levam esperança em meio ao desespe-
ro; com suas palavras nos amparam na 
hora da confusão; e, a partir das suas 
“visões” ajudam-nos a nos reorganizar 
e a nos reequilibrar. Ouça o que João, 
poeta e místico cristão do  nal do sé-
culo 1º. a rmou: “ali não haverá mais 
dores...” (Apocalipse 21). 

Sim, os poetas e místicos, de ontem 
e de hoje, tem razão: “There will be no 
more tears, in heaven”... “lá verei meu pai, 
lá verei minha mãe, lá verei meus irmãos... 
lá verei Isaac e Jacó”.

Maruilson Souza, Ph.D - Major 
Diretor do Colégio de Cadetes e Membro 

do Conselho Internacional de Teologia

“Tears in 
Heaven” 
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Introdução

Não são poucas as imagens 
de fé e de amor advindas da 
esperança de um  el. Elas 

certamente transcendem a qualquer 
coisa na terra. Isso porque a fé se ele-
va acima das lutas pela sobrevivência. 
Nesse sentido, a morte é, portanto, 
considerada pelo crente como um rio 
a ser cruzado e não como uma estrada 
temerosa onde tudo termina. Tal espe-
rança vem de uma fé vivida em amor 
e fundamentada em Cristo. Talvez por 
isso, no seu prefácio ao livro História da 
Salvação, o General Paul Rader escre-
veu: “Seja como um movimento espiritual 
global ou como indivíduos, os salvacionis-
tas acreditam não ser acidental a forma 
como vivemos nossa vida em Cristo. Isso 
signi ca que nossa fé, fundamentada e 
validada vitoriosamente pela experiência 
pessoal, tem sido a força motriz da nossa 
obediência à missão”.

Escatologia: um chamado à 
humildade

A série de artigos que previamente 
discutiram as dez primeiras doutrinas 
a rmam que a Declaração de Fé do 
Exército de Salvação re ete a primazia 
das verdades divinas contidas nas Escri-
turas bem como nos testemunhos da 
história e da experiência humana. No 
entanto, a doutrina 11 leva-nos a um 
nível mais desa ador no nosso caminho 
de fé, como indivíduos e como igreja. 
Quem de nós pode apelar para a expe-
riência humana para validar as verdades 
sobre as “coisas que ainda estão por 
vir”? Assim é que as lutas e discussões e 

Cremos na imortalidade da alma; na ressurreição do corpo, 
no julgamento geral no  m do mundo, na eterna felicidade dos 

justos e no castigo in ndável dos maus (Doutrina 11).

Série: Os Onze Artigos de Fé do Exército de Salvação

ESCATOLOGIA 
embrulhada em mistério  

dons são imperfeitos 
e acabará por passar. Até 
mesmo nossa compreensão é 
imperfeita e limitada. 

Alguns estudiosos da Bíblia acredi-
tam que as palavras “então veremos 
face a face” referem-se a Deus, o Do-
ador dos dons espirituais. Entretanto, 
outros creem que elas falam sobre a 
nossa compreensão das verdades espi-
rituais, que se tornará completa somen-
te “no  m”. Assim sendo, a curiosidade, 
a ausência de detalhes bíblicos sobre 
o assunto, o contexto cultural no qual 
vivemos, os diversos pontos de vistas 
teológicos e as muitas interpretações 
bíblicas são provas mais do que su -
cientes de que – por enquanto – nosso 
conhecimento é parcial. 

Fé, esperança e amor
Paulo termina o capítulo 13 da 

Primeira Carta aos Coríntios com uma 
forte a rmação: “Assim, permanecem 
agora estes três: a fé, a esperança e o 
amor. O maior deles, porém, é o amor”. 
Um olhar mais atento para a soterio-
logia e escatologia paulina revela que 
– para Paulo – fé, esperança e amor são 
indispensáveis na jornada do crente. 
Para ele, nossa esperança deve de nir 
e descrever tanto nossa proclamação 
quanto nossas vidas. Em Colossenses 
1:5 ele usa imagens da fé e do amor de 
um  el como estando guardada no céu. 
Essa esperança é baseada em Cristo (1 
Tessalonicenses 1:3) e os crentes são 
exortados a “serem sóbrios, a vestirem-se 
a couraça da fé e do amor, e o capacete 

a própria diversidade dos ensinamentos 
escatológicos entre os cristãos revelam 
tanto a  nitude quanto a curiosidade 
humanas, bem como a escassez bíblica 
sobre o assunto. Dessa forma, o apro-
fundamento em detalhes apocalípticos 
feitos por alguns cristãos - que com isso 
alargam o fosso e multiplicam a diversi-
dade de ensinamentos – revelam como 
nosso contexto particular e a era em 
que vivemos in uenciam nossas cren-
ças na esperança divina que é nossa, 
em Cristo. Compreensivelmente, essa 
curiosidade pode provocar uma tensão 
e uma discórdia em nossas visões es-
catológicas. Às vezes, até mesmo lutar 
com nossas próprias crenças. 

“Agora eu conheço em parte”
Talvez as palavras de Paulo possam 

nos ajudar a colocar o foco naquilo que é 
realmente essencial na escatologia cristã, 
o amor: “Agora, pois, vemos apenas um 
re exo obscuro, como um espelho; mas, 
então, veremos face a face. Agora conheço 
em parte; então, conhecerei plenamente, 
da mesma forma como sou plenamente 
conhecido. Assim, permanecem agora 
estes três: a fé, a esperança e o amor. O 
maior deles, porém, é o amor” (1 Coríntios 
13.12-13). 

A passagem acima mencionada é 
parte de uma longa discussão sobre 
os dons espirituais. Nela o apostolo 
apresenta seu argumento sobre a su-
premacia do amor à luz da eternidade. 
Para ele, o amor deve ser o ingredien-
te supremo e o primeiro motor de 
todo dom espiritual. Todos os outros 
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Resposta dos Passatempos (pág. 6):
Caminho: D / Diferenças: engate atrás, 

faixa preta ao lado, faixas na frente, 
boca, chaminé, quadrado na porta, 

cor no telhado

da esperança da salvação” (5:8). 
Aparentemente a esperança é 
olhada em prospectiva, antecipan-

do, pacientemente espe-
rando e trabalhando 
para a consumação 
da salvação comple-

ta e final dos crentes. 
“Porque na esperança 
fomos salvos. Mas a es-

perança que se vê não é 
esperança. Quem espera 

por aquilo que já temos? Mas, 
se esperamos o que nós ainda 

não temos, vamos esperar por isso 
pacientemente” (Romanos 8:24-25).

Que venha o Teu Reino
O motivo da fé, da esperança 

e do amor reverbera nos ensina-
mentos escatológicos de Jesus. Ele 

ensinou Seus discípulos a orar: “Venha 
o Teu reino, Tua vontade seja feita, assim 
na terra como no céu” (Mateus 6:10) e 
no versículo 12 descreve como a regra 
de Deus deve impactar suas vidas: “E 
perdoa-nos as nossas dívidas, assim como 
nós também temos perdoado aos nossos 
devedores”. Tal ensino é um radical de-
sa o à norma estabelecida de “olho por 
olho, e dente por dente” (Mateus 5:38), 
e do amor con nado aos amigos e do 
ódio dedicado aos inimigos (v. 43).

No querigma de Jesus, o Reino 
de Deus é “já aqui, mas ainda não”. 
Referindo-se a Si mesmo, Jesus disse: 
“o reino de Deus está no meio de vós” 
(Lucas 17.21). No capítulo seguinte (v. 
17), Jesus refere-se a receber o reino de 
Deus como uma criança (ou seja, agora) 
como condição para entrar no mesmo 
no futuro. Receber, pois, o Reino de Deus 
é permitir que Deus reine em todas as 
áreas da vida: “Buscai primeiro o Seu reino 
e a Sua justiça...” (Mateus 6:33); amando 
e abençoando os inimigos (Mateus 5: 
43-47); e considerando o ‘menor’ como 
a personi cação de Sua presença, ape-
lando para a justiça e à misericórdia 
(Mateus 25:40).

Nos textos que tratam da escatologia 
como já inaugurada evidencia-se que 
Cristo chama a Igreja para se tornar a 
realidade presente do Reino de Deus 
na terra. Ele empoderou a Igreja quando 
declarou: “... e sobre esta pedra edi carei 

Quando a cerimônia de comissiona-
mento chega à oração de dedicação, a 
realidade sussurra novamente - cada 
cadete é comissionado para uma vida de 
serviço, para arrebatar o ímpio da boca 
de castigo eterno. Assim como não pode-
mos compreender plenamente a beleza 
da “felicidade eterna dos justos”, não 
podemos também compreender plena-
mente o signi cado do “castigo eterno 
dos ímpios”. Ambos estão nas mãos de 
Deus Todo-Poderoso. As diversas cren-
ças escatológicas sobre o destino dos 
ímpios nunca devem obstruir a urgência 
do chamado do salvacionista para trazer 
as pessoas para o conhecimento e a 
experiência de Deus. 

É com essa chamada que a paixão 
do salvacionista pelas almas trabalha 
contra o cumprimento de sua crença 
no “castigo in ndável dos maus”. Nosso 
serviço e proclamação re etem nossa 
luta contra o mal em níveis pessoal, 
relacional e social. Nesta batalha contra 
o mal, expressamos nossa fé destemida 
por nossos atos de compaixão impulsio-
nados pela bem-aventurada esperança 
que temos em Cristo.

Que venha o Reino de Deus e que 
Sua vontade seja feita na terra como é 
feita no céu.  

Tenente-Coronel Elsa A. Oalang
Fonte: The Offi  cer, Nov. – Dez. 2015

Tradução: Major Maruilson Souza

a minha igreja, e as portas do inferno não 
prevalecerão contra ela. Eu te darei as cha-
ves do reino dos céus” (Mateus 16:18-19). 
A Igreja só vai encontrar o verdadeiro 
signi cado de sua existência ao esforçar-
-se por fazer parceria com Deus na rea-
lização do Seu Reino na terra para que 
algum dia “as pessoas venham do leste e 
do oeste; do norte e do sul, e  tomem seus 
lugares no festa no Reino de Deus“ (Lucas 
13:29).

Nossa esperança da 
ressurreição

O povo salvacionista acredita que 
ser peregrino em uma viagem. Porque 
Cristo ressuscitou dos mortos, nós 
também podemos olhar para frente, 
para a nossa gloriosa ressurreição (João 
11:25). No Cancioneiro salvacionista há 
cerca de quarenta cânticos que tratam 
da “esperança eterna”. Temas como 
a beleza e felicidade eterna no Céu, a 
coroa de glória que aguarda os santos, 
o manto branco dos puros de coração 
e da saudação ‘bem feito, servo bom e 
 el’, despertam em nós uma expectativa 
não humana e com isso nossa fé se eleva 
acima das lutas cotidianas e, a morte 
passa a ser considerada como um rio 
para atravessar, não como uma estrada 
 nal temerosa.

No entanto, os salvacionistas de-
vem lembrar-se que até mesmo a 
nossa mais profunda imaginação não 
poderia compreender plenamente 
e descrever a vida eterna com Deus; 
nem mesmo com que se parece um 
“corpo” ressuscitado. Deus, em Sua 
sabedoria tem mantido o dom da vida 
eterna embrulhado em mistério, para 
que a consumação seja muito além do 
que nossas mentes humanas podem 
pensar e imaginar.

Amor contra a crença
Em cada comissionamento, a recita-

ção da Declaração de Fé do Exército é 
sempre recitada e quando os cadetes 
terminam a 11ª Doutrina vem um sus-
piro de alívio ou um grito de ‘Aleluia!’. 
Geralmente a congregação responde 
com um sonoro ‘amém’. Amém para 
a imortalidade da alma, para a eterna 
felicidade dos justos - mas e sobre o 
castigo eterno dos ímpios? 
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