


2Rumo - Junho de 2022

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.”

Visão 2020 - 2030:
 “Ser uma das mais relevantes organizações 
cristãs e sociais do Brasil, com alto nível de 

excelência para a glória de Deus”.

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

Um pouco de nossa História

O Exército de Salvação foi fundado por William e Catheri-
ne Booth, em Londres, no ano de 1865. Sensibilizados 

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

Inicialmente chamado “Missão Cristã”, optou, em 1878, por 
uma estrutura organizacional semelhante à militar, quando o 
nome Exército de Salvação, que retrata sua batalha em favor 
da justiça, foi adotado. Como um “exército” e, em decorrência 
do latente amor às almas, a expansão foi rápida e logo outros 
territórios foram “conquistados”. Hoje o Exército de Salvação 
atua em 132 países, contando com mais de 26.000 oficiais 
(pastores) e mais de 1.000.000 de soldados (membros) que 
atuam mantendo e administrando escolas, hospitais, clínicas, 
albergues, lares para crianças e idosos, creches e centros 
comunitários.

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

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

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

Neste mês de Junho é comemorado o “Dia dos Namorados” - uma data 
que nos remete ao sentimento do AMOR. 

Nesta edição vamos refletir no fato de que “Sem amor nada seria”. Na 
Bíblia encontramos diversos textos que nos falam sobre o amor. Em 
1ª João 4:8 nos diz que Deus é amor. O apóstolo Paulo escreveu: “Mas 
Deus demonstra seu amor por nós: Cristo morreu em nosso favor 
quando ainda éramos pecadores” Romanos 5:8.

Que incrível e ousado amor de Deus – que deu seu único filho para 
morrer em uma cruz por amor a cada um de nós.

Em 1ª Coríntios 13 lemos sobre as características do amor:
“Eu poderia falar toda as línguas que são faladas na terra e até no céu, 
mas, se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de 
um gongo ou como o barulho de um sino.

Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o 
conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé, que até poderia 
tirar as montanhas do seu lugar, mas, se não tivesse amor, eu não seria 
nada.

Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para 
ser queimado, mas, se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada.

Quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado, nem guarda 
mágoas.

Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se 
alegra quando alguém faz o que é certo.
Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e 
paciência.

O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. 
Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o 
conhecimento, mas também terminará.
Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais 
são imperfeitos.

Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá.

Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava 
como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança.

O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho 
embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento 
é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou 
conhecido por Deus.

Portanto, agora existem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém o 
maior delas é o amor”. NTLH

Que você sinta e experimente o grande amor de Deus por você e 
possamos amar uns aos outros verdadeiramente!

Sinceramente, 

Josiane Martinez - Capitã
Editora 

RUMO TEEN:
E SE ESCOLHEMOS 

NÃO AMAR?
MAS NÃO TIVER 

AMOR, NADA SEREI.

RUMO KIDS:
VOCÊ E EU

CONEXÃO:
TRABALHO DO EXÉRCITO DE 

SALVAÇÃO NOS ANOS 60

CONTEXTO:
GESTO DE AMOR

06

08

09

10

12

EDITORIAL



4Rumo - Junho de 2022

MENSAGEM

“Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, 
se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou 
como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom 
de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhe-
cimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, 
mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos 
pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo 
para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso 
me valerá”. (1 Coríntios 13:1-3). 

Na 1ª Carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 13 é 
uma das mensagens mais amadas na Palavra de 
Deus. É o texto mais conhecido e lido nas cerimônias 
de casamento. Entretanto, amor, no pensamento 
do Apóstolo Paulo, não é restrito ao relacionamento 
romântico entre homem e mulher; é na realidade a 
mais importante e determinante qualidade do cristão, 
o discípulo de Jesus.  

É triste quando o mundo se prende neste texto e o 
separa de seu verdadeiro significado cristão. Ter este 
tipo de caráter na vida diária requer a permanência 
do Espírito de Deus na vida como a capacitação dada 
por Ele. O fruto do Espírito (Gálatas 5.22-23) é mais 
importante na vida cristã que os dons milagrosos do 
Espírito. Sempre que a Igreja se esforçar na busca de 
sinais milagrosos, em vez de buscar crescer na san-

SEM AMOR NADA SERIA

tidade e no caráter cristãos, terá divisão, desordem 
e concupiscência. O Espírito Santo usa o amor para 
edificar a igreja; por isso, os dons não têm efeito na 
vida da igreja se não houver amor. 

Parece simples falar de amor. Todos nós conhecemos 
um pouco sobre este sentimento, nem que seja por 
nós mesmos, porém conhecemos. Parece que para 
falar de amor, basta agrupar várias coisas boas e 
pronto, a receita deu certo. Entretanto o significado 
de amor aqui é muito mais profundo. Amor significa 
“amor em ação”. Não é apenas uma emoção, mas o 
coração alcançando os outros. Paulo usa a palavra 
grega ágape para amor, ou seja, o amor que se sacri-
fica pelo bem dos outros. 

Contudo Paulo, na primeira carta aos coríntios, relata 
um dos escritos mais lindos que existem sobre este 
assunto. As expressões do capítulo 13 são tão profun-
das que nos levam a refletir que, verdadeiramente, 
se não houver amor, não existirá nada.  

Paulo estava escrevendo para encorajar e ensinar 
a igreja que se reunia em Corinto. Aqueles cristãos 
daquela cidade necessitavam voltar à essência e 
compreender que, mesmo que praticassem todos os 
tipos de obras, sem amor nada disso teria valor. Isso 
vale para nós nos dias de hoje! 
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Vemos esta verdade exemplificada na vida do Senhor 
Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Cristo veio ao 
mundo para cumprir o desejo do Pai que “amou o 
mundo de tal maneira...”. Jesus Cristo salvou e curou 
muitas pessoas, ressuscitou mortos, contudo, se não 
fosse pelo Seu amor, Ele não teria se entregado por 
nós, morrendo na cruz para que tenhamos vida, e 
vida em abundância. 

Veja as características do amor: 

• O amor é paciente e bondoso (vs. 4); 

• O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha 
(vs. 4); 

• O amor não maltrata, não procura seus interesses, 
(vs. 5); 

• O amor não se ira facilmente, não guarda rancor 
(vs. 5); 

• O amor não se alegra com a injustiça, mas com a 
verdade (vs. 6); 

• O amor tudo protege, tudo crê, tudo espera, tudo 
suporta (vs. 7); 

• O amor é eterno, (vs. 8). 

Amar é uma escolha, independente de quem seja 
ou independente da circunstância. Jesus provou que 
é possível amar em todo o tempo. Logo, absoluta-
mente nada do que fazemos terá valor se não 
existir amor. 

A igreja se aproxima mais da perfeição pelo amor. 
Os discípulos de Jesus, que são todos os seus seguido-
res, amam a Jesus Cristo e uns aos outros; em amor, 
se mantêm firmados na verdade da Palavra de Deus 
e buscam praticar essas verdades, porque amam a 
Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador.  

A fé, a esperança e o amor permanecem para sempre, 
mas o amor é o maior, pois “Deus é amor” (1 João 4.8, 
16; 3.18). 

Coronel Wilson Strasse
Chefe Nacional
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REALIDADE

VOCÊ SABE O QUE É O AMOR?

Quando nos deparamos com o texto bíblico de 1 Co-
ríntios 13, não temos apenas um escrito de teor sagra-
do. Estamos diante de uma relíquia literária; se trata 
de um dos textos mais belos do mundo. Agora, é de 
se imaginar que seu autor, o apóstolo Paulo deveria 
estar cheio de inspiração ou até mesmo apaixonado 
ao escrever esse texto, certo?

Bom, não foi bem assim! Paulo não estava nem um 
pouco a fim de fazer uma declaração de amor quando 
ele escreveu esse texto. Isso porque a circunstância 
não o permitia. A carta que Paulo escreve para os 
cristãos da cidade de Corinto expressa preocupação, 
indignação e até desgosto do apóstolo por causa de 
divisões, brigas e diversos comportamentos deplorá-
veis que envergonharia até quem não é cristão, além 
do próprio apóstolo.

Pensando nessa situação, 1 Co 13 foi escrito com 
a intenção de dar uma grande lição de moral para 
pessoas que se achavam boas, mas que Paulo sabia 
dos seus maus procedimentos. Estavam se compor-
tando como crianças mal-criadas e por causa disso 
estavam sendo impedidas de crescer. É por isso que 
o apóstolo escreve: 

Quando eu era menino, falava como menino, pensava 
como menino e raciocinava como menino. Quando me 

tornei homem, deixei para trás as coisas de menino       
(1 Co 13:11)

O texto é claro: o ser humano precisa crescer, não 
somente em estatura, mas também em sabedoria e 
graça. O amor é a chave para obter esse crescimento. 
Mas ai vem a pergunta: você sabe o que é o amor? 
Essa pergunta é problemática, pois nem o apóstolo 
Paulo a responde. Isso porque o amor não é definido, 
mas é descrito, comparado e evidenciado. A razão 
de não haver definição se deve ao fato de evitar um 
conceito definitivo no qual saibamos o que é e isso 
bastaria. Se fosse assim, não poderíamos crescer no 
conhecimento e na vivência do amor.

É por isso que Paulo começa com situações extraor-
dinárias como: falar línguas dos anjos, fé que move 
montanhas, expressões de piedade exemplares e 
outros feitos de grandes reconhecimentos e honras. 
Sem amor, coisas assim são passageiras como o 
toque de um sino. Já o amor descrito na passagem é 
abrangente. Paulo usa a expressão grega “ágape” para 
referir-se a o amor divino, que não se limita apenas 
a amizade ou a intimidade entre um homem e uma 
mulher. O amor de Deus é anterior a nós mesmos; 
logo é anterior a qualquer dom. Sem amor qualquer 
virtude perde o seu valor. 
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Então Deus não se importa com o fato de fazer o bem? 
Claro que não! A questão que se levanta é a motivação 
por trás disso. É possível fazer todo tipo de boa obra. 
O que Deus sondará é se, por trás das boas obras, há 
egoísmo. Deus pode até se alegrar com boas ações, 
mas SEMPRE saberá nossa real motivação. Muitas 
pessoas têm elevadíssimo conhecimento, são extre-
mamente talentosas e até dons sobrenaturais como 
curas e milagres; porém NÃO tem amor.

Isso não significa que não tenham valor pessoas que 
se dedicam integralmente a causas nobres como a 
inclusão, proteção ao meio ambiente, educação etc. 
Pelo contrário, o mundo precisa de pessoas assim. 
Entretanto, o amor de Deus é muito maior do que 
qualquer forma humana de entender e viver a vida. 
Qualquer causa que alguém decida abraçar é uma 
visão muito reduzida de conceber a realidade das 
coisas, se compararmos com o amor de Deus. Como 
está escrito: 

O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não 
se vangloria, não se orgulha.

Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira 
facilmente, não guarda rancor.

O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra 
com a verdade.

Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta.

O amor nunca perece; mas as profecias desaparecerão, 
as línguas cessarão, o conhecimento passará (1 Co 
13:4-8)

Particularmente, poderia continuar escrevendo so-

bre esse assunto inesgotável. Seria apenas um de 
incontáveis escritores que se aventuraram em tentar 
entender e explicar o que é o amor. Entretanto, nossas 
tentativas são minúsculas dada a grandeza do amor 
de Deus. Felizmente, temos a oportunidade de crescer 
nesse amor e permanecer nele para sempre, pois um 
dia, o conhecimento, a profecia e o próprio mundo 
que conhecemos, deixarão de existir. O amor de Deus 
é o que permanecerá. Como escreveu Salomão nesse 
belíssimo texto: 

Nem muitas águas conseguem apagar o amor; os rios 
não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém ofere-
cesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, 
seria totalmente desprezado (Cantares 8.7)

Por isso vale a pena olhar nessa direção e dar as cos-
tas às nossas infantilidades. Se Paulo entrasse nas 
igrejas ou nos nossos lares, será que ele escreveria o 
texto de 1Co 13?

O Senhor te abençoe e te guarde!(Num. 6.24)

Jeferson D’avila – Capitão
Oficial Dirigente – Corpo de Quaraí/RS
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CONTEXTO

GESTO DE AMOR

Poucas horas antes de sua morte, Jesus reuniu os 
seus discípulos, com o intuito de ensinar-lhes uma 
grande lição!

No primeiro versículo do capítulo treze do Evange-
lho de João, está registrado: “Ora, antes da Festa da 
Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora 
de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os 
seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim”. 
Que profunda declaração de amor!

Lembramos que quando Jesus visitou a casa de Simão, 
este homem pensou que Ele não devia permitir que 
uma mulher pecadora lhe tocasse. Então Jesus lhe res-
ponde dizendo: “Vês esta mulher? Entrei em tua casa, 
e não me deste água para os pés; esta porém, regou 
os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus 
cabelos; não me destes ósculo; ela, entretanto desde 
que entrei não cessa de me beijar os pés” (Lucas 7:44).
Maria quebrou seu vaso de alabastro e derramou este 
perfume nos pés do Senhor a quem amava!

Ainda no Evangelho de João, entre os capítulos treze 
a dezoito, encontramos Jesus passando um tempo 
precioso com seus discípulos, pois Ele queria deixar 
valiosas lições para eles.

O Senhor quer prepara-los para quando estiver au-
sente. É um período de transição. Ele não tem receio 
de expressar Seu amor por seus discípulos!

E assim, acontece uma linda cena, que jamais seria 
esquecida, quando Jesus toma uma bacia com água e 
passa a lavar os pés de seus discípulos, e a enxuga-los 
com a toalha com que estava cingido.

Após a lavagem dos pés, o Senhor lhes pergunta: 
“Compreendeis o que vos fiz?” (João 13:12).
Certamente que naquele momento eles não com-
preenderam! 

Não podiam entender, porque geralmente há uma 
cadeia de hierarquia; então, quem tem posição menor 
é este quem deve servir a quem está em uma posição 
superior, e assim sucessivamente.
Eles poderiam ter pensado: “Por que Aquele que é 
o Senhor e Mestre se rebaixa a lavar os pés de seus 
discípulos?” 

Jesus estava alterando a expectativa hierárquica de 

Sua época. 

Pois é justamente neste tempo de comunhão, durante 
o jantar, que Ele deliberadamente se levantou de seu 
lugar e lava os pés de seus discípulos!

Que atitude surpreendente!  Se Ele tivesse dito “por-
que eu tenho lavado os seus pés, agora vocês devem 
lavar os meus pés também...”, talvez pudessem en-
tendê-Lo melhor!  Mas o que Ele diz é: “vocês devem 
lavar os pés uns dos outros!”.

Sabemos que os pés não são a parte do corpo hu-
mano que se dá maior importância ou preferência! 
Porém, reconhecemos quão úteis são nossos pés.

Nos tempos bíblicos era comum o uso de sandálias, 
e as pessoas caminhavam por lugares de terra, e os 
pés se sujavam e muito! Assim era comum, era uma 
cortesia que ao entrar na casa de alguém, um empre-
gado vinha e lavava os pés dos que chegavam. 

Com este gesto de lavar os pés de seus discípulos, 
Jesus estava ensinando que aquele que ama se in-
teressa pelo outro! Que aquele que ama, expressa 
este amor em ação!  Aquele que ama não se sente 
superior ao irmão! Que aquele que ama se interessa 
sinceramente pelo seu próximo, por suas lutas e difi-
culdades! Aquele que ama entende que vivemos em 
um estado de interdependência... Aquele que ama 
demonstra amabilidade e empatia!

Aquele que ama, manifesta isto em seus gestos e 
ações. Em João 15:12, Jesus fala sério quando disse: 
“O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos 
outros, assim como eu vos amei”.

O autor do lindo cântico do cancioneiro salvacionista 
(420) soube expressar muito bem este mandamento 
quando escreveu:
“Ama o teu próximo, busca o perdido,
 Leva a mensagem de luz e amor,
Serve com compaixão, nutre o faminto,
Conta a história do terno Senhor!“.

De fato, sem o amor nada seríamos!

A Ele toda a glória!

Major Marcio Mendes
Secretário Nacional de Pessoal



9 Rumo - Junho de 2022

CONEXÃO 

O TRABALHO DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO 
NOS ANOS 60

Seguindo nosso passeio pela trajetória do Exército 
de Salvação no Brasil, nestes 100 anos de história, 
chegamos à década de 60. A década de 60 é marca-
da por fortes mudanças políticas no país. Em 1964, 
o golpe militar dá início a uma ditadura que duraria 
21 anos. Situações de repressão e cerceamento de 
direitos, particularmente com a instauração do Ato 
Institucional n° 5 em dezembro de 1968, fizeram parte 
dessa década.  

Com sua vasta pesquisa para a confecção do livro 
sobre a história do Exército  de Salvação no Brasil, 
o Major Cristiano Araújo nos forneceu importantes 
informações sobre a atuação do  Exército de Salva-
ção no período. Três acontecimentos se destacam: a 
abertura do Lar de Meninas de Uruguaiana, abertura 
do Lar do Outono em Campos do Jordão e as ações 
do Exército de Salvação em resposta à emergência 
em Barra Mansa. 

No dia 25 de novembro de 1966 foi inaugurado pelo 
Coronel Behrendt o Lar de Meninas em Uruguaiana, 
construído para dar abrigo a 40 meninas. Na época 
eram comuns os lares para crianças e adolescentes 
órfãos e sem apoio familiar. Hoje em dia a equipe de 
assistência social prioriza restabelecer os vínculos 
familiares, quando possível. O Lar de Meninas foi 
de extrema importância para atender meninas sem 
proteção familiar na época. 

Dois anos depois, o Lar do Outono era fundado, com 
o propósito de abrigar pessoas idosas com vínculos 
familiares fragilizados ou rompidos e precisando de 
assistência. O Lar do Outono serviu sua nobre função 
até 2015, quando precisou ser fechado. 

Em fevereiro de 1967, o Exército de Salvação se uniu 
a outras organizações para prestar auxílio à popula-
ção desabrigada em Barra Mansa, em decorrência 

das fortes chuvas que assolaram o Rio de Janeiro 
naquele início de ano. O Conselho de Socorro aos 
Flagelados formado por oficiais de São Paulo e do Rio 
de Janeiro pôde levar conforto a mais de 200 famí-
lias, aproximadamente 1000 pessoas. No total, 3500 
pessoas precisaram abandonar suas casas por conta 
da enchente ocasionada pela cheia do rio Paraíba. 
Voluntários fizeram o reconhecimento “in loco” das 
necessidades e distribuíram os recursos. Como toda 
resposta a emergências, a coordenação das parcerias 
foi fundamental e os materiais distribuídos foram 
adquiridos com a participação da Oxfam, Help For 
The Aged, Cruz Vermelha Brasileira e Confederação 
Evangélica do Brasil.

O Exército de Salvação segue promovendo ajuda 
em casos de desastres naturais e neste ano de 2022 
esteve presente apoiando os trabalhadores que se 
mobilizaram na limpeza e remoção de resíduos cau-
sados por alagamento e deslizamento de terra em 
Petrópolis, após as fortes chuvas do início de ano. A 
equipe do Exército de Salvação também realizou 131 
visitas a famílias atingidas, a fim de averiguar suas 
necessidades, e doou um total de 220 colchões para 
as que necessitavam. 

Juliana Bicudo
Departamento Social 
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RUMO KIDS

VOCÊ E EU

Numa tarde de junho, onde o outono é a estação, 
Juliana, minha avó, despede-se de meu avô Lourenço. 
Mas quem fala é ele:

- Minha velha! Como fomos felizes, não é mesmo?

Ela, com lágrimas nos olhos, concorda, sem conseguir 
pronunciar uma única palavra.

Deus me deu um tempo incrível junto a  você, de 
nossos filhos e de nossos netos.  Tenho consciência 
disso! Quando criança, junto aos meus pais, conheci  
a Jesus Cristo e aceitei-o como Senhor e Salvador 
da minha vida e , desde então, procurei ter uma 
comunhão com Ele. Cresci, tive os meus momentos 
de erros – que sei, não foram poucos – mas, com a 
correção do Espírito Santo, voltei a Jesus, religando-
me, novamente, a Deus. E com vinte e dois anos . você 
apareceu em minha vida. Menina alegre, extrovertida, 
de bem com a vida e com o testemunho que eu 
precisa: ser de Cristo, também!

Minha avó sorriu! Lembrara de como o viu pela 
primeira vez! Um menino tímido. Introvertido. De 
poucas palavras, mas onde chegava impressionava 
com seu jeito respeitoso de ser. Ela tinha muitos 
amigos e adorava estar com eles, porém havia sempre 
um olhar de esguelha para o menino que a fazia 
sentir diferente. (Eu sei disso, porque ela já havia 
me confidenciado isso, quando eu perguntei sobre a 
relação duradoura dos dois). 

- Sim, meu velho, nós nos conhecemos em uma reunião 
de jovens, lá na igreja do bairro que morávamos. 
Éramos vizinhos, mas não nos conhecíamos até então. 
Eu tinha dezenove anos na época.

Sei que você me achava espalhafatosa demais...

- Verdade! Como é que a nossa relação deu tão certo?

Minha avó respondeu de imediato:

- Chama-se Deus! A nossa relação aconteceu porque 
fomos ligados a  e por Deus. Tanto você quanto  eu 
queríamos ter uma comunhão maior com Ele e , 
através das atividades na igreja, passamos a conviver 
mais um com o outro. Tínhamos tarefas em comum 
e isso nos foi aproximando. 

- Quantas vezes pensamos em desistir, hein?

- Mas ainda bem que não! 

- Hoje, vemos a mão de Deus em tudo e nenhum 
sofrimento que passamos foi maior do que a mão de 
Deus sob e sobre as nossas vidas!

- Não me arrependo de nada.

- Nem eu! 

- O outono chegou para mim, minha velha! Minhas 
folhas estão caindo definitivamente, mas . eu sei, 
que você continuará a amar a Deus acima de todas 
as coisas como foi até hoje! Por isso, irei tranquilo e, 
com certeza, você ficará em paz também!

Um beijo caloroso aconteceu! E ele se foi...

Abracei minha avó e ela cantou um coro: “Tu 
conservarás em paz a mente firme em TI”.

Que esta história mostre que onde Deus está, o amor 
prevalece.

Com carinho,

Tia Lilian
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E F A L I A N C A R

G J U N H O A I W L

W T R Q C S K R K T

V E R D A D E I R O

F P H B E D B H I C

T C F F R H R G W A

A V E R O K F E U S

W H L G H P K S E A

U N I D O S Y T F L

S I Z Z A G R O K V

X E Z N S L N A V D

V K Q J B A M O R Q

Passatempo

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

JUNHO
VERDADEIRO

FELIZ
UNIDOS

ALIANÇA
CASAL
GESTO
AMOR
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RUMO TEEN

E SE ESCOLHEMOS NÃO AMAR? MAS NÃO TIVER AMOR, 
NADA SEREI. 1 CORÍNTIOS 13:2B

Pense em um filme triste. Pensou? Vários filmes 
podem vir a sua mente quando você pensa em uma 
história triste. Para mim esse filme é “Como eu era 
antes de você”.

A história toda começa com Will, um jovem super 
bem-sucedido e que, por um acidente, acaba tendo 
sua vida transformada por ficar tetraplégico.

Desgostoso da vida, Will se torna uma pessoa amarga 
e rude e, em certo momento, começa a planejar 
uma saída de sua situação de sofrimento através 
da eutanásia.

Em certo momento Will é apresentado a Louisa, que 
vai cuidar dele. Como faz com todas as pessoas, Will 
é bastante rude com Louisa, mas a protagonista da 
história é capaz de vencer as muralhas de amargura 
que Will colocou ao seu redor e, aos poucos, chegar 
a seu coração.

Um amor nasce dessa relação.

O problema é que Will ainda deseja morrer. Ele ainda 
deseja ter seus sofrimentos terminados e mais, ele 
não deseja ser um fardo para Louisa.

Por fim, Will escolhe a morte ao invés do amor.

Nesse ponto preciso fazer uma pausa. A questão 
da eutanásia é complexa e muitos se desdobram 
para debater ela sob a óptica da teologia. Esse não 
é objetivo aqui, nosso foco é fazer um comentário 
sobre as escolhas dos personagens do filme e não 
discutir esse tema tão polêmico. Também não é 
nossa intenção discutir se Will teria ido para o céu 
ou não, já que ele é um personagem fictício, esse 
também não é o foco aqui.

Adendo feito, alguns podem considerar que Will tinha 
duas escolhas diante de si:

1.Ele poderia viver o amor, mas sofrer as 
consequências de suas lesões e, talvez, em algum 
momento, se tornar um fardo para Louisa, ou;

2.Ele poderia escolher não ser nada. Estar morto. Ser 
só uma memória para os que ficam.

Sem a opção do amor, Will acaba escolhendo esse 
ser nada. E o final do filme mostra que, realmente, 
a vida seguiu sem ele. Louisa continuou vivendo. O 
mundo não parou para ninguém, exceto para uma 
pessoa: o próprio Will.

A vida sem amor, não o amor de casal, nem o amor 
de pais para filhos, nem mesmo o coleguismo, mas 
o amor cem por cento disposto a se doar pelo outro, 
acaba sendo vazia.

Will, na verdade, mesmo vivo, já estava morto, uma 
vez que, mesmo tendo tocado de leve a superfície 
do amor, nunca foi capaz de se entregar de verdade 
para ele.

A situação não é tão diferente para nós. Não é raro 
encontrar pessoas vazias, feridas, que não são 
capazes de amar, não são capazes de se sentirem 
amadas...

Mas há um amor, profundo, real, supremo, que é 
capaz de romper qualquer barreira e distância e 
alcançar até o mais sofredor dos corações. Esse é 
o amor de Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus 
escolheu estar entre nós e sofrer por nós para que, 
na eternidade, possamos estar todos ao seu lado.

Diferente de Will que escolheu o caminho do cessar 
do sofrimento e renunciou ao amor, Jesus escolheu 
sofrer em nome do amor por nós.

Não existe maior amor que esse. Hoje te convidamos 
a conhecer esse amor também!

Desafio para Juventude (Valendo 100 pontos para os 
Cadetes Locais): Existem muitas pessoas que sofrem 
de lesões sérias ou dificuldade de locomoção. Essas 
pessoas têm mais dificuldade para acessar locais 
de culto e, por isso, você pode fazer algo por elas. 
Procure uma pessoa com dificuldades de locomoção 
e, durante esse mês, visite-a levando leituras bíblicas, 
ore com ela ou até mesmo grave cultos e assista 
a eles pelo seu celular junto com essa pessoa. 
Demonstre amor de forma prática! 

Tenente Lucas Wakai-Braga
Oficial Nacional de Juventude
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