


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

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

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

nome sem discriminação.”

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

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

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

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

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

brasileira.”

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

Um pouco de nossa História

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

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

Inicialmente chamado “Missão Cristã”, optou, em 1878, por 
uma estrutura organizacional semelhante à militar, quando o 
nome Exército de Salvação, que retrata sua batalha em favor 
da justiça, foi adotado. Como um “exército” e, em decorrência 
do latente amor às almas, a expansão foi rápida e logo outros 
territórios foram “conquistados”. Hoje o Exército de Salvação 
atua em 131 países, contando com mais de 17.000 oficiais 
(pastores) e mais de 1.000.000 de soldados (membros) que 
atuam mantendo e administrando escolas, hospitais, clínicas, 
albergues, lares para crianças e idosos, creches e centros 
comunitários.

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

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

Em 1974, para melhor atender à legislação brasileira, foi 
criada a APROSES (Assistência e Promoção Social Exército 
de Salvação), que é uma organização não governamental de 
natureza assistencial, promocional e educacional, sem fins 
lucrativos, mantida pelo Exército de Salvação e que atende 
cerca de 1.700 pessoas em situação de vulnerabilidade so-
cial por dia. Porém, o Exército de Salvação também presta 
assistência através de seus 41 Corpos (igrejas) com visitas a 
hospitais, presídios e asilos.
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No momento em que escrevo estas linhas as mortes por 
COVID-19 no Brasil alcançaram a marca de 160.000 pessoas. 
Nunca imaginávamos que enfrentaríamos tantas perdas 
em apenas alguns meses. Fico imaginando o tamanho do 
sofrimento que esta pandemia causou naqueles que se 
foram e, também, naqueles que perderam seus queridos 
nesta batalha. 

Quantas crianças ficaram órfãs de pai e mãe; quantos 
perderam seus irmãos, pais, tios, tias, avós e avôs. Mortes 
prematuras, que estão enchendo de lágrimas muitos olhos 
e de dor os corações. Como lidar com o luto tão inesperado? 
Como auxiliar essas pessoas? O que fazer? Como fazer? Essas 
são as perguntas que me veem à mente.

Quantos questionamentos estão sem resposta. Quantas 
dúvidas pairam no ar. Será que algum dia essa dor vai 
acabar? O site do jornal O Globo¹ explica que “Há algo de novo 
e cruel no luto relacionado a mortes pela Covid-19. Sob o risco 
de contaminação pelo novo coronavírus, algumas etapas que 
seriam fundamentais no processo de construção de sentido e 
aceitação da perda foram suprimidas: sem o acompanhamento 
do doente em seus últimos dias no hospital, com velórios 
suspensos e sepultamentos rápidos com poucos familiares à 
distância e com caixões lacrados, ficou difícil se despedir”.

Os enlutados não puderam estar junto de seus queridos 
em seus sofrimentos, não estão tendo muito tempo para 
as devidas despedidas, o que traz mais sofrimento. Não 
podemos velar e sofrer nossos mortos. Nem o abraço 
silencioso que conforta podemos dar.

Como ajudar essas pessoas psicológica, f ísica e 
espiritualmente? Precisamos olhar para os que chorar, 
compreender sua dor. Chorar com os que choram é 
necessário nestes tempos de tanto sofrimento. Bênçãos.

Cristiano Araújo - Major
Editor

 ¹ https://oglobo.globo.com/sociedade/coronavirus-servico/luto-
sem-despedida-como-lidar-com-perda-pela-covid-19-1-24401521
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CONTEMPORANEIDADE

Não é segredo para ninguém, que vivemos tempos 
difíceis! A nossa sociedade se defronta com de-

safios profundos, que trazem angústia às pessoas, e 
nos remetem buscar soluções que parecem não ser 
tão fáceis de encontrar, especialmente nestes tempos 
de pandemia, provocada pelo novo Coronavírus.

A Organização das Nações Unidas (ONU), publicou 
no dia 13 de maio deste ano, um relatório mencio-
nando como esta pandemia pode impactar a saúde 
mental das pessoas, com o aumento de sintomas 
de depressão e ansiedade. Alerta que os Governos 
precisam, com urgência, aumentar os investimentos 
em serviços de saúde mental nos próximos meses!

“O isolamento social, o medo do contágio e a perda de 
membros das famílias são agravados pelo sofrimento 
causado pela diminuição da renda, e muitas vezes, 
do emprego”, afirmou o diretor geral da Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

Segundo os psicólogos, ninguém passará ileso por 
essa pandemia, pois as mudanças foram drásticas e 
repentinas, atingindo tanto a indivíduos como tam-
bém a sociedade como um todo.

E como consequência, haverá também os prejuízos 
financeiros, que afetarão também a saúde emocional 
e espiritual das pessoas. Este abalo causado a todos, 
e que envolvem a quarentena e o distanciamento 
social, traz a sensação de solidão, além do sofrimento 
profundo pela morte de entes queridos.

Um estudo nos informa que a economia global, antes 
da pandemia, consumia mais de US$ 1 trilhão por ano 
devido à depressão e ansiedade! Nos países de baixa 
e média renda, entre 76% e 85% das pessoas com 
problemas de saúde mental não recebem o devido 
tratamento.

Outra realidade também tem batido à nossa porta, 
diante deste quadro trazido pela pandemia: a questão 

Consolo e Esperança
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do trabalho à distância, ou “home Office”. Estamos nos 
distanciando das pessoas, e aprendendo a possibili-
dade de um mundo visível nas pontas dos dedos, e 
segundo os especialistas, isto também trará consequ-
ências, tais como, dificuldades para dormir, angústias, 
etc. Isto é especialmente verdade no caso de pessoas 
que querem ser produtivas o tempo inteiro.

Os cardiologistas estão advertindo que aumentaram 
os pacientes com queixa de palpitação, taquicardia. 
Por quê? Por causa da ansiedade, do sofrimento 
emocional, da incerteza do futuro.

Tem-se que lidar também com o luto, com a perda, 
com a impossibilidade de estar próximos a familia-
res, conhecidos e amigos queridos. No entanto, para 
aqueles que creem na Bíblia como a Palavra de Deus, 
existe um recurso maravilhoso, conforme está regis-
trado no livro de Isaías. O Profeta Isaías, por volta de 
735 a.C, faz a seguinte pergunta: “Acaso não consultará 
o povo ao seu Deus?” (Isaías 8:19).

Que bom sabermos que mesmo diante dos desafios 
humanos mais complexos, podemos buscar conselho 
e alento na Palavra de Deus! Em Mateus, no capítulo 
6, Jesus fala da ansiedade, e como tratar com ela: 
“Por isso, vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida, 
quanto ao que haveis de comer ou beber; nem pelo vos-
so corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida 
mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes”? 
(Mateus 6:25).

Seja o que for que tivermos que enfrentar, devemos 
enfrentar com tranquilidade e esperança!

Outro desafio é como apoiar e ajudar aos enlutados! 
Certamente que em muitos casos, o melhor é saber 
ouvir, é acolher com simpatia, e estar aberto a en-
tender a dor do outro, a tentar carregar um pouco o 
seu fardo, é procurar compreender sua angústia, é 
oferecer o ombro amigo. Outro bom conselho é não 
“julgar”, não tentar encontrar respostas simples, mas 
demostrar toda empatia possível.

Esta pandemia também revelou outras verdades: a 
nossa fragilidade, a transitoriedade da vida, o nosso 
estado de interdependência, e ao mesmo tempo a 
complexidade do ser humano e do próprio mundo 
em que vivemos. Mas acima de tudo, a verdade de 
que precisamos uns dos outros, precisamos nos sentir 
acolhidos, e precisamos ter esperança!

E a esperança vem da Bíblia, a Palavra de Deus, quanto 
nos lembra em 1ª Pedro 3:8 “Finalmente, sede todos 
de igual ânimo, compadecidos fraternalmente amigos, 
misericordiosos, humildes”. 

Tenhamos ânimo, esperança e fé! Não somente para 
consolar aqueles que precisam de nosso consolo, mas 
também para nos apoiarmos na certeza revelada na 
segunda epístola aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 
e 4: “Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação! 
É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para 
podermos consolar os que estiverem em qualquer an-
gústia, com a consolação com que nós mesmos somos 
contemplados por Deus”!

A Ele toda a glória!

Márcio Mendes – Major
Secretário Nacional de Pessoal
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QUESTÕES CONTEMPORÂNEAS

Introdução
O assunto morte é algo sensível e nem sempre fácil 
de ser abordado. Envolve perdas, luto, sonhos inter-
rompidos, muitos “por quês” sem respostas, choro, 
revolta e tristeza. Quem morre, geralmente tem 
nome, família, história, ligações afetivas. Portanto, 
deixa um vazio difícil de ser preenchido. E, quem 
fica, sofre. Mesmo na sua expressão natural, parece 
haver uma intuição coletiva da anormalidade da 
morte. Daí a dificuldade de aceitá-la. Nesse sentido, 
no decorrer dos séculos, as sociedades elaboraram 
cerimonias e rituais com a finalidade de consolar os 
enlutados, minimizar a dor e trazer força e esperança 
àqueles que ficam. No entanto, quando familiares 
e amigos, antes de enterrá-los, não podem velar os 
seus mortos; quando os sinais de apreços não podem 
ser expressos através do envio de flores; quando 
a comunidade de fé não pode se reunir, apoiar-se 
mutuamente e, juntos, fazer suas orações; quando 
nem um culto em memória é possível realizar, algo 
fica como que em aberto.  

Não, não é natural  
Claro que a pandemia do novo coronavírus impediu 
e continua impedindo que se dê o tratamento ade-
quado àqueles e àquelas que perderam suas vidas. 

No entanto, mais grave do que isso é a desconside-
ração do sofrimento do outro; é o descanso com a 
vida humana, especialmente com as vidas pretas, 
pobres e habitantes das periferias; é a desumaniza-
ção da sociedade quando a morte de mais de 160 
mil pessoas em oito meses – isso sem mencionar 
outros milhares de vidas ceifadas pela violência no 
mesmo período - é tratada como se fora natural, 
“baixa de guerra” ou meramente como estatística. 
Não, não pode ser normal linchamentos, torturas, 
corrupção, dinheiro em cuecas, o aumento do índice 
de criminalidade, a ameaça física e psicológica e, mui-
to menos, o assassinato de outros seres humanos 
em plena luz do dia. Não, não pode ser aceito como 
natural as queimadas, a destruição da Amazônia, 
do pantanal e do meio ambiente em geral. Não, 
não se pode, por omissão, calar-se diante das “balas 
perdidas” que só encontram, majoritariamente, os 
corpos de crianças, adolescentes e jovens negros. 
Não, não se pode aceitar como válidos os discursos 
violentos, intimidatórios, as atitudes transloucadas, 
assim como os conchavos a-republicanos com vistas 
a encobrir os desvios de recursos que deveriam be-
neficiar os milhões de pobres e também investir no 
desenvolvimento de regiões mais carentes.   

A sociedade do século 21 traz desafios que as gerações passadas nem imaginaram ou somente tiveram intuição embrionária: 
o impacto da internet nas comunicações, na escola e na educação; a influência decisiva das mídias sociais na eleição e 
queda de líderes políticos, religiosos, empresariais; a incapacidade do mercado de absorver formalmente toda a mão 
de obra disponível; o desenvolvimento sustentável, a ecologia e a salvação do planeta... Nesta série de artigos, o Major 

Maruilson Souza convida os leitores à reflexão, ao engajamento e à busca conjunta de soluções.   

Espiritualidade em Tempo de Banalização do 
Sofrimento e da Morte do Outro
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Consequências da Naturalização 
da Violência e da Morte

Quando isso acontece, é preciso ficar alerta. É sinal 
de que a sociedade e as pessoas estão enfermas e 
as consequências disso são trágicas: 
1. As leis e as regras básicas de convivência em socie-
dade passam a ser desrespeitadas. Isso significa que 
as pessoas não mais sentem-se na obrigação de 
respeitar os Direitos Fundamentais do ser humano, 
que inclui o direito do outro à vida, ao respeito, à 
proteção e à promoção de oportunidades para o seu 
desenvolvimento integral.   
2. A violência e a morte das pessoas passam a não 
chocar os indivíduos e a sociedade, que fica apática, 
desalentada, sem esperança, sem ânimo e forças 
para lutar por aquilo que lhe é negado, bem como 
para transformar a sua própria realidade e a realida-
de ao redor. Desiste-se não somente dos sonhos in-
dividuais, mas igualmente dos sonhos coletivos, que 
nos impulsionam a trabalhar para a construção de 
uma sociedade melhor, mais humana e mais cidadã.   
3. O outro é visto como ameaça e não como compa-
nheiro de jornada na busca da verdade. No dizer de 
Zigmunt Bauman, todo mundo acaba vendo ameaça 
em todo lugar e em cada um que é percebido como 
diferente e que pensa diferente. Isso aflora a ansie-
dade, ofusca o entendimento das situações e isola-se 
em grupos homogêneos, condomínios fechados e 
carros blindados com vidros escurecidos.  
4. Senta-se no sofá e assiste-se cômoda e passivamente 
o sofrimento e a morte do outro que está socialmente 
distante; do outro, que vive nos cortiços; do outro, 
que não era forte; do outro, que não tinha futuro; 
do outro, que era outro; do outro... como se o outro 
não fosse parte do que e de quem sou; como se sua 
morte não me atingisse, não me apequenasse; e 
como se os humanos não estivessem solidariamente 
unidos. 
5. Os valores mudam rápida e constantemente. Com 
isso, perde-se as referências pois a sabedoria acu-
mulada pelas gerações passadas é desprezada, os 
valores não mais guiam e orientam as pessoas nas 
suas escolhas e ações e, perde-se a coesão social. 
Como resultado, há um aumento das tensões e, não 
poucas vezes, aparecem aproveitadores inescrupu-
losos e “salvadores da pátria” que ganham com a 
criação de polarizações. 
6. As pessoas e a sociedade perdem a sensibilidade 
e a solidariedade. Já não se chora o sofrimento e a 
morte do outro. Esquece-se facilmente que “nenhum 
homem é uma ilha, todo em si; todo homem é uma 
parte do continente, uma parte da terra... a morte 
de todo homem me diminui, porque sou parte na 
humanidade; e então nunca pergunte por quem os 
sinos dobram; eles dobram por ti” (John Donne). 

Espiritualidade em tempos de pouca 
valorização da vida 

Em “tempos líquidos”, onde os “laços humanos” se 
fragilizam cada vez mais e as pessoas são transfor-
madas “em mercadorias” (Bauman), onde o medo de 
viver (desalento) unido ao medo do desemprego, de 
ser excluído, de ser substituído aumentam a insegu-
rança - assim como a ansiedade - a espiritualidade 
exerce papel fundamental na vida das pessoas e da 
sociedade em geral. Sem nenhum demérito para as 
outras espiritualidades, quero indicar que particular-
mente a espiritualidade cristã, pode contribuir para 
nos guiar e orientar – individual e coletivamente - na 
busca de sentido da vida, na análise da situação na 
qual estamos imersos e - seguindo o modelo de Jesus 
-, no respeito à dignidade do outro, na solidarieda-
de que hermana toda a humanidade, nas ações de 
compaixão aos mais vulneráveis, no amor àqueles 
que sofrem, no consolo àqueles e àquelas que 
perderam os seus entes queridos. A espiritualidade 
cristã também pode nos ajudar na construção de 
uma esperança ativa, que nos anima e nos põe em 
movimento, que nos faz ir atrás, se juntar a outros, 
unir forças, reagir ao que parece maior do que nós.
  

Conclusão 
A espiritualidade cristã não é neutra, nem passiva 
e muito menos alienante. Ela não nos faz esperar 
quando somos nós quem devemos agir. Ao contrário, 
a espiritualidade no modelo de Jesus nos faz começar 
“fazendo o que é necessário, depois o que é possível 
até que, de repente, estejamos fazendo o que mui-
tos achavam impossível” (São Francisco de Assis). A 
espiritualidade no modelo de Jesus, igualmente nos 
faz conscientes de que “o trabalho que fazemos é 
uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria 
menor” (Madre Teresa de Calcutá). E finalmente, a 
espiritualidade no modelo de Jesus nos dá coragem 
e nos enche de entusiasmo – do grego, “in” + “The-
os” – e “cheios de Deus” somos lançados no mundo 
e desafiados a enfrentar os percalços da vida; a ter 
atitudes e ações positivas diante das situações novas; 
a unir e reunir forças e inteligências para encontrar 
soluções e transformar as realidades ao redor e a 
buscar de caminhos para a construção de um mundo 
melhor para todos.  

   

Maruilson Souza, Ph.D
Secretário Nacional de Educação e Programas

Coordenador do 3º. Simpósio Brasileiro 
de Justiça Social
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HOMENAGEM

Nós do Centro de Integração Familiar Arco Verde 
em Prudente de Morais/ MG temos vivido desde 

o mês de agosto o luto da perda da pequena Lara 
Emanuely de 8 anos, Lara ainda menorzinha já havia 
participado do CIFAV com as atividades de ballet e 
jazz, porém desde o início da pandemia Lara iniciou 
sua jornada como usuária do programa oferecido 
a comunidade. Lara era uma criança espoleta, 
inteligente, doce, meiga, estudiosa e muito educada. 
O tempo em que Lara esteve conosco por meio 
das atividades virtuais foi um tempo curto, mas foi 
tempo suficiente para encantar e cativar a todos 
da equipe.

Hoje os sentimentos se misturam, a alegria da 
lembrança de um belo sorriso, a voz doce, o toque 
carinhoso e gentil da doce Lara, e a tristeza do 
sentimento de saudade e dor, ao pensar que não 
compartilharmos mais desses belos sorrisos, da 
doce voz, do toque carinhoso e gentil. Porém 
essas coisas fazem parte da nossa essência e se 
eternizam. Esses foram os legados deixados pela 
pequena Lara. São estes momentos que, agora, 

Poema para Lara

devem ocupar a dor da saudade, pois essa é a 
herança que ela deixou em cada um de nossos 
corações. Agora ela foi abrilhantar o céu com tudo 
isso, pois voltou para os braços do seu Pai, como 
está escrito: “Deixe vir a mim as crianças, não as 
impeçam, pois delas é o Reino dos Céus”. A Lara 
nos encantou com parte desse reino aqui e agora 
espalha seus encantos no Reino dos céus. Vamos 
juntos celebrar o tempo em que a tivemos conosco 
e aquecer nossos corações com as recordações dos 
bons momentos vividos ao seu lado. 

Lidar com a morte não é algo simples, nós “adultos” 
temos um certo receio de falar ou conversar deste 
assunto com as crianças, talvez por medo da forma 
que ela reagirá ou me parece que se não falarmos 
ou explicarmos estaremos isentando a criança de 
sofrer pela perda. Quando na verdade a morte está 
mais presente na vida da criança do que podemos 
imaginar; é a planta que murcha e morre, é o 
animalzinho de estimação que se vai e é o mocinho 
que mata o vilão nos desenhos animados. A morte 
está no processo de desenvolvimento da criança 



e isenta-la é o mesmo que impedi-la de viver este 
processo natural da vida. 

Se para nós adultos é doloroso o processo da perda, 
para a criança não é diferente. Pensando nisso 
nós do Centro de Integração Familiar Arco Verde 
entendemos que o momento da perda da Lara 
se fazia necessário conversar sobre este assunto, 
até porque era o primeiro momento que algumas 
crianças perdiam alguém próximo e especial em 
suas vidas. Devido a pandemia não foi possível 
realizar esta atividade com todos os usuários do 
projeto, restringimos então somente o grupo que 
estudavam na mesma sala que a doce Lara. 

A psicóloga da Instituição Naiara Nogueira trouxe 
uma reflexão junto de um bate papo com as crianças, 
onde tivemos oportunidade de esclarecer dúvidas 
e tratar o assunto de forma natural.   No início da 
atividade, como profissionais nos esforçamos para 
agir com naturalidade, mas nossa voz embargava; 
também era perceptível, no olhar das crianças, o 
sentimento desta perda. 

Para amenizar a dor das crianças plantamos uma 
árvore em homenagem a Lara, a árvore simboliza 
a vida e a esperança, onde a doce Lara sempre 
terá um espaço em nossos corações e memórias.  
Como uma forma de despedida foi lida uma poesia 
em homenagem a doce Lara escrita pela tenente 
Jaqueline Silva sobre sua passagem em nossas 
vidas e das boas lembranças vividas com ela, 
assim cada criança pode soltar um balão ao céu se 
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despedindo e eternizando esta grande amiga que 
foi a encantadora Lara Emanuely. 

Queremos lembrar da Lara Emanuely de forma 
alegre, doce, encantadora e de sorriso fácil como 
ela sempre foi. Nestes 8 anos vividos por Lara, ela 
trouxe vida e alegria para sua família, ensinado 
seus pais a serem pais melhores a cada dia, 
ensinando a Kamily ser a melhor irmã mais velha, 
ensinando a Ana Júlia ser melhor amiga, sendo 
sempre a ajudante na sala de aula e apoiando 
seus amiguinhos nos deveres escolares. A Lara 
ensinou a nós do CIFAV que mesmo participando 
por um curto período de tempo na vida das pessoas 
podemos fazer a diferença assim como ela fez em 
nossas vidas. 

O tempo não espera, ele tem pressa, a Lara nos 
ensina a aproveitar cada momento, dar aquele 
abraço apertado que não pode ser deixado para 
depois, amar como se não houvesse amanhã e a 
criar em nós uma resiliência para trilharmos os 
caminhos da vida.   

Pamella Cordeiro - Tenente
Diretora da Filial Centro de Integração 

Familiar Arco Verde 
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ALENTO

Introdução:
No Evangelho de Lucas 7: 11-17, temos o relato de que 
nas proximidades de Naím, encontrou Jesus uma mãe 
que caminhava para fora da cidade acompanhada de 
seu filho – morto – e de amigos em direção ao lugar 
do sepultamento. Era um cortejo fúnebre onde uma 
pobre viúva chorava a morte do seu único filho. É nesse 
momento que Jesus entra nesta cidade chamada Naim, 
e chegando perto da porta da cidade, percebe aquela 
mulher em sofrimento. 

Na época de Jesus, uma viúva ocupava uma situação 
social difícil. Aliás, toda mulher era vista como alguém 
dependente do marido ou do seu pai. Quando se 
tornava viúva ficava a mercê de seu filho mais velho, 
pois quem herdava os bens deixados era o filho e nunca 
a esposa. Neste episódio do Evangelho, o filho era sua 
única herança, cuja proteção, moradia e bem estar dele 
provinham. Os três elementos do v. 12 descrevem uma 
tríplice aflição, que se intensifica a cada elemento e 
provoca uma compaixão cada vez maior. (1) Um jovem 
havia falecido. De acordo com o Antigo Testamento (AT), 
ser “ceifado” na metade dos dias na terra representava 
um juízo (Sl 55: 23; 102: 25). (2) A morte do único filho 
é um juízo particularmente duro de Deus e por isso é 
motivo de luto extraordinário. Em 1º Rs 17: 18 a viúva 
de Sarepta, na Fenícia, diz ao profeta Elias, quando seu 
único filho havia morrido: “Ó homem de Deus… Vieste 
a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e 
matares o meu filho!. (3) A mulher enlutada era viúva. 
Do AT depreende-se que a condição de viúva era muito 
dura em Israel. Em numerosas passagens bíblicas é dito 
que uma viúva depende da compaixão, porque está 
sem arrimo e ajuda. De acordo com a opinião judaica, 
um castigo de Deus era especialmente duro quando 
transformava mulheres em viúvas. Por isso aqui o 
lamento é duas vezes maior (Rt 1.20s; 1Tm 5.5; Jó 24.3).

No entanto, o Evangelho de Lucas fala de um encontro: 
de um lado está o cortejo triste que acompanha 
até ao cemitério o jovem filho daquela mulher; do 
outro, o grupo dos discípulos que seguem Jesus e O 
escutam. Diante da porta da cidade, duas caravanas 
completamente diferentes se encontraram: uma era 
movida pela morte, o rei dos terrores (Jó 18: 14), a outra 
era conduzida pelo príncipe da vida, por Jesus, o Cristo. 
Um encontro entre: uma mãe que, triste, chora pela 
morte de seu único filho e o Salvador que vem enxugar 
suas lágrimas e devolver vivo àquela mãe o seu filho. De 
um lado seguia o cortejo da morte; do outro, a caravana 
da vida. Cercado pela multidão e por seus discípulos, 
num clima de alegria, Jesus se depara com outra 
multidão, que carregava outro tipo de clima. Um clima 
de angustia, dor e desespero, de morte, de fracasso 
a caminho do sepultamento da única esperança que 
restava àquela pobre viúva. Jesus foi ao encontro da 
morte, do sofrimento para restaurar a vida que estava 
perdida. Diante daquele cenário, moveu-se o Senhor de 
compaixão dizendo à mulher que já havia perdido seu 
marido e agora estava a sepultar seu único filho: “Não 
chores” (Lucas 7: 14). No momento certo, Jesus chega. 

Também hoje, é possível vir a fazer parte daquele 
cortejo triste que caminha ao longo da estrada da aldeia 
de Naim. Quantos estão hoje tristes, preocupados e 
sem esperança por causa da realidade imposta pela 
pandemia do coronavírus. Mães que choram por 
causa de seus filhos, filhos que lamentam a perda 
dos pais, etc. É precisamente nestes momentos que 
Cristo se aproxima de cada um de nós que, cobertos 
de lágrimas, sofremos devido ao luto imposto por 
um vírus impiedoso. E, como disse à mãe de Naim, 
Jesus pode dirigir a nós as palavras que sacodem e 
despertam: “Não chore” e para que essas lágrimas 
definitivamente parem Ele diz para aquele que é o 

Não Chores
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motivo de tanta lágrima e tristeza: “Levanta-te!”. Muitos 
hoje, provavelmente não terão mais seus queridos 
que se foram, mas este levantar-se pode representar 
a esperança da vida que somente Jesus pode oferecer, 
uma esperança plena, que não nos isenta da tristeza e 
do luto, mas que nos dá ânimo para continuar vivendo 
em meio a tanta desesperança.

Todos caminhavam, imagino, em desespero e em 
prantos. Por um lado, tomados pela dor de ter que 
sepultar o que representava a esperança para aquela 
mulher, por outro lado, pelo desejo de acabar logo com 
aquele sofrimento. Infelizmente muitos hoje encontram-
se nesta condição. Caminham determinados para o 
sepultamento da esperança, da fé, e da certeza de que 
Deus está com Eles e que virá ao seu encontro para 
prestar socorro e trazer seu consolo.

“Quando o Senhor viu a viúva e mãe enlutada, teve 
compaixão dela”. Com profunda consternação Jesus 
proferiu a carinhosa palavra: “Não chores!” Ele, que 
ouviu o choro aflito da mãe que se tornara solitária, 
inclina-se para consolar a mulher profundamente 
abatida. É uma palavra suave e delicada, forte e 
promissora, muito singela, aquela que ouvimos dos 
lábios do Redentor. Suas duas palavras não são o 
consolo vão de um ser humano (Jó 16:2). Suas palavras 
simples manifestam o mais intenso poder do consolo 
divino. Aquilo que ele declara à viúva, afundada em sua 
aflição, é um testemunho de seu amor compassivo para 
com todos os que choram. Representa um vigoroso 
prenúncio do grande e pleno “Não chores!” do Senhor 
(Apocalipse 5: 5; 21: 4). Essa única e singela palavra foi 
suficiente. Ele aproximou-se calado. Calmamente tocou 
a “maca” mortuária. Os carregadores, que segundo o 
costume caminhavam com passo rápido, pararam.

Aquela mulher conhecia aquele caminho. Há não muito 
tempo levara seu marido a sepultura. Há não muito 
tempo chorava sem esperança. Seu único filho agora 
também está sendo levado pelo mesmo caminho. 
O filho que a ajudara a recuperar-se. A única coisa 
que a fazia feliz. A única coisa que a fazia lutar. Tudo 
parecia estar acabado, era o fim. Esta seria uma noite 
detestável. O quarto estaria vazio. A janta seria apenas 
para uma pessoa. Na manhã seguinte estaria sozinha.

Dois grupos. Duas emoções. Dois caminhos. Duas 
direções. Que contraste.  Que cena. De um lado um 
grupo, alegre, exultante e esperançoso. De outro um 
triste, enlutado e desesperançado. Um grupo alegre 
subindo. O outro triste descendo. Um encontro. Um 
momento. O Silêncio. Um silêncio toma conta de ambos 
os lados. O grupo alegre para à uma distância razoável 
do cortejo fúnebre. Apenas uma pessoa prossegue. 
Apenas um homem continua andando. Andando 

com um olhar fixo na mãe, que talvez cegada pelas 
lágrimas não nota Sua presença. Foi nesta cena que 
este Homem - Jesus Cristo pronuncia uma das frases 
aparentemente mais “absurdas” que alguém poderia 
dizer num contexto como aquele. Ele Se aproxima 
da mãe viúva e diz: NÃO CHORES! Como não chorar? 
Mas algo maravilhoso estava por acontecer. Jesus não 
poderia ter deixado de pronunciar estas palavras que 
aparentemente pareciam absurdas, mas que estavam 
repletas de terna compaixão e simpatia. Jesus, onde 
mora a alegria e a perfeição, o júbilo e a esperança, nos 
encontra descendo. No entanto, este encontro muda 
a direção da nossa vida. É impossível continuarmos a 
descer quando nos encontramos com Jesus. É impossível 
fazermos parte do cortejo fúnebre e não passarmos ao 
grupo exultante quando Jesus nos encontra. Onde Jesus 
está a alegria e a esperança também estão. Jesus chega 
às nossas vidas para consolar e dizer: “Não Chores!” Ele 
nos encontra, nos transforma e muda a direção das 
nossas vidas. O encontro com Jesus reverte a situação 
em que nos encontramos.

Com tensa expectativa a multidão calada observa o 
Senhor. A palavra de sua misericordiosa compaixão 
é sucedida pela soberana ação de socorro. Não se diz 
que ele tenha tocado o morto com a mão. O Senhor 
que está sobre a vida e a morte tocou somente na 
maca mortuária. O Senhor tampouco invocou a Deus, 
como fez Elias no passado (1º Rs 17: 21), mas exerceu 
apenas um simples comando em autoridade própria. 
Jesus profere sua segunda palavra onipotente, que soa 
semelhante às palavras de ressuscitação da filhinha de 
Jairo e na sepultura de Lázaro. À ela: “Jovem, eu te digo: 
levanta-te!” Essa exclamação majestosa penetrou até o 
mundo dos mortos. O falecido recebera a palavra do 
Senhor. A palavra da vida, saída dos lábios do Príncipe 
da vida, gerou força vital no falecido. O morto aprumou-
se. Não havia necessidade de auxílio de terceiros, de 
uma mão, para erguê-lo. O morto levantou-se sozinho 
e começou a falar. Vivia novamente como se jamais 
tivesse morrido. O Cristo (o Ungido), o Messias, acordou 
alguém da maca mortuária com a mesma rapidez 
e facilidade com que outra pessoa tenta despertar 
alguém do sono. De que modo maravilhoso o Cristo 
demonstra Seu poder. O retorno à vida do filho único 
da viúva pela palavra onipotente de Jesus causou um 
efeito alvoroçador em todas as testemunhas oculares.

O Mestre ressuscitou o jovem e o restitui à sua mãe, 
e o cortejo que até então era fúnebre, repleto de um 
sentimento de tristeza, entrou no clima de empolgação 
e alegria dos que seguiam o Mestre. O que acontece 
diante deste portão pode ser designado como uma 
prova perfeita da providência e condução divinas 
particularmente consoladoras. O Senhor teve de 
caminhar cinquenta quilômetros de Cafarnaum até Naim 



uma forma geral. Ele vem ao encontro das necessidades 
humanas. Transforma sua tristeza em alegria, seu choro 
em riso, sua dúvida em fé e confiança, e seus medos em 
coragem. Apesar das nossas lutas e dos vários motivos 
que temos para chorar, nos desesperar, podemos 
confiar nAquele que vem ao nosso encontro, nos tira 
de um caminho fúnebre, triste e desesperador e nos 
coloca no Seu caminho de alegria, paz, amor, salvação 
e segurança.

O Senhor é um Deus atento às nossas necessidades. A 
única coisa de que precisamos é reconhecer a bondade 
e a misericórdia do Senhor na nossa vida e nos deixar 
vivificar por Ele. Deixemo-nos hoje, envolver-nos pela 
força da ressurreição, para que a nossa vida inaugure 
a partir de hoje, um novo tempo. A vida que voltou 
àquele jovem representou a esperança para aquela 
mãe. Permitamos que o Senhor traga vida a cada um 
de nós. Uma vida diferente da que estamos vivendo 
hoje, uma vida nova, um caminho novo, um novo 
motivo para voltarmos a sorrir, nos alegrar e viver. É 
isso que Jesus quer fazer em nós hoje. Ele quer enxugar 
nossas lágrimas e colocar em nossos corações e lábios 
um sorriso, a alegria. O que fica evidente e claro no 
texto é a compaixão e a misericórdia de um Deus que 
vem ao encontro do ser humano que sofre, e que não 
faz idéia do que lhe espera no meio do caminho: Um 
encontro que vai definitivamente mudar a sua vida e a 
sua história. Ninguém mais resiste ficar calado. Todos 
se maravilham e glorificam a Deus! Definitivamente a 
morte encontrou com a vida naquele dia e foi vencida. 
O enterro virou festa! Coisas de Jesus. Um dia para ficar 
marcado na história daquela cidade e de todo Israel!

Resumindo, neste cenário bíblico neotestamentário, 
assistimos a um encontro magnífico, dentro do qual 
o ser humano encontra alento e ternura para o seu 
coração aflito e carente, diante de tantas agruras 
pelas quais ele atravessa durante o percurso de sua 
existência, tendo que enfrentar inúmeros inimigos, 
tais como: a dor, a incompreensão, a enfermidade, a 
morte, etc [...]. 

 

Cristiano Araújo - Major
Editor-em-Chefe

Esta reflexão é resultado de uma meditação 
que realizei a alguns anos atrás.

– como sempre, por uma estrada quente, empoeirada, 
sujeitando-se a sede e insolação torturantes – a fim de, 
aqui em Naim, devolver o único filho, falecido, a uma 
viúva enlutada e desesperada. 

Da mesma forma Ele Se apresenta hoje a cada um de 
nós: mãe, pai, filho, irmão, irmã, DESESPERANÇADO... 
“Jesus conhece o fardo do coração de cada um, como 
conhecia o fardo daquela mãe. Aquele que fez uma 
longa jornada a fim de aliviar o ansioso coração daquela 
mulher de Naim fará o mesmo por nós hoje. Ele é 
tocado pelas dores da humanidade. Em todo desgosto, 
em toda necessidade, Ele as confortará e socorrerá. 
Em Jesus podemos encontrar graça suficiente para 
enfrentar as tristezas, sofrimentos e dores impostos 
pelo COVID-19.

Jesus era e ainda é extremamente sensível ao 
sofrimento humano. Todo o seu ministério foi 
pontilhado por experiências de compaixão. Não lhe 
passava despercebida nenhuma só situação de dor 
e angústia. Sua sensibilidade era ainda mais aguçada 
quando se tratava de pessoas cuja condição social 
as tornava vulneráveis, vítimas da exploração e da 
marginalização. Seguidamente, observamos no texto 
bíblico, uma sequência de três verbos: ver, compadecer 
e dizer (“E, vendo-a, o Senhor, moveu-se de íntima 
compaixão por ela, e disse-lhe…”). É altamente 
significativa a progressão com a qual o episódio seguiu 
o seu rumo, porque o Senhor olha e vê o ser humano 
em seus conflitos; Ele se move de íntima compaixão e 
sempre tem algo a dizer e fazer para o pobre coração 
ferido. Ato contínuo, Jesus, movido por “íntima 
compaixão”, com o carinho de sempre, fala àquela 
mulher, consolando-a: “Não chores”. Que maravilha! 
Nesta pequenina expressão bíblica, nós podemos ser 
capazes de derramar lágrimas, não de tristeza, mas de 
alegria com a inundação do interior humano, oriundo 
de uma palavra maravilhosa de Quem poderia consolar.

Jesus, sem esperar ser solicitado tomou a iniciativa de 
devolver a esperança ao coração daquela mulher, pois 
teve compaixão dela. Assim é que, o Autor da Vida, entra 
em cena, com a Sua Palavra, penetra no recôndito da 
alma humana e restaura, renova as esperanças, vivifica, 
restabelece, cura, ressuscita, salva etc. Jesus entrega “à 
mãe” aquilo que de mais precioso ela possuía: o filho 
único. A atitude de Jesus, para com a viúva, representa 
compromisso, envolvimento. Como se Ele, penetrasse 
no âmago do ser, daquela mulher, captando toda sua 
tristeza, sendo movido por ela.

Conclusão: 
A mensagem deste texto não é de tristeza. É uma 
mensagem que nos chama a atenção para o fato de que 
Jesus se importa com o sofrimento do ser humano de 
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CONEXÃO

Fascinados por aparentes novidades, muitas pessoas 
sentem-se atraídas por explicações simplistas, 

maquiadas por uma lógica superficial, que lhes são 
oferecidas. Uma delas, baseada em religiões orientais, 
propõe que o consideremos uma ilusão, fruto de uma 
deformação perceptiva; bastaria uma nova disposição 
mental para fazer a dor diluir-se numa paz utópica e 
distante.

Crenças de natureza espiritualista, bem difundidas 
em nosso país, tentam explicar o sofrimento pela 
necessidade do próprio sofrimento, apontando 
uma sequência de culpas e castigos expiatórios que 
avançam pela eternidade. Se o tempo da vida humana 
é curto, outras oportunidades todos teriam: para 
sofrer ainda mais!

Uma doce submissão às circunstâncias expressaria 
sintonia com as forças da natureza, reconhecendo a 
nossa insignificância diante da pretendida evolução 
cósmica. Intelectualóides de inspiração estóica¹ assim 
se afirmam. Outros, por via próxima, sucumbem ao 
niilismo². Alguns até, em aparente contra-senso, fazem 
ressurgir suposições animistas, com a pretensão de 
dominar poderes mágicos atuantes no universo.

Também entre os cristãos há confusão sobre o tema. 
Há quem nos sugere acolher a dor, e mesmo a morte, 
como companheiras amáveis, capazes de nos conduzir 
ao crescimento espiritual. Assim, não é de estranhar 
que se tenha proposto a busca ativa do sofrimento 
como meio de expiação e identificação com Cristo. Em 
direção contrária, aqueles de disposição triunfalista 
apegam-se à suficiência do sacrifício de Jesus Cristo 
e dizem não admitir que mal algum os acometa. Uns 
querem tomar a cruz para si; outros querem um 
cristianismo sem cruz.

A Bíblia é o livro fundador da nossa civilização 
e, portanto, deve servir de referência para a 
consideração acerca deste assunto que nos toca 
tão de perto. Infelizmente, muitos ainda não a 
leram. De qualquer forma, sentem-se autorizados 
a considerá-la ultrapassada, colocando-se prontos 
a serem arrastados em direções menos confiáveis. 
Outros a tomam superficialmente, ficando igualmente 
vulneráveis diante das adversidades.

Nada como voltar a Jó. Melhor ainda, ao próprio Jesus 
Cristo, que nos ensina a construir nossa vida sobre 
a rocha que é ele mesmo. Então, quando vierem as 
tragédias, elas nos encontrarão bem alicerçados e 
firmes.

Jó, a despeito do seu desespero e da sua rudeza diante 
do próprio Deus, tinha algo bem estabelecido no seu 
íntimo: “Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se 
levantará” (Jó 19.25). Ele contava com alguém maior 
e além de si mesmo”.

Texto retirado do prefácio escrito por Uriel Hechert 
para o livro “Para (Melhor) Enfrentar o Sofrimento”.

Por Fernanda Brandão Lobato

Publicado originalmente na revista “Ultimato Online” 
de 23 de abril de 2008

Adaptação: Cristiano Araújo - Major

¹ Filosofia grega, ensina como viver uma boa vida, 
focando no que é controlável.

² Ponto de vista que considera a existência inútil e sem 
sentido. 

Nunca é Demais Abordar o Tema do Sofrimento



Um adolescente relendo as páginas do seu diário 
datadas dos meses anteriores, percebeu que 

muitas coisas aconteceram. A COVID-19 fez e ainda 
está fazendo muitas vítimas. Alguns Estados já falam 
em volta às aulas. Alguns, mesmos, já estão fazendo 
planos de contenção para o retorno. 

Não vou mentir: estou ansioso para poder rever 
os meus amigos e voltar a estudar (aprendi, nesta 
pandemia, a dar muito valor a tudo o que diz respeito 
à escola). Revejo meus cadernos e a última data que 
escrevi, presencialmente, foi 18 de março! 18 de 
março... que loucura! Nunca pensei que uma data 
poderia me impactar tanto! 

Como gosto de escrever, tomei a decisão de relatar os 
acontecimentos no meu diário, e percebi que outras 
datas foram sendo marcantes para muitas pessoas! 
“20 de abril” meu melhor amigo perdeu sua avó com 
complicações decorrentes da COVID. “15 de maio”, 
minha mãe recebeu a notícia que uma ex-aluna, lá 

RUMO KIDS

Diário!

do norte do Brasil, onde moramos por um tempo, 
veio a falecer em decorrência dessa mesma doença. 
Ela só tinha 25 anos. “5 de junho”, vi a minha mãe 
chorando porque uma professora, amiga, faleceu, 
não de COVID, mas do coração (infarto fulminante). 
“30 de junho”, o apavorante “ciclone bomba” passou 
na região onde moro! Ficamos 5 dias sem energia! “8 
de julho”, meu pai contraiu a COVID! Entramos em 
quarentena. Eu só fui por o nariz para fora de casa 
14 dias depois (graças a Deus, ele se recuperou bem).

“Agosto, setembro e outubro”, muitas regiões do 
Brasil ainda estavam com a tal bandeira vermelha 
(risco altíssimo de contágio). Foram dias bem 
complicados! Sinceramente, às vezes eu ficava com 
preguiça de ir à escola, até pedia mesmo para que 
as férias chegassem logo... mas agora?  Como o ser 
humano é! Estava corretíssimo quem falou que só 
damos valor quando perdemos algo. 

Perder... essa é a palavra que permeou todos esses 
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entendam que esse silêncio não significa omissão, 
mas respeito pela dor do outro.

E assim, também me aproprio das palavras do 
apóstolo Pedro, que copiei e coloquei nas páginas 
deste diário, no mês em que meu pai estava doente:  
“Lançando sobre ele (Deus) toda a vossa ansiedade, 
porque ele (Deus) tem cuidado de vós” (1ª Pedro 5:7). 
Esse Deus é o pai do nosso Senhor e Salvador Jesus 
Cristo.
 

Com carinho, 

Tia Lilian

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

P Q A G O S T O W A

E S I L E N C I O M

R E R T I O B A E I

D C V Q F Z Q Ç F G

E U W N H T B E O O

R I D I A R I O N S

W D I V H R F H V I

T A E T E D A T A R

E D O R O W X Q I W

Q O R E M P R E G O

DIÁRIO
AMIGOS

DATA
AGOSTO

PERDER
EMPREGO
SILÊNCIO
CUIDADO

meses. O medo da perda! Realmente eu não sei o 
que dizer para quem perdeu o emprego, perdeu bens 
materiais, e para quem perdeu pessoas queridas. 
Gostaria muito de ter o que dizer... ainda sou um 
adolescente! Dizem que quando a gente não sabe 
o que dizer é melhor ficar calado. O silêncio é uma 
forma de respeito à dor do outro. Talvez por isso haja 
aquele famoso minuto de silêncio!

Portanto, aqui vai o meu respeito em forma de silêncio 
a você que lê esta página do meu diário e, que de uma 
maneira ou de outra, perdeu algo ou alguém. Não sou 
nenhum Machado de Assis, mas vou me apropriar de 
uma técnica utilizada em um dos seus livros: Silêncio, 
Silêncio, Silêncio, Silêncio, Silêncio, Silêncio, Silêncio, 
Silêncio, Silêncio, Silêncio, Silêncio, Silêncio, Silêncio, 
Silêncio, Silêncio, Silêncio, Silêncio, Silêncio... por favor, 



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

1.  Faça o depósito na conta: Banco Itaú - Ag.1000 - Conta 23164-5
2.  Envie o comprovante por e-mail: redacao@bra.salvationarmy.org ou via correio: Rua Juá, 264 - Saúde - São Paulo/SP | CEP: 

04138-020 (A/C Redação). 
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.

Valor da assinatura anual: 
Brasil: R$ 40,00 e Exterior: US$ 35,00

Convidamos você a visitar nosso site – www.exercitodesalvacao.org.br - e conhecer melhor 
nosso trabalho. Para realizar uma doação, clique no botão DOE AGORA, faça seu cadastro e 
escolha a melhor forma de contribuir ou, para agilizar, leia o QR Code e faça sua doação.

Se preferir, utilize uma das contas abaixo para fazer a transferência/depósito e envie o 
comprovante para o endereço de e-mail rp@bra.salvationarmy.org.

Bancos:
Bradesco Agência 1480  Conta Corrente 01638-1
Itaú  Agência 1000  Conta Corrente 60000-5
CAIXA  Agência 0255  Conta Corrente 01368-6

Você também pode doar sua nota fiscal para uma das nossas instituições cadastradas no 
programa:

Nota Fiscal Paulista
43.898.923/0001-15 - Bosque da Saúde - São Paulo/SP
43.898.923/0002-04 - Saúde - São Paulo/SP
43.898.923/0012-78  - Liberdade - São Paulo/SP
43.898.923/0045-36 - Vila dos Pescadores - Cubatão/SP

Nota Fiscal Gaúcha
43.898.923/0006-20 - Três Vendas - Pelotas/RS


