


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

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

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

nome sem discriminação.”

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

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

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

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

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

brasileira.”

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

Um pouco de nossa História

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

do leste de Londres e movidos pelo amor de Deus trabalharam com 
dedicação para levar as boas novas do evangelho e atender 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 oficiais 
(pastores) e mais de 1.000.000 de soldados (membros) que atuam 
mantendo e administrando escolas, hospitais, clínicas, albergues, lares 
para crianças e idosos, creches e centros comunitários.

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

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

Em 1974, para melhor atender à 
legislação brasileira, foi criada a 
APROSES (Assistência e Promoção 
Social Exército de Salvação) que é 
uma organização não governamental 
de natureza assistencial, promocional 
e educacional sem fins lucrativos 
mantida pelo Exército de Salvação e 
que atende cerca de 1.700 pessoas 
em situação de vulnerabilidade 
social por dia. Porém o Exército de 
Salvação também presta assistência 
através de seus 41 Corpos (igrejas) 
com visitas a hospitais, presídios e asilos.
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A alegria que um presente proporciona é algo 
que transportamos da infância para a vida adulta 
sem peso na consciência! Quando os filhos vêm, 
queremos ver o brilho nos seus olhos e o sorriso 
aberto ao desembrulharem seus presentes. 
Quando o presente é exatamente o que 
queremos, e é dado por alguém que amamos, 
ganha um valor especial, sobrepujando o custo 
monetário.

O Comissário Paulo Rangel nos revela neste 
número qual o melhor presente que alguém 
pode receber, e a Tia Lilian explicará qual é o 
significado de um presente.

Nesta edição, queremos enfatizar que 
devemos nos tornar como uma criança para 
entrar no reino dos Céus, pois, como disse 
Toquinho (pág. 10), “o mundo da criança é 
abençoado!”.

Apesar de relacionarmos a infância como um 
tempo para brincadeiras, é possível ir muito 
além do lúdico: Os fundadores do Exército de 
Salvação já buscavam a Deus na tenra idade! 
Você sabia? (pág. 14).

A RUMO tem um presente para você: a 
página central da nossa revista é um pôster, 
para  você fixar num lugar que o ajude a lembrar 
das palavras de Jesus em Mateus 19:14.

Boa leitura!

Ebeneser Nogueira – Major
Editor

14

3 Rumo - Outubro de 2016



CONTEXTO

PRESENTE
O MELHOR



Algum tempo atrás, eu li uma pequena 
história sobre um homem que, ao falecer, 
deixou uma grande herança para seus três 
filhos. Entre os seus muitos bens, deixou um 
retrato seu, já bem descorado, que também 
fazia parte dos seus bens.

Cada filho manifestou o desejo de ter como 
herança uma parte dos bens que mais lhe inte-
ressava, enquanto, o filho mais novo quis ficar 
com o retrato do pai a quem muito amava. Ao 
recebê-lo, notou que atrás do mesmo, havia 
uma dedicatória que dizia:  

“Ao meu querido filho que escolher esse 
retrato deixo-lhe todos os meus bens”.

Na verdade, essa história, verdadeira ou 
não, nos chama a atenção para aquilo que é 
mais importante para as nossas crianças. O 
que elas mais precisam? Um celular de última 
geração? Um tênis de marca? Uma roupa de 
grife? Ou uma moradia digna, uma escola de 
qualidade, uma boa alimentação... Tudo isso 
faz parte das coisas que são importantes e que 
agradam as crianças, mas o que é mais impor-
tante e fundamental para cada uma delas?

Nossas crianças necessitam de muitas 
coisas que estão alem destas que mencionei. 
Elas precisam de cuidados básicos para sua 
formação desde a estrutura de um lar, com 
educação, supervisão, acompanhamento e 
acima de tudo AMOR de seus pais, que é es-
sencial para que suas vidas tenham sentido e 
propósito.

A família é o “laboratório” onde se estabele-
cem os fundamentos para uma vida digna com 
valores espirituais, éticos e morais que vão 
construir o caráter e formar cidadãos de bem.

Considerando a situação do nosso país, ve-
mos que nossas crianças estão inseridas num 
cenário bastante difícil onde milhares passam 
fome, são rejeitadas, exploradas, abusadas e 
violentadas.

Muitos dos lares brasileiros são afetados 
pela situação do desemprego, da drogadição, 
da violência entre os pais, da separação, etc...

Da parte do governo, vemos a negligência 
para com os direitos das crianças com a falta 
de creches, de escolas de qualidade, falta 
de acesso à saúde, alimentação e moradias 
dignas.

Nossas escolas são afetadas pela violência, 
pelo bullying, pelos traficantes e pela falta de 
condições dignas das salas de aula.

Nossos governos têm sido influenciados 
por filosofias políticas contrárias aos valores 
e princípios cristãos como a crença na teoria 
da evolução, a qual, além de improvável é até 
absurda, segundo um cientista cristão, são 
ministradas como se fosse ciência. O efeito 
disso é que, se somos consequência do acaso, 
nossas vidas não tem sentido nem objetivo. 
Ao passo que uma criança que aprende a 
se relacionar com Deus por meio da fé em 
Cristo Jesus adquire valores eternos, amor a 
Deus e ao próximo, aprende o respeito pelas 
leis, a dignidade do trabalho, o respeito pelas 
autoridades.

Mesmo num país com tremendas defi-
ciências estruturais, com políticas públicas 
equivocadas e com uma corrupção que afeta 
profundamente a economia causando desem-
prego e miséria, cremos que podemos superar 
tudo isso com base numa herança de fé que 
enfrenta e supera dificuldades.

Superação é realidade na vida de milhares 
de cidadãos que creem em Deus e nos valo-
res espirituais e morais e alcançarem sucesso 
apesar de tudo.

Cremos que o Evangelho de Nosso Senhor 
Jesus é adequado para tratar as mais profun-
das necessidades humanas e em particular, 
tem um efeito extraordinário para resolver 
problemas das famílias propiciando a criação 
de filhos felizes e abençoados.

Muito além de um presente que traga uma 
alegria passageira, ou mesmo que supra 
uma necessidade imediata, creio que o maior 
presente que podemos oferecer às nossas 
crianças é uma herança de fé em Cristo que 
nos legou o poder de compartilhar dos valores 
eternos como a esperança, a paz e a alegria 
que nos anima, fortalece e nos faz vencedores. 
O amor de Deus é o maior bem que podemos 
transmitir às nossas crianças. Como disse o 
apóstolo Paulo: “Aquele que não poupou o seu 
próprio Filho, antes por todos nós O entregou, 
porventura não nos dará graciosamente com 
Ele todas as coisas?” (Rom 8:32)

Jesus Cristo é o melhor presente que as 
nossas crianças podem ter, agora e sempre!

Paulo W. Rangel
Comissário

PRESENTE
O MELHOR



RUMO KIDS

- Oi Luana, o que você está fa-
zendo?
- Tarefa de casa.
- Hum! Parabéns! Assim é que 
tem que ser. Preocupar-se com a 
tarefa sem precisar que eu fique 
mandando.
- É lógico mãe, eu não sou mais 
criança!
- É sim!
- Eu não!
- Você já tem doze anos?
- Não! A senhora sabe que tenho 
onze. Mas já sou uma mocinha e 
sei me virar!
- Concordo, mas você aos olhos 
da Lei Brasileira ainda é uma 
criança.
- É... onde está escrito isso?
- Veja..
O Estatuto da Criança e Adoles-
cente (ECA) diz assim em seu 
artigo,

Art. 2º Considera-se criança, para 
os efeitos desta Lei, a pessoa até 
doze anos de idade incompletos, 
e adolescente aquela entre doze e 

dezoito anos de idade.

- Hum...  (Luana fica por um tem-
po pensativa)... Lembro-me bem 
daquele dia!
- Que dia mãe?
- O dia em que fui com minha mãe 
escolher o meu presente do dia 
das crianças.
- Nossa! Faz tempo né?... brin-
cadeiriiiinha... Por que o dia foi 
especial mãe?
- Ah... foi o meu último presente 
do dia das crianças. 
- Último?
- Sim, o último. Eu já estava para 
completar 12 anos e minha mãe 
que tinha conhecimento de leis...
- Sabia... é daí que a senhora sabe 
sobre a Lei ...
- Sim. Foi sua avó que me contou 
sobre o ECA... ela disse que queria 
me levar para comprar um pre-
sente que não ficaria velho nunca. 
Disse-me que por fora até poderia 
amarelar, mas o conteúdo seria 

sempre novo e jamais perderia 
a validade.
- Nunca ficaria ultrapassado?
- Nunca!
- Então celular é que não é!
- É verdade! Nem celular, nem 
computador, nem roupa, nem 
perfume... ela me levou a uma 
livraria evangélica e me falou, 
abaixando-se até me olhar dire-
tamente nos olhos: “filha, o que 
quero lhe dar é um tesouro. Meu 
avô deu ao meu pai; o meu pai, 
por sua vez deu a cada um dos 
meus irmãos e a mim e, agora, 
quero dar a você – uma Bíblia. 
Olhe para todas elas e escolha a 
que mais lhe agradar, o conteúdo 
será o mesmo, mas eu quero que 
você tenha prazer em ler cada 
página dela.” Fiquei um tempão 
a olhar as mais diversas Bíblias, 
passei um tempão naquela livra-
ria, minha mãe não se importou 
com o tempo, sabia que estava 
fazendo a coisa certa.
- Você escolheu, mãe? 
- Sim. Você sabe qual é!
- Ah, é aquela que fica ao lado da 
sua cama e que quando a senho-
ra vai se deitar, tira um tempo 
para lê-la. 
- Exatamente. Meu pai e minha 
mãe, no início, liam comigo e 
quando fui ficando mais velha, 
fui lendo-a sozinha. Até 
hoje, eu não me esque-
ço dos conselhos que 
eles me deram: “leia 
sempre minha filha, 
pois guardando as 
palavras no seu co-
ração, jamais peca-
rá contra Deus”.
- Ah! Tem um coro 
que cantamos na 
escola dominical:

No meu coração 
escondi.

A Tua Palavra 
escondi.

Para eu não pecar,
não pecar contra Ti.

A Tua Palavra escondi!

- E você sabe de onde vem o 
que meus pais falaram e a letra 
da canção que você acabou de 
cantar?
- De onde?
- Da Bíblia! Salmo 119:11
- Mãe, posso pedir o meu último 
presente do dia das crianças?
- Pode!
- Eu também quero uma Bíblia!
- Por que esperarmos até o dia? 
Assim que você terminar a sua 
tarefa, vamos sair para comprá-la.
- Esse presente sim, terá real sig-
nificado para mim!
- E para mim também!

Queridos(as)  amiguinhos(as), a 
Bíblia é o melhor presente, pois 
contém toda a regra e prática 
de fé que devemos seguir para 
termos uma vida plena cheia de 
bênçãos.

Beijos, 

Tia Lilian

O Significado de um Presente
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Jesus disse: — Deixem que as crianças venham a mim e 
não proíbam que elas façam isso, pois o Reino do Céu é 

das pessoas que são como estas crianças.
Mateus 19:14 (NTLH)
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não proíbam que elas façam isso, pois o Reino do Céu é 
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EDUCAÇÃO, MÚSICA E RELIGIÃO

É sempre colorido, muitas vezes de papel,
Com arcos, flechas, índios e soldados.

Cheinho de presentes feitos por Papai Noel,
O mundo da criança é iluminado!

Baleias gigantescas, violentos tubarões,
Mistérios de um espaço submerso.

Espaçonaves passam por dez mil constelações;
O mundo da criança é um universo!
O mundo da criança é um universo!

Pipas, peões, bolas, balões, skates e patins,
Vovó, vovô, mamãe, papai, família.

É fácil imaginar uma aventura
Dentro de uma selva escura
Com perigos e armadilhas.

Viagens pra encontrar minas de ouro,
Piratas e um tesouro enterrado numa ilha.

Imagens, games, bate-papos no computador,
O tempo é cada vez mais apressado,

E mesmo com todo esse imenso, 
interativo amor,

O mundo da criança é abençoado!
O mundo da criança é abençoado!

Mundo da Criança 

Toquinho
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“Tudo tem o seu tempo determinado, e 
há tempo para todo o propósito debaixo do céu”¹, disse o 
Pregador no início do Livro de Eclesiastes.  A infância é um 
tempo especial planejado por Deus ao criar o ser huma-
no. Nem mesmo o Deus Encarnado, Jesus, queimou essa 
etapa. Certa vez Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente 
dos discípulos e disse:

— Eu afirmo a vocês que isto é verdade: se vocês não mudarem 
de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no Reino do 
Céu. A pessoa mais importante no Reino do Céu é aquela que se hu-
milha e fica igual a esta criança². Características pueris como pureza, 
facilidade de perdoar, capacidade de se maravilhar com o simples são 
também as que Deus espera que cultivemos na vida adulta.

Certa vez vi na tevê um concurso infantil de Miss. Fiquei chocado 
com a adultização precoce explicitada nesse tipo de concurso. Crian-
ças não deveriam usar roupas, maquiagens e penteados de adultos, 
muito menos serem expostas a níveis altíssimos de pressão numa 
competição bizarra. Deveriam estar brincando, sem levar em conta 
quem é melhor ou mais bonito, mas simplesmente desfrutar de um 
momento de prazer meramente lúdico.

Enquanto a Palavra de Deus recomenda que estendamos as 
virtudes da infância para toda a vida adulta, a sociedade ao nosso 
redor está estimulando a adultização e a erotização precoce.  O 
resultado é que muitas crianças tem perdido parte de sua preciosa 
e irrecuperável infância.

O ilustre compositor brasileiro, Toquinho, conseguiu captar a essên-
cia da infância na letra da canção “Mundo da Criança”, onde observa 
que o mundo da criança é iluminado e abençoado. Que possamos 
unir nossas forças para que o mundo da criança permaneça intocado 
pelo mal, pelas sombras e pelo famigerado deus “Lucro”, que, como 
uma navalha afiada, intenta retalhar o tempo feliz da infância.

Retiremos os empecilhos que o mundo tem colocado entre as 
crianças e o Reino dos Céus, atentando para as palavras de Jesus: 
“Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas 
façam isso, pois o Reino do Céu é das pessoas que são como 
estas crianças”³.

Ebeneser Nogueira  -  Major
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CONEXÃO

A geração que há pouco mais de uma 
década estava procurando Nemo 
nas salas de cinema do país hoje 
está espalhada pelas ruas da 
cidade procurando poké-
mons, numa fusão 
da realidade com a 
ficção possibilitada 
por um dispositivo 
eletrônico.
Sem querer entrar nas 
polêmicas que envolvem 
a caça aos pokémons, que vão 
desde os riscos físicos à alienação, 

temos que reconhecer que a busca é 
um tema recorrente na história hu-

mana. Procuramos por 
vida em outros pla-
netas, pela fonte da 
juventude, pela arca 
perdida, pelo Santo 

Graal, pela tribo desa-
parecida ou pela cidade 

submersa de Atlântida.
O ser humano vive numa procura 

constante. Vivemos à procura de 
segurança, realização, estima ideal. 

Passamos a vida á procura da felicidade. 
Mas nossa busca não diz respeito apenas 
às questões passadas ou às presentes; há 
também uma inquietação ao futuro. Bus-
camos também o transcendente.
Nos anos 70 foi produzida uma série in-
fantil (apresentada no Brasil nos anos 80) 
chamada Marco – Dos Apeninos aos Andes, 
que contava a história de Marco Rocci, 
um menino pobre genovês que vive feliz 
com sua família e seu macaquinho. A crise 
econômica faz com que a mãe de Marco 
vá trabalhar na Argentina. Quando a mãe 
deixa de manter contato com a família, 
Marco decide ir procurá-la, pegando um 

A Procura

“Fizeste-nos para Ti e inquieto está 
o nosso coração enquanto não 

repousar em Ti”.
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barco para a Argentina. É uma das histórias 
mais tristes que se têm notícias. A procura 
do pequeno Marco pela mãe gerava uma 
profunda angústia nos expectadores. As 
cenas em que ele chegava bem perto da 
mãe, e o encontro não ocorria, causavam 
aflições e, por vezes, lágrimas.
Menos melodramática, porém mais som-
bria, a série Caverna do Dragão narra a his-
tória de seis jovens que embarcam numa 
montanha russa, mas durante o passeio, 
um portal é aberto e eles vão parar num 
lugar chamado de “Reino”. Os episódios 
mostram as aventuras que o grupo vive 
enquanto tentam voltar para casa, o que 
nunca acontecerá.
Na verdade, não importa para que tipo de 

emoção se apele, a sede de busca é a mes-
ma. Passamos a vida inteira à procura de 
algo que, muitas vezes, nem conseguimos 
denominar.
Foi o escritor russo Fiódor Dostoiévski 
quem disse certa vez que “existe no homem 
um vazio do tamanho de Deus”. E é por isso 
que nada que procuramos nesta terra nos 
satisfaz plenamente. Santo Agostinho sa-
biamente descobriu essa verdade: “Fizeste-
-nos para Ti e inquieto está o nosso coração 

enquanto não repousar em Ti”.
É em Deus que a nossa procura chega ao 
fim e a pergunta tem a resposta. Todas as 
outras coisas eram apenas pálidas tentati-
vas de encontrar fonte e a origem de todas 
as coisas. Pois, disse Jesus, “todo o que 
busca, encontra”¹. E você, já o encontrou?

Ebeneser Nogueira
Major

¹Mateus 7:8
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VOCÊ SABIA...

... que Catherine Booth, aos cinco anos de 
idade, já lia a Bíblia para sua mãe?

...que antes de completar doze anos, ela já 
havia lido a Bíblia toda oito vezes?

...que frequentemente ela corria nas ruas para 
impedir que os homens batessem em seus 
cavalos?

...que aos doze anos ela escrevia às pessoas 
para alertá-las sobre os males da bebida?

...que aos catorze anos ela teve um problema 
de coluna que a deixou de cama por muitos 
meses e que ela aproveitou esse tempo para 
ler tudo o que podia sobre Teologia e História 
da igreja?

...que William Booth nasceu em Nottingham, 
a mesma cidade do herói mítico inglês Robin 
Hood?

...que William Booth teve que abandonar a 
escola aos treze anos e trabalhar numa loja de 
penhores para ajudar a família depois que seu 
pai perdeu todo o dinheiro no jogo de cartas?

...que ele tinha três objetivos em mente: uma 
determinação de progredir na vida, um de-
sejo ardente de trabalhar para a melhoria da 
condição miserável dos pobres e um anelo de 
ajustar-se com Deus?

...que, ainda adolescente, Booth tornou-se um 
pregador leigo altamente qualificado para pre-
gar em qualquer capela do distrito eclesiástico?

...que William Booth foi ordenado ministro 
do evangelho em Hull, Inglaterra, em maio de 
1858?
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SERVINDO

O Salvashopping inaugurou 
no sábado dia 10/09 seu mais 
novo bazar beneficente, loca-
lizado à Rua General Francisco 
Glicério 3048, na cidade de 
Suzano – SP.

 A inauguração contou 
com a presença do Comissário 
Oscar Sanchez, do diretor do 
Salvashopping - Sr. Adalberto 
Malva, do Chefe Divisional de 
São Paulo - Major Adão Gon-
çalves e da banda do Colégio 
de Cadetes, sob liderança 
do Major Maruílson Souza, 
além de oficiais de outras no-
meações, soldados, amigos, 
clientes e funcionários do 
Salvashopping.

 O bazar, instalado nas 
dependências do antigo Lar 
das Flores de Suzano, vende 

móveis, eletrodomésticos, 
brinquedos, roupas, livros, 
entre outros.

 A gerente do bazar, 
Angela Santos, funcionária do 
Salvashopping desde 2014, 
afirmou com entusiasmo: “Es-
pero que possamos, com essa 
nova loja, ajudar mais ainda 
as unidades sociais do Exér-
cito de Salvação e também 
ajudar as famílias da região 
de Suzano, que buscam um 
preço acessível nos itens que 
vendemos”.

 O novo bazar funciona 
de Segunda a Sábado das 
10h00 às 17h30. 

Tiago Mendes
Marketing

Novo Bazar 
Beneficente
em Suzano
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Campanha de oração pelas


