


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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“É estranho que associemos as as bênçãos de Deus com o excesso. Excesso 
de comida, excesso de bebida, excesso de dinheiro. E o que fazemos, em 
celebrações como o Natal, é dar expressão a essa crença. Mas isso parece 
ser mais um Ídolo de uma sociedade que valoriza o muito ganho e o muito 
gasto. Seria possível começar um movimento inverso: as igrejas poderiam 
criar celebrações baseadas na pobreza. O Natal: ocasião para que, nos 
lares cristãos, coma-se com os pobres. Que é que José e Maria poderiam 
ter comido na estrebaria? Jesus, evidentemente, não deve ter tido fraldas 
descartáveis...”¹ - Rubem Alves 

O Exército de Salvação tem a prática de servir ceia de Natal 
aos pobres: idosos, sem-teto, crianças em situação de risco 
social, entre outros. No entanto, é preciso muito mais para 
sanar os problemas de nossa grande nação. Na nossa Pátria 
amada - mãe (nem sempre) gentil, mais de 52 milhões de 
brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza.² Preocupa-nos 
saber que essas pessoas não apenas deixarão de desfrutar 
de uma ceia natalina como também não terão uma refeição 
decente nos outros 364 dias do ano.  
Nossa última edição do ano leva-nos a refletir sobre a triste 
realidade da fome, que é um problema mundial e não 
apenas brasileiro. Ela atinge hoje mais de 821 milhões de 
pessoas no mundo, retrocedendo a níveis de quase dez anos 
atrás, segundo a ONU.³
Que neste Natal cada um de nós possamos fazer o 
que estiver ao nosso alcance para mudar essa situação 
lamentável e permitir que os necessitados que estiverem 
ao nosso redor possam de fato ter uma “Noite Feliz, Noite 
de Paz” e possam dormir ouvindo o coro angelical, ao invés 
do incômodo som gerado por uma barriga vazia. 
Que neste  Natal haja lugar para Cristo em nossos lares.

Boa leitura!

Ebeneser Nogueira - Major
Editor

¹ALVES, Rubem. Creio na Ressurreição do Corpo. 5ª edição. São paulo: Ed. Paulus, 1984.
²https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,um-em-cada-quatro-brasileiros-vive-
abaixo-da-linha-da-pobreza,70002121064
³https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2018/09/fome-no-mundo-aumenta-
e-atinge-821-milhoes-diz-onu.html
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MENSAGEM DO GENERAL

É um privilégio saudá-lo neste meu primeiro Natal 
como General do Exército de Salvação. Em 130 países, 
ao redor do mundo, o Exército de Salvação está le-
vando uma mensagem de esperança ao procurarmos 
trabalhar pela justiça, retidão e expansão do Reino 
de Deus - não em nossa própria força, entenda bem, 
somente através de Seu poder.

Nossa esperança neste Natal está fundamentada na 
pessoa de Cristo Jesus, que é o nosso Maravilhoso 
Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe 
da Paz. Os títulos aparecem nos primeiros versos de 
Isaías 9 (2, 6-7), que contêm uma mensagem de espe-
rança para as pessoas que vivem nas trevas e na mor-
te - esperança de luz e vida que só são encontradas no 
Salvador prometido. Nesse caso, não advém de uma 
teoria ou de um método, mas de uma pessoa. Um 
ser vivo e que respira - nascido como um frágil bebê.

A esperança é encontrada no relacionamento com 
Jesus - a Luz do Mundo que destrói as trevas. A espe-
rança não é encontrada na religião ritualística morta, 
mas em um relacionamento vibrante e vivificante 
com Deus.

Quem é esse Jesus? Ele é Deus em forma humana 
- não mais distante e inacessível, mas bem aqui mes-
mo, conosco. Ele é nosso Maravilhoso Conselheiro, 
que fala palavras de sabedoria e nos guia para a 
verdade. Ele é o nosso Deus Forte para quem nada 
é impossível - Ele perdoa pecados, cura doenças e 
ressuscita os mortos. Ele é o nosso Príncipe da Paz, 
que vem em amor, proporcionando descanso para o 
cansado e conforto para os que sofrem. Ele é nosso 
Pai da Eternidade, oferecendo um relacionamento 
familiar que pode durar para todo o sempre, incluindo 
proteção e provisão no aqui e agora. Esse é o Jesus 
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Um relacionamento que 
transforma o mundo



que nasceu na manjedoura, foi pendurado na cruz e 
ressurgiu da sepultura!

Você pode conhecer esse Jesus hoje.

Jesus é a própria justiça, retidão e salvação. As pessoas 
que ouviram a profecia de Isaías, as pessoas que vive-
ram na época de Jesus e as que estão vivas hoje estão 
muito familiarizadas com um mundo arruinado onde 
as injustiças são predominantes e que é marcado pela 
falta de moralidade. A pessoa, a mensagem e o mé-
todo encontrados em Jesus trazem uma perspectiva 
contracultural que transforma a falsidade sombria e 
sem vida do reino deste mundo em uma realidade 
gloriosa e brilhante do Reino de Deus.

Você e eu podemos experimentar essa transformação 
e compartilhá-la com os outros quando temos um 
relacionamento com Jesus.

Pode parecer uma visão idealista ou boa demais para 
ser verdade. Nós não podemos conseguir isso sozi-
nhos - se pudéssemos, a humanidade saberia disso 
agora! Como as palavras de Isaías nos lembram, isso 
só pode ser realizado através do poder de Deus – “O 
zelo do Senhor dos Exércitos fará isto” (v. 7 - NVI).

Então, neste Natal, vamos confiar em Deus, confiar em 
Seu poder, viver em relacionamento com Ele e fazer 
uma parceria com Ele para trazer vida, luz e esperança 
para o nosso mundo. Que Deus abençoe você.

Brian Peddle 
General
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“Quem é esse Jesus? Ele 
é Deus em forma humana 

- não mais distante e 
inacessível, mas bem 
aqui mesmo, conosco. 

Ele é nosso Maravilhoso 
Conselheiro, que fala 

palavras de sabedoria e 
nos guia para a verdade. 

Ele é o nosso Deus 
Forte para quem nada é 
impossível - Ele perdoa 
pecados, cura doenças e 
ressuscita os mortos. Ele 

é o nosso Príncipe da 
Paz, que vem em amor, 
proporcionando descanso 
para o cansado e conforto 

para os que sofrem.”
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Em 24 de dezembro, milhares de turistas vão a 
Oberndorf, perto de Salzburgo (região central da 
Áustria), onde há quase dois séculos, foi composta 
“Noite Feliz”, que talvez seja a canção natalina mais 
conhecida do mundo.
“Stille Nacht, Heilige Nacht” em alemão, “Noite Feliz” 
em português, “Silent Night” em inglês, “Douce nuit” 
em francês: hoje traduzida para 330 idiomas, a can-
ção de Natal austríaca foi criada por acaso, quando 
quebrou o órgão da igreja do povoado de seis mil 
habitantes.
Em 1818, dois dias antes do Natal, o antigo órgão da 
igreja de São Nicolau, a paróquia do padre Joseph 
Mohr, parou de tocar. Para não decepcionar os fiéis, 
o sacerdote pediu ao amigo Franz Xaver Gruber, 
maestro e organista do vizinho povoado de Arnsdorf 
para compor uma melodia para um texto de Natal 
que ele havia escrito dois anos antes.
Na Missa do Galo de 24 de dezembro, o padre Joseph 
Mohr, com sua bela voz de tenor e que tocava violão, 
e Gruber, com sua bela voz de baixo, interpretaram 
pela primeira vez, em alemão, a canção “Noite Feliz”.
O fato era totalmente incomum na época, quando 
os textos religiosos ainda eram escritos em latim. 
Mas Mohr achava que uma letra simples e fácil de 
entender era o mais adequado para seus fiéis, na 
grande maioria barqueiros e camponeses.
Em 1831, um coral que se dedicava a cantar cantos 
populares tiroleses incorporou a canção natalina do 
padre Mohr a seu repertório durante uma viagem 
pela Rússia. Dali, a canção viajou para Nova York, 
onde foi interpretada por um coral tirolês em 1839, 

mas onde seus autores e sua origem permaneceram 
desconhecidos. (Durante muito tempo “noite Feliz” 
era conhecida como a canção tirolesa).
Trinta e seis anos depois, a corte prussiana, que 
procurava a partitura original da canção, consultou 
o pároco de São Pedro de Salzburgo que, para sur-
presa geral, disse que Mohr e Gruber, mortos no 
anonimato em 1848 e 1863, respectivamente, eram 
os autores daquela canção que tinha sido atribuída 
ao compositor austríaco Michael Haydn.
Hoje, Oberndorf vela para que os dois homens não 
sejam esquecidos. Em 1937 foi construída uma ca-
pela no mesmo local onde, no século anterior, ficava 
a paróquia de São Nicolau, que foi destruída em 
1913 por uma inundação. A ela foi dado o nome de 
“Noite Feliz” e em seus vitrais aparecem os retratos 
de Mohr e Gruber.
A capela é hoje uma atração turística que recebe 150 
mil visitantes por ano. O prefeito da cidade, Andreas 
Kinzl, estima que os turistas vêm visitá-la “porque 
‘Noite Feliz’ é efetivamente uma mensagem de paz”, 
que os faz sentir melhores. As canções natalinas 
são executadas na cidade durante todo o mês de 
dezembro, onde no museu “Noite Feliz”, localizado 
em frente à capela podem ser vistas a partitura e a 
letra originais da canção e documentos que explicam 
a sua história.

Fonte: https://musicaemprosa.wordpress.com/2016/12/21/
noite-feliz-a-historia-da-cancao-grubermohr-1818/
http://www.santoafonsorj.org.br/natal2007/index.

php?secao=natalcancao

ESPECIAL

Noite Feliz: 
A história da canção
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O Brasil reduziu a proporção de cidadãos que 
passam fome para 1,7% da população, ou seja, 3,4 
milhões de habitantes em 2014. Com isso, o país 
superou o problema da pobreza extrema. De acordo 
com pesquisas, conseguimos implementar de forma 
integrada na última década políticas e programas 
para redução da fome e da pobreza.

Os MCC – Ministério de Cuidados Comunitários – dos 
Corpos também desenvolvem ações de distribui-
ção de alimentos em comunidades em situação de 
vulnerabilidade: Jardim Nakamura, Bosque, Santa 
Maria, Campinas, 1º de Maio e São Miguel Paulista.

O Território do Brasil, através das suas 14 unidades 
sociais, fornece diariamente alimentação saudável 
a todos os usuários dos programas desenvolvidos. 
Algumas unidades possuem parceria com um Pro-
grama de Segurança Alimentar e Nutricional que 
busca onde sobra e entrega onde falta. De um lado, 

contribui para a diminuição do desperdício e, de 
outro, reduz a condição de insegurança alimentar 
de crianças, jovens, adultos e idosos.

Pensando também em datas comemorativas, é rea-
lizada a Ceia de Natal nos Corpos e ações sociais do 
Exército de Salvação, para tornar a noite de Natal 
mais aconchegante para aqueles que, provavelmen-
te, terão sua única refeição do dia. 

Uma vez que este é um período para passar em 
família, as pessoas em situação de rua se sentem 
mais sozinhas e desamparadas. Justamente por 
este motivo, além da refeição, também buscamos 
levar atenção e carinho para aqueles que são tão 
invisibilizados pela sociedade.

Stephanie Fuentes
Departamento Social

CONEXÃO

A fome no Brasil 
e o Exército de Salvação



Levanta-te, resplandece,
 porque vem a tua luz,
e a glória do SENHOR 
vai nascendo sobre ti;

Isaías 60:1
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VÁ E FAÇA ALGUMA COISA

Série de artigos escritos pelo Major Maruilson Souza com o objetivo de informar, sensibilizar e 
convidar o(a)s leitore(a)s à reflexão e engajar-se em resposta às questões propostas. 

Fome: Deixe a indiferença de lado 
e exerça a solidariedade

Introdução
“Fome” pode ser definida como desejo e vontade de 
comer. Já a expressão “passar fome” indica a ausên-
cia do alimento, apesar do desejo de saciar-se. Na 
sua etimologia, o termo feminem (latim) refere-se ao 
aviso do corpo da sua necessidade de alimento para 
continuar mantendo as funções vitais. Conjecturas à 
parte, apesar dos avanços científicos e tecnológicos e 
da produção de alimento ser suficiente para alimen-
tar toda a população do planeta, a fome ainda é uma 
realidade: a cada 4 segundos, em média, alguém – em 
algum lugar da terra - morre de fome. Infelizmente, 
em pleno século 21 essa é uma realidade que deve 
desafiar e unir todos para a sua eliminação.  

Fome no mundo
O Índice Global da Fome (GHI – Global Hunger 
Index) tem chamado a atenção para o fato de que, 
apesar de nas últimas décadas, ter havido redução 
da fome no mundo, o nível de fome é alarmante 
ainda é alarmante, e as ONGs Concern Worldwide 
e Welthungerhilfe indicam que a fome continua 
sendo uma preocupação em cerca de 60 países. 
Os mapeamentos disponíveis afirmam que no ano 
passado (2017) 821 milhões de pessoas ao redor 
do mundo iam dormir diariamente sem ingerir as 
calorias mínimas necessárias para suas atividades 
diárias. Destas, três milhões vivem no Afeganistão, 
em situação de insegurança alimentar absoluta; 236 
milhões vivem na África subsaariana (o que inclui 
Congo, Ruanda, Burundi, Quênia, Tanzânia, Uganda, 
Etiópia, Nigéria, Somália, Senegal, Serra Leoa, Togo 
e outros vinte e três países).  
 

Fome no Brasil
Há quase duas décadas, Caetano Veloso e Gilberto 
Gil, na música “pense no Haiti, reze pelo Haiti” convi-
davam-nos a pensar no fato de que o “Haiti é aqui”, 
pois, boa parte da população brasileira tinha (e ainda 
tem) destino semelhante à do Haiti: marginalidade, 
miséria, baixa expectativa de vida, pouco acesso 
aos serviços de saneamento básico, alto índice de 
analfabetismo, alta taxa de mortalidade infantil, sub-
nutrição, desemprego e, consequentemente, fome. 
Aqui, segundo dados divulgados em 2017 pela FAO 
(Food, Agriculture Organization) agência da ONU para 
a Organização da Alimentação e Agricultura, mais 
de cinco milhões de brasileiros ainda passam fome 
e outros tantos milhões podem ser enquadrados 
na categoria de insegurança alimentar. As popula-
ções mais atingidas – devido à ausência de políticas 
estruturais e de longo prazo - são as moradoras 
do semiárido nordestino e do norte do Brasil. Isso 
aponta para a desigualdade existente no país, assim 
como para o (quase) abandono de algumas regiões 
e para o estabelecimento de políticas equivocadas.  

Consequências da fome
As causas da fome são variadas (pobreza, politicas 
econômicas mal planejadas, péssima distribuição de 
renda, questões naturais, guerras, conflitos políticos 
e civis...) e estão devidamente mapeadas. Entretanto, 
suas consequências ainda são pouco alardeadas. 
Talvez porque incomodem. Por outro lado, simples-
mente não é possível falar de uma e excluir a outra. 
Segundo os especialistas, a fome é danosa a quem 
a ela é submetida não somente momentaneamente, 
mas seus efeitos – físicos, mentais e psicológicos - 
são de longo prazo. Uma criança que foi submetida 
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à fome pode ter a sua desnutrição curada, mas as 
consequências podem acompanhá-la até a vida adul-
ta. Pense no mau funcionamento do organismo, na 
propensão às doenças, na limitada capacidade de 
aprendizagem. Como reverter tais situações?

Conclusão 
No mundo, no Brasil, mas também possivelmente 
em nossa comunidade ainda há crianças e adultos 
subnutridos por não terem ao menos três refeições 
adequadas por dia; ainda há gestantes que não con-
somem os nutrientes mínimos necessários para si e 
para que seu bebê se desenvolva de forma saudável; 
ainda há idosos que adoecem por falta de alimenta-
ção adequada. A indiferença a essas situações nos 
desumaniza, faz-nos omissos e não solidários com 
aqueles que se encontram em situação de vulnera-
bilidade. Portanto, desafio você a sair da indiferença 
e exercer a solidariedade.   

Para discutir em grupo
1. Por que o problema da fome existe? 

2. Quais são os principais problemas desencadea-
dos pela fome?  
3. Por que as populações mais pobres são as mais 
atingidas pela fome? 
4. Leia Mateus 25.35-45. O que Jesus nos ensina? 
5. Que ações podem ser feitas na sua comunidade 
para garantir que todos os moradore(a)s tenham 
garantido o direito constitucional à alimentação?

Maruilson Souza serve atualmente como Diretor do 
Colégio de Cadetes, Secretário Nacional de Educação e 
membro do Conselho Internacional de Teologia. Ele é 

Doutor em Filosofia (Ph.D) e Pós-doutor em Psicologia. 
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- Pai... o que o senhor está fazendo?
- Recolhendo as frutas, verduras e legumes que já 
não podem mais ser vendidas e jogando neste latão 
de lixo que irá para os porcos ...
- Para onde?
- Para os porcos, meu filho! Ninguém vai querer 
comprar frutas com aspectos feios ou legumes que 
já estejam passados...

- Pai... posso fazer uma pergunta?
- Ih... lá vem você com as suas perguntas! Mas vá 
lá, faça.
- O senhor já se perguntou se não haveria pessoas 
que gostariam de comer aquilo que o senhor está 
achando que não serve mais para vender?
- Ah?
- Olha para essa fruta que o senhor está segurando! 
- Sim, o que tem ela?
- O senhor estava pronto para jogá-la no latão, certo? 
Por quê?
- Veja, ela está machucada – o pai mostra as par-
tes que estão mais escuras – as pessoas veem e a 
deixam de lado, porque querem comprar algo que 
esteja com aparência saudável, como esta aqui. Esse 
é um dos motivos pelo qual eu vou jogá-la no latão.

- Posso fazer outra pergunta?
- Sim, vá lá!

-  Quanto o senhor ganha para entregá-las aos 
porcos?
- Nada! Há um caminhão que passa aqui e pega os 
restos de alimentos e os leva para os animais.
 
Enquanto o seu pai continuava a separar o que para 
ele não prestava, Fabrício fez um pedido ao pai.
- Pai, estamos na época do Natal e muitas pessoas 
não têm e não terão nada para comer neste mês, 
que é considerado um mês de retomarmos a cris-
tandade que perdemos ao longo do ano. Será que o 
senhor me autorizaria a separar os alimentos que o 
senhor acha que não servem mais para vender, para 
que meus colegas e eu façamos doações às pesso-
as carentes, para que elas tenham o que comer e 
consigam fazer uma refeição mais feliz no Natal?
- Por que eu faria isso?
- Pai, o senhor prefere alimentar porcos, ao invés 
de alimentar seres humanos?
Essa doeu fundo na mente e no coração do pai. 
- Pai, não pense que estou sendo malcriado com 
o senhor... mas, outro dia, aqui na frutaria, eu vi o 
senhor dizendo a um morador de rua que o senhor 
não tinha nada para lhe dar... e , agora, vejo o senhor 
jogando comida no latão de lixo, só porque aqueles 
que podem, desprezarão comprá-las.
- Perdoe-me, meu filho, não pensei que a minha 
atitude ficasse tão gravada em sua mente a ponto de 

RUMO KIDS

Por que não?
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hoje você me lembrar do que eu fiz.  Sinceramente 
não me dei conta do mal que estava fazendo; e se 
não fosse por você, hoje eu também não me daria 
conta do que estou fazendo de errado.

- Eu sou dono dessa frutaria e posso dispor do ali-
mento como bem entender. Você tem toda a razão. 
Venha, me ajude a separar os alimentos para en-
tregarmos em lugares que os aceitarão para serem 
utilizados de forma correta. E quero prometer algo a 
você: se alguém vier aqui pedindo algo para comer, 
saiba que darei do melhor e não daquilo que está 
para ser posto fora.
- Fabrício, hoje você me encheu de orgulho...

O menino saiu dali feliz da vida! Correu para o seu 
quarto e, orando, agradeceu a Deus por ter permi-
tido aquela conversa com o seu pai, porque horas 
antes Fabrício estava neste mesmo quarto orando 
para que Deus permitisse que isso acontecesse. Fa-
brício estava com medo em seu coração. Não sabia 

como o pai iria reagir; mas, buscando-O antes de 
qualquer situação, Deus acalmou o seu coraçãozi-
nho e permitiu que a vitória acontecesse.

Queridos(as) amiguinhos(as),
Deus nos ensina a cuidar do próximo. Se vocês ti-
verem a oportunidade  de praticar o amor, façam! 
Jesus veio por nós, e nós estamos aqui por Ele e 
para Ele.

“Mas eu sou pobre e necessitado; contudo o Senhor 
cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu liber-
tador; não te detenhas, ó meu Deus.” Salmo 40:17

Feliz Natal!

Beijos,

Tia Lilian

C E F R U T A S

O I M N S V C I

M S E P A R A R

E V G R C G L A

R T P A I P A U

A U V E N C T E

V E R D U R A S

R P I T M S O F

Encontre as palavras a seguir:

COMER | FRUTAS | SEPARAR | LATÃO | VERDURAS | PAI
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Uma das características mais marcantes do Exército 
de Salvação é, sem sombra de dúvidas, as bandas 
de metais. Através delas muitas pessoas têm sido 
alcançadas e impactadas ao redor do mundo. Infe-
lizmente temos visto que hoje em dia poucos são 
os Corpos (igrejas) que ainda possuem banda de 
metais.

Para que essa herança não se perca, o Soldado 
Jediel Barbosa, do Corpo de Rio Grande, tem de-
senvolvido um projeto de aulas de música, no qual 
semanalmente, um grupo de soldados tem-se reu-
nido para participar de aulas teóricas e práticas, 
acompanhadas de dinâmicas, conceitos de unidade 
e missão. O projeto visa oferecer aulas também para 
a comunidade. 

Importante dizer que o Soldado Jediel Barbosa tem 
60 anos e está estudando licenciatura em música na 
Universidade Federal de Pelotas, com a finalidade de 
poder servir melhor a Deus com o ensino de música 
no Exército de Salvação. Sua disposição tem sido 
um grande exemplo de compromisso e dedicação 
à obra de Deus e também um exemplo aos mais 
jovens de que devemos sempre buscar excelência 
para o serviço na obra de Deus.

Que o exemplo do nosso valoroso soldado Jediel 
inspire nossas tropas deste vasto Território a an-
dar a segunda milha espontaneamente, ao som da 
música que salva!

Capitão Marcelo Simões
OD Corpo (igreja) de Rio Grande

NOTÍCIA

Resgatando nossas raízes
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É perturbador imaginar que poderíamos estar come-
morando o Natal sem uma ceia digna. Você leitor/a 
não permitiria que sua ceia de Natal incluísse um 
alimento qualquer, mas investiria pesado para ter 
do bom e do melhor na sua ceia de Natal.
Pois saiba que, nesse momento, há cerca de 815 
milhões de pessoas ao redor do mundo que não po-
derão ter uma ceia de Natal como você e eu estamos 
planejando. No Brasil, mais de 65 milhões de pessoas 
alimentam-se de forma precária; tentam sobreviver 
com menos de dois dólares diários. Isso, sim, que é 
perturbador!
As informações citadas são baseadas em relatórios 
feitos pela ONU, que destacam não somente essa 
triste realidade, mas também suas causas que são 
diversas: conflitos, causas naturais e a própria eco-
nomia institucionalizada. No Brasil, cabe destacar, 
há deficiência no sistema de distribuição de recur-
sos necessários para ter acesso à alimentação - o 
desperdício acontece antes mesmo do consumo. 
O desperdício começa durante a própria colheita, 
quando os produtores não conseguem armazenar 
adequadamente o alimento colhido ou produzido. 
A música “Meu País”, cujo compositor e intérprete é 
Zezé de Camargo, denuncia essa situação. Ele canta 
o seguinte:

“Se a mão de Deus protege e molha o nosso chão, 
Por que será que tá faltando pão?”

Sei que o assunto é “indigesto”, especialmente num 
momento de comemoração (no sentido amplo da 
palavra) como o Natal; mas, permita-me expor algo 
que Jesus ensinou. É bem conhecida a oração do Pai 
Nosso. Num dos trechos ele ensina a orar assim: 
“Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia” (Ver Mt. 6.11). 
Repare no plural usado. O pedido de provisão não 
atinge somente quem está fazendo essa oração, mas 

também está sendo direcionada a outro. Quem ora 
por provisão, seguindo o “roteiro” que Jesus está 
ensinando, está pedindo para que Deus abençoe 
também a mesa do seu semelhante. 
No entanto, nossa mente egoísta tem a tendência 
de pensar na nossa própria ceia; mesmo com uma 
mesa farta, sempre existe a possibilidade de alguém 
murmurar. Como escreveu o profeta Oséias: “Quando 
eu os alimentava, se fartavam; e depois de satisfeitos, 
tornaram-se arrogantes no coração; e, em consequência, 
me desprezaram” (ver Oseisas 13:6). Não  pretendo 
com isso desenvolver uma consciência pesada, mas 
estender o desejo de provisão não somente para 
nós, mas para o próximo também. Quando o pão 
é citado na Bíblia, ele não significa apenas o pão 
em si, mas também “comida” ou “alimento” básico, 
como o nosso feijão com arroz ou o hambúrguer do 
norte-americano, por exemplo, mas que é dado por 
Deus. Diante disso, Jesus estabelece um plano bem 
simples: ser solidário e compartilhar. São inúmeras as 
passagens bíblicas que justificam esse princípio. Um 
arcebispo de Sydney (Austrália), chamado Anthony 
Ficher, escreveu uma oração que pode ser feita na 
ceia de Natal. Cito o seguinte trecho: “Abençoa, Senhor, 
a nós, a nossa comida e a nossa companhia. Abençoa, 
Senhor, aqueles que amamos e que não estão aqui co-
nosco. Recordamos, com gratidão e amor, o teu humilde 
nascimento em nossas vidas e oramos pelos que não 
têm comida, nem família, nem amizade neste momento.”

O Senhor abençoe você!

Jeferson Viega D’Ávila - Capitão
OD Corpo (igreja) de Uruguaiana

CONTEXTO

Dá-nos nossa ceia!
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