


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

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

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

nome sem discriminação.”

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

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

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

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

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

brasileira.”

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

excelência para a glória de Deus”.

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

Um pouco de nossa História

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

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

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

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

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

Em 1974, para melhor atender à legislação brasileira, foi 
criada a APROSES (Assistência e Promoção Social Exército 
de Salvação), que é uma organização não governamental de 
natureza assistencial, promocional e educacional, sem fins 
lucrativos, mantida pelo Exército de Salvação e que atende 
cerca de 1.700 pessoas em situação de vulnerabilidade so-
cial por dia. Porém, o Exército de Salvação também presta 
assistência através de seus 41 Corpos (igrejas) com visitas a 
hospitais, presídios e asilos.
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“Transforma-me de dentro para fora, transforma-me Senhor. 
Me rendo a Ti com tudo o que eu tenho...  Eu quero ser uma 
mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia 
do poder de Deus. Eu quero ser uma mulher que adora, 
ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus” (Música 
Transformada – Eyshila)

Podemos fazer desta música, nossa oração pessoal ao 
Senhor – desejo de ser transformada, de sermos restauradas 
e cheias do poder de Deus. Quando estamos com Jesus, 
podemos vivenciar uma transformação e o desejo de 
vivermos uma vida que glorifique a Deus.

Neste mês de março, comemoramos o Dia Internacional da 
Mulher e por esta razão, esta edição é dedicada às mulheres. 
O tema abordado é “A mulher, segundo o coração de Deus” 
e na Bíblia encontramos muitas passagens com histórias de 
mulheres segundo o coração de Deus como: Abgail, Noemi, 
Rute, Débora, entre tantas outras, bem como mulheres 
que conhecemos, que fazem parte da nossa vida e que são 
mulheres segundo o coração de Deus. 

Minha oração é que Deus te abençoe e guarde e que você 
seja uma mulher segundo o coração de Deus, que busque 
uma intimidade maior com o Senhor e viva uma vida reta e 
integra com ajuda Dele!

Feliz Dia Internacional da Mulher!

Sinceramente, 

Josiane Martinez - Capitã
Editora em Chefe
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pensa antes de falar, ela ora antes de agir e mantem 
uma postura correta em todos os momentos. Ela não 
é perfeita, mas admite seus erros e procura corrigi-los.
Acima de tudo, em seu coração há um desejo profun-
do de viver não seguindo seu próprio padrão, mas 
obediente à vontade de Deus e à Sua Palavra. Deus 
dá sabedoria e entendimento à mulher segundo o Seu 
coração. Ela conhece a Bíblia e dá bons conselhos. 
Encontra força em Deus e sabe que não precisa ter 
medo do futuro, porque Deus está cuidando dela.

O valor de uma mulher não está somente em sua be-
leza exterior ou baseado em seu sucesso profissional, 
seus bens, seus estudos acadêmicos ou sua cultura.
Seu valor está em seu caráter, em sua integridade. 
“O Senhor cuida da vida de quem vive com integri-
dade, e a herança deles permanecerá para sempre” 
(Salmos 37:18). A beleza externa é o reflexo de sua 
beleza interna.

“... vivam de maneira digna do Senhor e em tudo 
possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, 
crescendo no conhecimento de Deus e sendo forta-
lecidos com todo o poder, de acordo com a força da 
sua glória, para que tenham toda a perseverança e 
paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos 
tornou dignos de participar da herança dos santos no 
reino da luz.” (Colossenses 1:10-12). 
Que o Senhor Eterno reconheça em cada um de nós 
pessoas vivendo segundo o coração de Deus!

Coronel Wilson Strasse
Chefe Nacional

MENSAGEM

A MULHER, SEGUNDO O CORAÇÃO DE DEUS

A mulher virtuosa é a mulher aprovada por Deus. A 
Bíblia nos dá vários exemplos de mulheres virtu-

osas: Rute, Ester, Ana, Maria... Essas mulheres foram 
uma bênção na vida de muitas pessoas. A caraterística 
principal de uma mulher virtuosa é seu amor por 
Deus. Ela sabe que Deus se preocupa mais com o 
coração que com a aparência exterior, e por isso, ela 
deseja ser uma mulher, segundo o coração de Deus

Precisamos considerar o que é ser uma pessoa se-
gundo o coração de Deus. A Bíblia registra, em Atos 
13.22: “Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme 
o meu coração, que executará toda a minha vontade.”
Davi é mencionado como a pessoa segundo o coração 
de Deus, mas isto não quer dizer que ele não cometeu 
pecado, muito pelo contrário, Davi desagradou a Deus 
ao cometer graves erros de várias formas. No entanto, 
ele reconheceu o seu pecado e se arrependeu pro-
fundamente, mudando seu coração e suas atitudes, 
como ele mesmo declara no Salmos 51.

Uma pessoa, sendo, homem ou mulher, segundo o 
coração de Deus, vive conscientemente para agradar 
o Eterno através de sua forma de ser, agir ou falar. “...o 
Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam 
a esperança no seu amor leal.” (Salmos 147:11).

Poderia citar o nome de várias mulheres que convivi 
ao longo da vida que se tornaram referência e exem-
plo para mim e tantas outras pessoas, demostrando 
uma vida consagrada a Deus.

Considero que uma mulher segundo o coração de 
Deus é alguém especial. Sua conduta é coerente com 
seu testemunho. Ela prega Jesus com ou sem palavras. 
A mulher segundo o coração de Deus não pensa só 
em si mesma. Ela se preocupa com sua família e as 
pessoas à sua volta. Seu serviço é motivado pelo amor 
a Deus. Sua palavra é útil e franca, pronunciada com 
sabedoria. “Que as palavras da minha boca e a medi-
tação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, 
minha Rocha e meu Resgatador!” (Salmos 19:14). Ela 

“Agora, minha filha, não tenha medo; farei por você tudo o que me 
pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é mulher virtuosa” 

(Rute 3:11)
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REALIDADE

Você mulher é especial!

O que seria do mundo sem as mulheres? 
Um lugar silencioso? Sem agitos?
Pode até ser, mas seria com certeza muito triste.

O Dia Internacional da Mulher surgiu em 20 de feve-
reiro de 1909, em Nova Iorque na luta pela igualdade 
das mulheres nos direitos civis e em favor do voto 
feminino.

Esse dia é para mulheres altas, baixas, magras ou 
cheinhas, brancas, negras ou asiáticas, mulheres de 
países de costumes históricos, outras de tradições 
exóticas. Ricas ou pobres. Cheias de cultura, outras 
cheias de experiências do cotidiano.

Mulheres cheias de histórias edificantes, algumas so-
fridas, outras alegres e outras de beleza estonteante, 
mas todas inigualáveis.  

Nós, mulheres, somos seres fortes mesmo quando 
pensamos não ter mais força.

Somos peritas em ouvir, mesmo as mais agitadas  
sabem ouvir até o que não está sendo dito por um 
coração ferido e, sim, podemos ouvir melhor os sons 
agudos.

A neurociência diz que somos dotadas de oxitoci-

na, ou seja, o hormônio do amor, que promove as 
contrações uterinas, reduz o sangramento no parto, 
estimula o leite para a amamentação, produz prazer e 
controla a sensação de medo, cria laços de afetividade 
com mais facilidade e firmeza.

O cérebro feminino tem mais ligações complexas, 
com mais conexões e por isso conseguimos passar 
por adaptações e recomeços de uma forma melhor. 
Nosso córtex pré- frontal é mais grosso e por isso, 
pensamos mais.

Mesmo as que se sentem mais fracas, na hora de 
defender alguém a quem amam, tiram força que nem 
sabiam que tinham.
Nosso corpo desde cedo sofre mudanças e nós vamos 
crescendo e amadurecendo.

Vamos nos reinventando até em situações difíceis.
Mesmo em meio aos problemas, ofensas ou agres-
sões, conseguimos nos reerguer até das cinzas.

Nosso coração ferido sabe suportar preocupações e 
demandas. E mesmo após uma tempestade, saímos 
mais experientes.

E a realidade é que, às vezes, cuidamos tanto dos 
outros e amamos tanto aos nossos queridos que 
esquecemos de nós mesmas. Precisamos nos amar. 
Amar mais aos outros do que a si mesma, além de 

FELIZ DIA INTERNACIONAL DA MULHER 
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ser errado, é ilusão e acaba nos trazendo muitos 
problemas a longo prazo.

Precisamos amar ser mulher e reconhecer o quão 
valorosas somos. Sinta-se bonita, ria mais. Provérbios 
15:13 nos diz:” O coração alegre aformoseia o rosto.” 
Sua beleza começa no seu interior.

Reconheça as suas qualidades e invista em seus 
sonhos. Você pode impulsionar a construção de um 
futuro melhor ou não querer lutar. Você determinará. 
Mas tenha certeza de que vale a pena investir em você.
E tenha cuidado, pois, “sobretudo que se deve guar-
dar, guarda o teu coração, porque dele procedem as 
fontes da vida.” Provérbios 4:23

Guarde o seu coração, não deixe mágoa ou raiz de 
amargura fazer parte da sua vida. Isso nos tira o sono, 
causa feridas e essas coisas destroem a nossa saúde 
emocional, física e mental, desencadeando doenças 
cardíacas, pressão arterial, diabetes e câncer.

Coloque em seu coração a fonte de vida que é Jesus. 
Preencha o seu dia com a Palavra de Deus, pois, isso 
trará força para mudar e você verá como os proble-
mas serão resolvidos de forma mais tranquila.

Jesus quando andou por essa terra, valorizou as mu-
lheres! Em uma multidão no tempo antigo, as mulhe-
res nem eram contadas, mas Ele soube valorizar e nos 
amou dando a Sua vida na cruz por nós também. Um 
amor imenso que não faz acepção de pessoas. Esse 
amor envolve a todos, pois, todos são importantes 
no Reino de Deus. Um amor eterno. 

E finalizando, tenha em mente que “a verdadeira bele-
za, a verdadeira honra de uma mulher está em amar 
e obedecer ao Senhor.” Provérbios 31:13 Bíblia Viva.

Sem sombra de dúvida, Deus tem um caminho ex-
celente para você. Deus a ama muito e o que há de 
melhor ainda está por vir, mas você precisa colocar 
sua vida e tudo o que faz parte dela nas mãos de Deus. 
Confie e obedeça a Sua voz.

Invista seu tempo com o Senhor. Comece seu dia 
pedindo que Ele esteja lhe protegendo e leia pelo 
ao menos um versículo a cada manhã. Logo você 
se sentirá mais amada, mais segura e, como conse-
quência, se sentirá mais feliz. Quando colocamos a 
Deus como prioridade, todas as coisas se encaixam 
da melhor forma. 

Ame sua família e sempre reserve um tempo para 
eles.

Você saberá como lidar com cada situação que surgir.   
 
“O Senhor te abençõe e te guarde;
O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha mise-
ricórdia de ti;
O Senhor sobre ti levante o rosto
E te dê a paz!”
Números 6: 24-26

Capitã Iveta Charão – OD Corpo de Piraí do Sul
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CONTEXTO

De uns tempos para cá as mulheres têm andado em 
evidência, graças ao Dia Internacional da Mulher e a 
tantas manifestações mundo afora. Leis de proteção 
têm sido criadas e um ambiente mais seguro, mais 
acolhedor para esta obra prima da criação de Deus.

Por trás do glamour que representa o status atual 
da mulher na sociedade está um quadro muito mais 
sombrio, sem qualquer traço de beleza e charme. 
Dados estatísticos mostram que no mundo inteiro, 
até mesmo em países desenvolvidos, mesmo entre 
pessoas de educação formal avançada e, inclusive, 
com poder aquisitivo acima da média, a escalada de 
violência contra a mulher é assustadora. Segundo 
dados coletados pelas plataformas do Ligue 180 e 
Disque 100, em 2020, 72% das denúncias registradas 
se referem à violência doméstica e familiar contra 
a mulher(informações do Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos).

Para a grande maioria das vítimas que figuram nestas 
estatísticas fica a amarga tarefa de ter que recomeçar 
a vida, às vezes escondendo-se, tendo de superar 
traumas psicológicos e físicos que as acompanharão 
pelo resto da vida.

O verso do livro de Apocalipse 21:5a, “Aquele que 
estava assentado no trono disse: Estou fazendo novas 
todas as coisas!” contém a declaração dAquele que 
estava no princípio com Deus(João 1:1) cujo desejo é 
restaurar, religar(daí a palavra “religião”), dar vida ao 
que já não tinha mais qualquer vitalidade. Somente 
Ele tem o poder de fazer novas todas as coisas. Para 
Ele o passado, o presente e o futuro não têm fron-
teiras. 

Corrie ten Boom, uma sobrevivente do holocausto 
nazista tornou-se uma incansável propagadora do 
evangelho, as boas novas do amor de Deus. Ela, que 
perdera seu pai e irmã nos campos de concentração, 

tinha tudo para tornar-se a mais amarga e infeliz pes-
soa sobre face da terra. No entanto o amor a Deus 
e a proximidade que tinha com os ensinos cristãos 
a levou a perdoar seus algozes, mesmo em momen-
tos quando a lembrança dos familiares queridos lhe 
vinha à mente. Em uma de suas viagens, ensinando 
e pregando, após a guerra, encontrou um ex guarda 
do campo de concentração do qual ela sobreviveu. 
Aquele momento foi o mais terrível para ela, ao lem-
brar o horror pelo qual passara, mas mesmo com 
relutância ela finalmente estendeu a mão ao seu ex 
malfeitor e liberou o perdão. Foi um momento no 
qual Deus lhe mostrou Seu infinito amor. 

O perdão é um recomeço maravilhoso, porque conta 
exatamente a história do ser humano que estava dis-
tante de Deus e voltou para viver ao lado dEle. Perdão 
não significa impunidade, não significa esquecimento, 
ou simplesmente a conivência com o mal que esteja 
sendo perpetrado. Significa, antes, a esperança e a 
certeza de que a justiça pode ser feita, o mal pode 
ser vencido pelo bem, sem revanche, sem violência.

O recomeço, ainda que difícil, quando é feito na 
presença e na busca por Deus, é possível para trans-
formar em novas todas as coisas. Corrie ten Boom 
registra em seus escritos que aqueles que tiveram 
capacidade de perdoar até os mais terríveis atos bru-
tais do nazismo foram capazes  também, com mais 
facilidade, de reconstruir suas vidas.
 
O perdão de Deus é para todos e Ele se expressa na 
pessoa de Jesus que, não tendo pecado algum, Se fez 
pecado por nós

Major Paulo Soares - Secretário Nacional 
de Programas

EIS QUE FAÇO NOVAS TODAS AS COISAS
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ESCOLHENDO SEMENTES E CULTIVANDO OS CAMPOS: A 
CHEGADA DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO NO BRASIL

Em 2022, o Exército de Salvação completará 100 anos 
de trabalho no Território do Brasil. Ao longo dos 
próximos meses, pretendemos destacar o trabalho 
social em cada década, visando apresentar de forma 
resumida a evolução da nossa presença em terras 
tupiniquins.  
 
Para acessar informações relativas aos primórdios 
do trabalho, foi preciso buscar o apoio do Diretor 
do Colégio de Cadetes, Major Cristiano Araújo, que 
trabalhou em uma detalhada reconstrução sobre os 
primeiros 50 anos do Exército de Salvação no Brasil. 
Segundo seus relatos, foi preciso colocar a mão na 
história, literalmente. Para buscar informações, o 
Major teve que analisar publicações históricas da 
revista Brado de Guerra no arquivo físico do Quartel 
Nacional. Praticamente um trabalho de arqueologia 
documental.
 
Uma grande polêmica que marca a história do Exército 
de Salvação no Brasil é o momento e local exatos de 
sua chegada ao Brasil. Salvacionistas brasileiros de 
diferentes cantos costumam reivindicar esse feito a 
partir de relatos específicos. Enfim, essa polêmica é 
tratada com detalhes na publicação trabalhada pelo 
Major. Se quiser saber mais será preciso esperar, 
mas, uma coisa que movimenta pouca polêmica, e 
podemos apresentar agora, é o início do trabalho 
social no território. 

A chegada oficial ocorreu em 1922, no Rio de Janeiro. 
Os Oficiais David e Stella Miche deixaram suas 
nomeações na Suíça para criar no Brasil um quartel 
do Exército da Salvação. Eles procuraram levar a cabo 
seu trabalho: o cuidado com os mais necessitados. 
Foi durante o desabamento do Monte Serrat, a maior 
tragédia natural da história de Santos1, no ano de 
1928, que o embrião do nosso trabalho social veio 
à tona. Segundo levantamento detalhado realizado 
pelo Major Cristiano, os Oficias que aqui estavam 
se organizaram para apoiar os trabalhos de resgate, 
apoiando na distribuição de alimentos e bebidas para 
os resgatados e os que trabalhavam no resgate. 
 

Essa seria a deixa para iniciar um trabalho que só 
evoluiu ao longo dos anos em que estamos aqui. 
Logo após a tragédia, é possível identificar a primeira 
ação mais consolidada com a criação, ainda em 1928, 
de um espaço na cidade de Santos para atender 
aos marinheiros expostos a perigos e dificuldades 
próprias da profissão. Além do acolhimento, o 
trabalho realizado também focava na distribuição de 
alimentos e no atendimento às vítimas das enchentes. 
Pouco tempo depois, em 1931, um trabalho parecido 
seria desenvolvido na cidade do Rio de Janeiro, 
sempre visando o resgate do ser humano de situações 
degradantes. 
 
Ao longo das décadas, o trabalho evoluiu em distintas 
frentes de atuação, quase sempre caminhando 
com as demandas sociais mais urgentes de cada 
tempo. Assim como nosso trabalho, a capacidade de 
identificar tais questões também evoluiu ao longo dos 
anos. Ainda assim, e de forma metafórica, podemos 
dizer que o Exército de Salvação já estava escolhendo 
as sementes e os campos que queria semear. 
 
Naquele tempo, o problema mais urgente identificado 
estava próximo dos Oficiais que aqui chegaram. 
Contudo, a continuidade do trabalho com os 
marinheiros, que naquele tempo e localização 
representavam uma das populações mais vulneráveis, 
já deixava claro como escolhemos as sementes e quais 
campo queríamos semear. Os problemas e questões 
sociais mudam junto com o tempo. O que não muda 
é essa essência de cuidado com quem mais precisa 
que marca e motiva o nosso trabalho. O cuidado com 
os mais vulneráveis está na raiz de surgimento do 
Exército de Salvação

Lucas Rosin – Departamento Nacional da Obra Social

1 Fams lança livro digital sobre a maior tragédia 
natural da Cidade | Prefeitura de Santos

CONEXÃO
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UMA HISTÓRIA PARA TODOS!

Começo dizendo, nesta primeira história da Rumo 
Kids/2022 -  que o sexo feminino é muito amado por 
Deus. Desde o princípio Deus criou a mulher para 
ser ajudadora do homem e , ao lado dele, adorar o 
seu criador: Deus! Obedecendo as Suas ordenanças 
e vivendo uma vida feliz e integral em Sua presença. 
Infelizmente, houve a queda e por se desviarem do 
princípio estabelecido por Ele, precisaram sair da Sua 
presença, mas jamais deixaram de ser importantes 
para Deus. Com tempo, o mundo criou uma separação 
entre o homem e a mulher e por sua percepção errada 
do que Deus coloca como princípio de vida na Bíblia, 
fez com que o homem se tornasse um ser com mais 
poderes que a mulher  (que pena). A mulher sempre 
foi muito cuidada biblicamente falando. 

Deus ama a sua criação! Deus ama o sexo feminino 
e tem as mulheres em grande conta! Se você é do 
sexo feminino, não dê ouvidos ao mundo. Se você 
é do sexo masculino, não permita que as meninas – 
moças – mulheres sejam vistas como um ser inferior, 
porque isso não procede do Senhor!

Meninas – Moças – Mulheres se vocês tiverem o 
mesmo princípio de Rute ( Rute 1.16) que não era 
do povo de Israel, mas que havia presenciado o 
testemunho de sua sogra em relação a Deus, com 
certeza, vocês serão abençoadas no tempo de Deus 
– que é perfeito – “ o teu Deus é o meu Deus” e por 
isso, no decorrer da história, temos a fala de Boaz, 
que seria, FUTURAMENTE,  seu marido, chamando-a 
de virtuosa! 

Veja : um homem chamando a mulher que ele recém 
conhecera  de VIRTUOSA!  Mas por que será? Porque 
Rute havia, antes de saber de qualquer coisa sobre a 
sua vida, viver a vida que o Deus vivo tinha preparado 
para ela (mesmo sem ela saber)! E no decorrer da 
história bíblica, ela tornou-se a bisavó do rei Davi!

Eu vou contar um segredo (sim, este eu quero 
espalhar) que o ser humano, sendo ele homem ou 
mulher  quando entrega a sua vida a Deus é exaltado 
no tempo Dele e na forma que Ele quer!
Um excelente ano na presença de Deus,

Com carinho,

Tia Lilian

RUMO KIDS
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RUMO TEEN

“Esqueçam o que se foi; não vivam no passado.
Vejam, estou fazendo uma coisa nova! Ela já está 
surgindo! Vocês não o percebem? Até no deserto vou 
abrir um caminho e riachos no ermo.
Isaías 43:18,19

Quem curte quadrinhos sabe que há algumas 
máximas a se compreender:

1 – O Batman com conhecimento do inimigo, recursos 
para vencer e tempo para se preparar, SEMPRE vai 
vencer uma luta;

2 – Ser extremamente poderoso quer dizer que, quase 
sempre, sua fraqueza vai ser algo bem bobo, como 
uma pedra verde que brilha;

3 – Quando a editora DC Comics percebe que fez 
algo muito errado com seu universo de super-heróis 
ela vai, sem medo de ser feliz, jogar tudo pela janela, 
inventar uma desculpa, dar um reebot em tudo que 
fez e começar novamente.

Não acredita em mim? Faça as contas: 
A Era de Ouro, a Era de Prata, o Multiverso, a Crise 
das Infinitas Eras, a Era de Bronze, a Hora Zero, o 
Reinado, a Nova Terra da Crise Infinita, os Novos 52, 
e a DC pós Ponto de Ignição e, bom, nós sabemos que 
em algum momento eles vão, novamente, jogar tudo 
fora e começar do zero.

Para os leitores de quadrinhos que não gostam de 
acompanhar algo que tem tanta rotatividade (leia-se, 
fãs da Marvel) as vezes é difícil acompanhar tantos 
começos e recomeços, sempre que algo parece não 
se encaixar tão bem assim.

Já para os fãs da própria DC, é isso que torna tudo tão 
interessante. Essa capacidade que a editora tem de 
assumir que coisas precisam mudar e que as histórias 
podem ser melhoradas.

Na vida cristã há espaço para um grande recomeço. 
Claro, você já deve ter ouvido falar em “se converter”, 
mas, tente ver isso pela perspectiva DC Comics das 
coisas.

Algo na história, na sua história, não está indo muito 
bem. Parece que o herói se feriu de forma muito 

séria ou o vilão está vencendo a batalha. Talvez 
algo de importante tenha se perdido ou algo que 
deveria ter ficado no passado voltou para atrapalhar. 
Independente do que seja, vem aquela mudança, 
aquele recomeço, que dá oportunidade de corrigir 
os erros do passado e trilhar caminhos novos e 
melhores.

Isso, caros leitores, é a conversão, no melhor estilo 
histórias em quadrinhos.

E a conversão não vem para destruir o que é bom e 
funciona, não. A Mulher Maravilha continua sendo 
uma grande super-heroína. Na verdade, ela só é 
tão poderosa hoje porque passou por todos esses 
reebots. O Flash não teria resolvido seus problemas 
familiares não fossem todos os começos e recomeços. 
Mas a Mulher Maravilha ainda é a Mulher Maravilha 
e o Flash ainda é o Flash.

Se você deixar Jesus entrar em sua vida, te dar um 
recomeço, fazer um reebot, ainda vai ser você. Um 
você novo, melhorado, mais forte e pronto para 
enfrentar batalhas mais épicas e sair vitorioso delas, 
mas, na essência, será você.

Não parece formidável? Então, experimente!

 Um recomeço com Jesus, uma conversão genuína, 
um ponto de ignição para novas oportunidades. Se 
entrar nessa aventura vamos, juntos, caminhar por 
uma nova e melhorada era de ouro.

Atividade dos Cadetes Locais (valendo 100 pontos):

Faça uma pesquisa sobre os personagens da DC 
que tem suas histórias inspiradas em figuras do 
cristianismo, faça um vídeo curto contando a história 
de um desses personagens fazendo o paralelo 
entre ele e um personagem bíblico e envie para 
programas@bra.salvationarmy.org. O melhor vídeo 
irá para nosso canal de YouTube como programação 
para Juventude. 

Tenente Lucas Wakai-Braga - 
Oficial Nacional de Juventude

COMEÇAR E RECOMEÇAR: SEMPRE QUE PRECISAR
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E F D Y V S U O I M

G E U F V X A I W A

W T R Q C S K R K R

R V Y E G B S U M C

F P H C A R I N H O

T C C F R H R E W Z

A V I R O K F Q U C

S J F G H P K X E M

E A T P R L Y C F G

S I J Z A G R W K V

X E Z N S L N A V D

V K Q J B G O R S Q

E I N T E R I O R M

M E S F V X A I W A

U T O Q C S K R K R

L V N E G B S U M C

H P H C A R I N H O

E C O F R H R E W Z

R V S R B E L E Z A

E J F G F R W G T J

S A T P R L Y D F G

S I J Z A G R I K V

X E S P E C I A L D

V K Q J B G O R S Q

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

MARÇO
MULHERES
CARINHO
ESPECIAL

DIA
SONHOS
BELEZA

INTERIOR



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
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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


