


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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Prezados leitores,

É com imensa alegria que me dirijo a vocês uma vez mais, 
agora na edição de maio da Revista Rumo. Nesta edição 
estamos abordando o tema Família e sua relevância para a 
sociedade. Este mês é, também, o mês das mães, e quero 
estender meu caloroso abraço a todas as mães; as guerreiras 
que fazem do seu lar um ambiente de aprendizado e amor. 

Nosso Presidente, o Coronel Ted Horwood, enfatiza que as 
mães ocupam na sociedade um papel único e essencial. Por 
esta razão celebramos, neste mês, as mães de uma maneira 
toda especial. É inegável o papel que elas têm no contexto 
da família.

Unimo-nos a todos vocês nesta grande celebração da mulher 
e da família, que nos últimos tempos vêm sendo atacadas 
pelo mal promovido por uma sociedade que, infelizmente, 
inverteu os valores morais e perdeu o respeito para com a 
constituição familiar e o valor das mulheres.

Que juntos possamos ser agentes de transformação, 
devolvendo à família o seu status de precioso valor e 
creditando às mulheres/mães o valor que elas têm para a 
família e a sociedade. Unamos as nossas forças por uma 
sociedade melhor; mas, para isso, precisamos atentar para 
a relevância do papel da família.

Desejo a todos uma boa leitura.

Cristiano Araújo - Major
Editor
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ESPECIAL

É um prazer apresentar esta edição da Rumo.  O foco 
deste mês está num tema conhecido de todos – 

família, com especial atenção às mães.

As famílias são fatores básicos e estabilizadores 
em todas as sociedades, são unidades socialmente 
constituídas e geralmente definidas como tendo 
membros que cuidam de outros membros que não 
podem cuidar adequadamente de si mesmos.  Isso 
aponta para a criação dos filhos ou o cuidado de 
parentes idosos.  Em segundo lugar, as famílias são 
geralmente entendidas como sendo unidades sociais 
cujos membros têm funções definidas por gênero.  Os 
homens frequentemente proveem as necessidades 
materiais para a família e as mulheres administram 
os recursos e proveem apoio social e emocional que 
fortalece a família. Certamente esses conceitos  são 
generalidades, e cada família é diferente.  Algumas 
famílias funcionam com somente um dos pais e, na 
sociedade de hoje, há famílias que têm pais do mesmo 
sexo.  Mas, em geral, e em todo o mundo, as famílias 
são quase iguais.

A função das mães na sociedade é essencial e única. 
Principalmente por isso nós celebramos as mães de 
uma maneira tão especial, como faremos neste mês.  
As mães são essenciais, pois elas nos protegem, elas 
têm contato diário com os filhos ainda dependentes. 
Elas são as principais responsáveis pela nutrição e 
cuidados da saúde da família. Elas são únicas porque 
Deus as criou diferentes em honra dos homens.  Sua 
compaixão e empatia sustentam o estímulo social e 
emocional. Quantos de nós temos corrido para nossas 
mães quando passamos por sofrimento ou decepção 

profundos?  Elas são frequentemente responsáveis 
por criar o ambiente saudável e amoroso para a 
família.  Estudos revelam que é a mãe quem mais 
promove conversação em torno da mesa de jantar!  

O que eu descrevi acima certamente não é real para 
todas as famílias.  Nem todas as mães, assim como 
os pais, agem de forma a oferecer a melhor oportu-
nidade para a saúde e bem-estar da família.  Mas, 
isso não deve nos impedir de celebrar as mães neste 
mês.  Quer celebremos nossa mãe, a mãe de nossos 
filhos ou a mulher que teve a maior influência ma-
terna sobre nós – neste mês vamos celebrar todas 
elas. Vamos honrá-las com nosso respeito. Vamos 
tomar algum tempo para nos lembrar de seu amor 
e sacrifício.  Vamos agradecer nossas mães, esposas 
e aquelas que investiram em nós.  Foram elas que 
nos ajudaram a criar nossos lares e ajudaram a criar 
nossas comunidades.  

Deus os abençoe neste mês.  No Exército de Salvação, 
vamos orar por vocês e pelas mulheres em suas vidas 
que significam o máximo para vocês. 

Ted Horwood – Coronel
Chefe Nacional do Território do Brasil

Quartel Nacional – São Paulo

Família: Dia das Mães
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REALIDADE

A família é o útero social, onde a pessoa vai se 
percebendo e desenvolvendo suas aptidões me-

diante os vínculos que constrói. É um sistema regido 
por regras, que determinam os padrões de intera-
ção. Há duas forças contrárias que agem sobre ela: 
a homeostase, que garante a sua conservação, e a 
transformação, que permite o seu crescimento. Para 
desenvolver sua autonomia, o ser humano precisa se 
sentir integrado. Assim, a família deve gerar seguran-
ça e liberdade, para que haja respeito às diferenças. 
Quanto mais nos sentimos amados e valorizados, 
mais somos estimulados a ampliar o nosso mundo e 
desenvolver o nosso potencial.

A base de uma autoestima positiva é a convicção de 
estar no lugar certo, de ter o direito de existir e cres-
cer. A tarefa da família é receber um ser dependente 
e imaturo e transformá-lo em um ser autônomo e 
interdependente, capaz de amar e ser amado, bem 
como de contribuir com a construção do mundo. 
Amar é respeitar o outro em sua unicidade, em suas 
escolhas e desejos. Os filhos precisam viver de forma 
coerente com os talentos que Deus lhes deu, mesmo 
que não coincidam com as expectativas de seus pais.

Quando a estrutura familiar é muito rígida, a criança 
não encontra espaço. Ela se sente coagida a ocupar 
um lugar predeterminado para não ser rejeitada. Para 
o psiquiatra Adalberto Barreto, “o ambiente familiar 
passa a ser um espaço de asfixia, de muita frustração 
e sofrimento”. Nessas famílias não há lugar para o de-
sabrochar da vida. Os anseios pessoais são asfixiados 
pela pressão de regras rígidas, que estão a serviço 
de um equilibro estático e restritivo. As relações são 
fundamentadas na manipulação e na culpa. É preciso 
se violentar para continuar fazendo parte do sistema. 
Não há espaço para o prazer, a alegria, a criatividade.

Muitos se submetem por medo da rejeição. Outros 
assumem a responsabilidade de manter a família 
unida, mesmo que para isso tenha de adoecer. Es-
sas pessoas se tornam a lata de lixo da família, o 
para-raios das tempestades afetivas. Mas a droga 
e o álcool podem se tornar uma forma de escapar 
magicamente dessa realidade opressiva. A violência 
intrafamiliar é outro sintoma de desajuste. Em vez de 
promover emancipação e desenvolvimento, o útero 
social tem se tornado um espaço de condicionamento, 
deformação e, até mesmo, exclusão. Além dos desa-
justes internos, a violência social pesa sobre a família 
por meio do desemprego e, consequentemente, da 
falta de saúde, moradia, educação e segurança. Para 
Adalberto Barreto, essa condição “produz estresse, 
reduz o limiar da tolerância e favorece as agressões, 
as fugas nas drogas e no álcool e as desagregações”.

Os vínculos não podem sofrer ameaças de rompi-
mento. Eles são compromissos a ser renovados a 
cada crise, os quais norteiam a busca de soluções que 
contemplem as necessidades de todos os envolvidos. 
A harmonia é fruto do diálogo, da flexibilidade, do 
respeito mútuo, do perdão e da reconciliação. Ninho 
e horizonte amplo garantem aconchego e liberdade. 
Famílias saudáveis são aquelas que constroem vín-
culos suficientemente fortes para gerar autonomia e 
crescimento. Quando perguntaram à mãe de Martin 
Luther King qual era o segredo da educação que gera-
ra um filho tão especial, ela respondeu com sabedoria 
e simplicidade: “Procurei dar-lhe raízes e asas”. 

Texto publicado originalmente 
Na Edição 270 da Revista Ultimato. 

https://www.ultimato.com.br/revista/artigos/270/
familia-fonte-de-alegria-e-sofrimento

Família: Fonte de Alegria e Sofrimento
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DIREITOS HUMANOS, HUMANOS DIREITOS

RACISMO, PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO:
Por Via das Dúvidas, Grite no 13 e no 21

Introdução

A sociedade brasileira é plural desde seu começo. 
Inicialmente, para cá vieram espanhóis, france-

ses, holandeses e portugueses. No decorrer dos sé-
culos, o fluxo de imigração não diminuiu. Na década 
de 1820, os suíços estabeleceram Nova Friburgo, no 
Rio de Janeiro, e os alemães começaram a se firmar 
nas terras de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. 
Os italianos tiveram o ápice da sua chegada entre 
1880 a 1930; a partir de 1908, os japoneses iniciaram 
um novo capítulo da história em terras brasileiras. 
Junte-se a tudo isso, a formação de colônias bolivia-
na, chinesa, coreana, israelita, libanesa, paraguaia, 
polonesa, ucraniana, venezuelana... o conjunto disso 
forma o nem sempre harmonioso e integrado caldo 
cultural brasileiro. Entretanto, não é possível esque-
cer que para cá também foram trazidos – contra a 
vontade deles – africano(a)s escravizado(a)s que aqui 
foram submetidos a humilhações. Como animais, 
foram forçados a trabalhar, na maioria das vezes so-
mente com as condições mínimas para continuarem 
a existir e a produzir. Não tinham direito, só deveres. 
Naquele contexto, as mulheres negras foram estig-
matizadas, submetidas e exploradas sexualmente 
nas “Casas Grandes e Senzalas” por seus “senhores” 
e filhos. A literatura clássica informa que era comum 
o assédio moral, a violência física, psicológica e se-
xual contra essas mulheres, assim como as ações 
violentas “das patroas” que - enciumadas - agiam de 
forma impiedosa e sádica mandando queimar cara 
ou orelhas e mesmo arrancar unhas, peitos e olhos 
das mucamas bonitas. Some-se também a isso o fato 
de que no período colonial (1530-1822) era comum 
meninas negras de dez/doze anos serem prostituídas 
por seus “senhores” que viam nelas não somente 
fonte de prazer, mas igualmente de lucro.   
    

Escravidão abolida, mas não exterminada
Sem dúvida, o negócio de escravizar outros era e 
continua lucrativo. Por outro lado, devido à pressão 
da Inglaterra, por aqui aprendeu-se a elaborar e 
promulgar leis “para inglês ver”: só para atender as 
expectativas do povo de lá, mas sem na prática nada 
mudar para o povo de cá. Foi assim em 1850, com a 
proibição da entrada de africanos escravizados (Lei 
Eusébio de Queiróz); em 1871, com a alforria às crian-
ças que nasciam de mulheres escravizadas (“Lei do 
Ventre Livre”); em 1885, com a lei Saraíva-Cotegipe, 
que concedia liberdade às pessoas escravizadas que 
tinham mais de sessenta anos de idade; e, finalmen-
te, em 13 de maio de 1888, com a proibição e conces-
são de libertação aos africanos escravizados (“Lei Áu-
rea”). Mas, o que de fato mudou na vida dos negros 
que de um momento para outro se viram “livres”? 
Na verdade, para muitos, a situação até piorou: 
Agora eles não tinham onde morar e muito menos 
em que trabalhar. Acrescente-se, o preconceito da 
elite brasileira que aproveitou a oportunidade para 
empregar preferencial e prioritariamente a mão de 
obra que chegava da Europa. Além do mais, faltou-
-lhes a proteção do Estado. Estavam livres, mas sem 
os mínimos direitos garantidos, inclusive o direito à 
educação. Só lhes restou a segregação, a periferia, 
a sarjeta e com isso o preconceito, a discriminação 
e o racismo. A escravidão havia sido abolida, mas 
não exterminada.   

Para romper o preconceito é preciso...     
Viver nos cortiços e comunidades pobres das gran-
des cidades não é fácil. Além da falta de estruturas 
básicas – educação, lazer, saúde e segurança -, só de 
mencionar o endereço, fica difícil conseguir empre-
go.  O preconceito – disfarçado ou velado – aflora. 
Mas, ninguém admite ser preconceituoso. Por isso 
é “mais difícil quebrar um preconceito do que um 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi promulgada em dezembro de 1948. Ela 
trata de questões fundamentais para a convivência pacífica e respeitosa entre todos os 
seres humanos e da dignidade que cada um tem independentemente de religião, credo, 
cor ou raça. Infelizmente, mais de 70 anos depois, seu conteúdo ainda é desconhecido 
e não poucas vezes distorcido. Nesta série de artigos, o Major Maruilson Souza parte 
do pressuposto de que os direitos humanos não são para os humanos direitos, mas 
para que todos os humanos andem direito e tratem uns aos outros com respeito e 
dignidade. Nessa perspectiva, o autor se propõe a abordar o assunto de maneira que 
o(a) leitor(a) possa perceber que os Direitos Humanos relacionam-se com o nosso dia-

a-dia e que seu objetivo principal é que nos tornemos “Humanos Direitos”. 
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átomo” (Albert Einstein). Daí a necessidade de se 
perguntar sempre: “Que país é esse onde o precon-
ceito está guardado em cada peito? Que país é esse 
onde as pessoas não podem ser iguais, devido às 
suas classes sociais?” (Bob Marley). 
No latim, a palavra preconceito (praeiudicium) refere-
-se a um julgamento antecipado, a uma atitude ge-
neralizada, a uma visão distorcida da realidade. Só 
é vencido quando assumido; quando a diversidade 
é aceita e apreciada; quando o respeito ao outro 
torna-se um valor inegociável e quando há decisão 
de mudar. Pois “quando a gente muda, o mundo 
muda com a gente” (Gabriel, o pensador).   

Racismo: 
É preciso coragem para entrar no debate 

Em anos recentes, cenas de racismos vêm sendo 
expostas, denunciadas e criminalizadas não só no 
futebol. No entanto, percebo que seus autore(a)s, 
quando levados à justiça, negam ser racistas: só 
fizeram um comentário infeliz. É que na época do 
politicamente correto “não é feio ser racista, é feio 
admitir que você é racista” (Milton Santos).   
Há diversos tipos de racismo (cultural, individual, 
institucional, social, étnico, ...). Todos eles são pre-
judiciais à pessoa humana e à sociedade. Por isso 
mesmo é um tema atual. Na sua dimensão individual 
fundamenta-se na superioridade de algumas etnias 
sobre outras, especialmente devido à cor da pele. 
Reconhecendo o problema - assim como os males 
que o racismo já causou e causa à humanidade - e 
objetivando trazer sua discussão para o centro, a 
ONU estabeleceu o 21 de março como o “Dia Inter-
nacional pela eliminação da discriminação racial”. 
Por outro lado, em uma sociedade onde ninguém 
admite, é preciso coragem para entrar no debate. 

Consciência Negra: Entre o formal e o real
A abolição formal da escravidão no Brasil deu-se em 
13 de maio de 1888, porém a busca por justiça, pela 
igualdade de direitos, pelo respeito e por dignidade 
continua. Junte-se a isso a luta por educação de qua-
lidade, pelo acesso aos mercados de trabalho, além 
daqueles que lhes eram designados, e pelo ingresso 
na universidade que fez com que, em 2003, fosse 

instituído o “Dia Nacional da Consciência Negra” 
(Lei Federal 10.639). Como consequência, o estudo 
da cultura e da história afro-brasileira entrou no 
currículo e nos debates escolares. A escolha da data 
não foi por acaso: É uma homenagem a Zumbi, líder 
dos Quilombos dos Palmares.   

Conclusão
Não acho que se deva escolher entre 13 de maio e 
21 de novembro para lembrar o sofrimento histórico 
do povo negro e para recordar as lutas e festejar as 
conquistas. Não considero que deva-se optar por 
uma ou outra data para que os heróis negros sejam 
celebrados e homenageados. Por via das dúvidas, 
denuncie, lute, relembre, celebre, festeje e grite 
tanto no 13 quanto no 21, pois:  
 “Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm 
direito a igual proteção da lei. Todos têm direito a pro-
teção igual contra qualquer discriminação que viole a 
presente Declaração e contra qualquer incitamento a 
tal discriminação” (Art. 7º. da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos). 

Para discutir em grupo
1. Qual é a diferença entre discriminação, precon-
ceito e racismo?  
2. Você já ouviu falar de alguém, já presenciou ou 
já sofreu algum tipo de discriminação?  
3. O que você sabe a respeito da “Convenção Inter-
nacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial”?
4. Como podemos nos engajar para que todas as 
formas de discriminação sejam eliminadas? 

Maruilson Souza, é Doutor em Filosofia (Ph.D) e 
Pós-Doutor (Psicologia). Atualmente serve como 

Secretário Nacional de Educação e membro do 
Conselho Internacional de Teologia. 
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REFLEXÃO

Na quarta-feira, 15 de maio, é comemorado o Dia 
Internacional da Família. A data foi definida em 

20 de setembro de 1993, após deliberação da Assem-
bleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). 
Neste dia é comum o Secretário-Geral da ONU emitir 
um comunicado e/ou fazer um pronunciamento a 
respeito de problemas relacionados à família (como: 
o abandono de incapaz, gravidez na adolescência, 
alcoolismo, dependência de drogas e violência no 
contexto familiar) e sobre as possíveis medidas que 
podem ser tomadas para resolvê-las ou, no mínimo, 
minimizá-las.

Para Cláudio Fernandes¹ a família, do ponto de vista 
histórico e sociológico, é o núcleo elementar da so-
ciedade, ou seja, uma instituição basilar. É na família 
que funciona o primeiro grupo de relações no qual 
as pessoas interagem entre si. Fernandes esclarece 
que foi “... a partir do núcleo familiar que a sociedade 
como um todo ganhou corpo ao longo da história huma-
na. Contudo, a decisão da ONU, enquanto organização 
internacional, de escolher um dia para homenagear a 
família está relacionada com os problemas e transfor-
mações que essa ‘célula social’ vem apresentando desde 
o século XX”.

Não posso deixar de ver esta data como uma exce-
lente ocasião para refletirmos sobre a importância 
da família. Nós cristãos entendemos a sacralidade da 
família tendo em vista ser ela uma criação de Deus 
e a base da sociedade. O Exército de Salvação crê na 
família como unidade básica da sociedade, através 
da qual as tradições cristãs podem ser salvaguarda-
das. Para nós a família deve ser o lugar onde o amor 

ocupa o centro e está acessível a todos aqueles que 
dela fazem parte. Os princípios da fé, moral, cidadania 
responsável, honestidade e ética devem começar no 
seio familiar. Acreditamos que a fidelidade, o amor 
e o cuidado para com os(as) filhos(as) e entre o casal 
podem e devem estabelecer as verdadeiras relações 
de uma vida familiar ideal.² 

Segundo José Filho³: “A família tem uma importância 
fundamental não apenas no âmbito da reprodução 
biológica, mas principalmente, enquanto mediadora 
de seus membros com a sociedade. Ela proporciona a 
construção de nossa primeira identidade e nos insere 
nas relações sociais, tanto no nível emocional, cultural 
[...]. A Família é o primeiro referencial e permeia toda a 
nossa existência”.

Por definição, a família é constituída por pessoas que 
estão interligadas pelos laços de sangue, do casamen-
to ou mesmo da adoção. Há amigos tão especiais que 
podem ser considerados como parte da família.

John H. Westerhoff4, professor de Religião e Educação, 
é da opinião que a família tornou-se não somente um 
tema recorrente mas um assunto muito em voga em 
publicações diversas. Ele pergunta: Em que estado se 
encontra a família? Está sã ou doente? As opiniões são 
diversas e, em muitos casos, conflitantes. Segundo ele, 
estão ocorrendo muitas mudanças, mas seja qual for 
o nosso conceito de família, ele está evoluindo rapi-
damente. O que importa é entender o que significam 
estas mudanças e qual a resposta ou as respostas que 
precisam ser dadas. Westerhoff5 ainda afirma que 
somos testemunhas de uma contínua transformação 

Família: Nosso Maior Patrimônio



9 Rumo - Maio de 2019

na família, e essas mudanças não são nem boas nem 
más em si mesmas e, como qualquer outra realidade 
social, podemos encontrar nelas muitas oportunida-
des para influenciar positivamente a sociedade. 

Segundo Josué Gonçalves6 “uma das maiores frustra-
ções deste final de século é a crise que se abate sobre a 
família”. O autor entende que observar a família em 
estado de avançada degradação causa imensa dor e 
pesar naqueles que a entendem como um importante 
pilar da sociedade. Para ele o “...desmoronamento da 
família coincide com a crise da afetividade. A essência 
de nossas vivências está nos relacionamentos significa-
tivos, especialmente aqueles que se dão no âmbito de 
vida familiar. A afetividade é uma espécie de ‘cimento’ na 
construção das relações humanas, e o homem do nosso 
século, preso às garras do individualismo, vai excluindo 
da sua vida a afetividade...” como uma importante 
promotora de relações profundas. 

Gonçalves ressalta que o cuidado com a família tem 
como implicação um cuidado urgente de nós mesmos, 
especialmente no que diz respeito ao que somos. 
Além da aprendizagem do amor, da valorização do 
outro e do respeito. Um segundo cuidado para preser-
var a “... família está na solidificação da relação marido/
mulher, eixo básico dos relacionamentos familiares. 
Infelizmente, muitos filhos crescem sem ver sequer seus 

pais juntos e outros, por sua vez, jamais viram os pais 
abraçados, vivenciando afeto e ternura. O modo de viver 
dos pais afeta diretamente o modo de ser dos filhos”. 

Dependemos das experiências vivenciadas no con-
texto familiar, podemos assistir a um crescimento 
assustador de filhos rebeldes, agressivos, apáticos 
e inseguros ou um crescimento de filhos maduros, 
responsáveis, com princípios, que respeita o próximo 
e torna-se um cidadão responsável. Quando as bases 
são fortes, toda a construção e estrutura familiar fi-
cam seguras e firmes. Por essa razão, não podemos 
permitir que a influência familiar, perante a sociedade, 
seja desvalorizada, uma vez que é ela quem define os 
princípios pelos quais conduziremos nossas vidas e 
viveremos nossos relacionamentos no mundo.

Como diz  Lasch7: “a família é a instituição que atua 
como principal agente de socialização e que reproduz 
padrões culturais no indivíduo. Não só confere normas 
éticas, proporcionando à criança sua primeira instrução 
sobre as regras sociais predominantes, mas também 
molda profundamente seu caráter utilizando vias das 
quais nem sempre ela tem consciência”. 

A família continua, sim, sendo o nosso maior e mais 
importante patrimônio. Precisamos trabalhar com o 
intuito de fortalecê-la, para que continue dando sua 
contribuição à sociedade. 

Viva a Família!

Cristiano Araújo – Major
Editor

 ¹Disponível em <https://brasilescola.uol.com.br> Acesso em 
09/04/2019.

 ²Tomadas de Posição do Exército de Salvação 
sobre a Família.

³ JOSÉ FILHO, M. A família como espaço privilegiado para a 
construção da cidadania. Franca: UNESP - FHDSS, 2002. p. 15. 

(Dissertações e Teses n. 5). 
  4MALDONADO, Jorge Ernesto. Fundamentos Bíblico-

Teológicos do Casamento e da Família. 
Ultimato, 1996. pp. 119-120.

5Ibidem. p. 123.
  6Disponível em <https://amofamilia.com.br/a-familia-na-uti/> 

Acesso em 09/04/2019.
7ZANETTI, S. A. S.; GOMES, I. C. A ausência do princípio de 

autoridade na família contemporânea brasileira. Psico, Porto 
Alegre, PUCRS, v. 40, n. 2, p. 198, abr./jun. 2009.



Você já se perguntou o que  pode fazer por sua 
mãe hoje?

Eu lhe pergunto: - O que você fez por sua mãe ontem? 
E antes de ontem? 

Ah! Esqueci de escrever na pergunta: ... que não tenha 
sido pedido ou mandado por ela? Que você tenha 
feito de forma espontânea e de coração agradecido?
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... ... 
(os pontinhos são o seu cérebro reprocessando a 
pergunta, depois que  foi melhor elaborada, porque, 
com certeza, se fosse apenas a primeira parte, você 
já teria a resposta: lavei a louça, varri o chão, arrumei 
minha cama, pulei da cama sem reclamar, fui dormir 
sem reclamar e assim vai).

 Nós, filhos, somos muito engraçados! A gente ado-
ra ter uma mãe prestativa e que faça tudo por nós, 
mas, quando trata da gente fazer por ela, é aquele 
chororô, é um resmungo só! E quando a gente acha 
que se governa, então? Aí o falar é mais incisivo. 
Temos razão na nossa argumentação, mas ouvir a 
ponderação dela é difícil!

RUMO KIDS

O Que Eu Posso Fazer?

Eu fico pensando nas postagens que muitos filhos fa-
zem quando chega uma data especial para homena-
gear em suas mães. Seja aniversário ou Dia das Mães 
por exemplo. Geralmente, quando as postagens são 
de pessoas mais velhas, casadas, elas são sempre 
cheias de muito carinho e com um tom emocionan-
te... e eu fico a pensar: “todo esse falar, também é 
verdadeiro olho no olho? Será que a grande maioria 
consegue dizer as mesmas palavras frente a frente? 
É de se pensar, não é mesmo?

Geralmente, quando ainda moramos com nossos 
pais e quando atingimos uma certa idade, o que que-
remos é distanciamento. Não deixamos de amá-los, 
mas deixamos, sim, de demonstrar esse amor. A mãe 
parece não ter o mesmo valor que antes , não me 
pergunte porquê. Confesso que comigo foi a mesma 
coisa e se pudesse...  mas não posso mais. 

É isso, Dia das Mães é todos os dias! Clichê, repetição 
de falas? Sim. Mas é verdade. E se é todos os dias, 
devemos ajudar conforme a nossa idade permite 
fazer sem reclamar. Leu? Vou repetir devagar: SEM  
RE –CLA- MAR.

10Rumo - Maio de 2019



11 Rumo - Maio de 2019

Já ouvi de muitos adolescentes que se pudessem 
teriam escolhido outra família para poder ter nascido 
e viver. Que na família de fulano é tudo melhor e blá-
-blá-blá! Eu sei que às vezes as condições financeiras 
e sociais não são as melhores, mas para tudo há um 
motivo e não vai adiantar reclamar e ser do contra.

Saiba que nenhuma família é perfeita. Se lhe consola, 
a própria família de Jesus , mais especificamente, seus 
irmãos, tinham dificuldade em crer nele ( João 7.5), 
segundo o relato de João.

Não pense que as coisas são mais difíceis para você 
do que para seu colega que mostra, aparentemente, 
uma felicidade eterna. As dificuldades podem não ser 
as mesmas, mas o grau de dureza é alto. Por isso, 

volto à pergunta: - o que pode você fazer  para sua a 
mãe, pai , irmãos, tios, família em geral?

As dificuldades existem em qualquer família, mas 
elas podem ser amenizadas com nossas atitudes 
de amor. Queira ser você o instrumento de paz, de 
harmonia, de esperança, tendo como foco o amor de 
Deus por você, sabendo que Ele tem o plano perfeito 
para a  sua família.

Beijos, 

Tia Lilian

Encontre a saída do labirinto:
(Resposta na página 02)
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CONEXÃO

Temos utilizado esse espaço, mensalmente, para 
compartilhar histórias de pessoas que confiaram 

no Exército de Salvação em situações desafiantes 
de suas vidas e tivemos oportunidade de apoiá-las 
por um período. Neste mês do Dia das Mães, quero 
apresentar a história de superação de Maria Cristina 
Schimitz*, cuja vida ensinou que a plenitude de ser 
mãe é aprender com as situações, e agradecer para 
crescer!

“Meu nome é Cristina, sou casada com Dari e temos dois 
filhos. O primeiro nasceu em 2002; uma criança linda 
e saudável. Bryan sempre foi uma criança diferente, 
sempre foi muito doce, educado e amoroso. Acredito 
que foi uma preparação. No ano de 2010 decidimos ter 
mais um filho, e o Bryan escolheu o nome! Ele esperava 
Samuel com muita ansiedade, fazia vários planos para 
brincar, correr, jogar bola e etc... Nós três estávamos 
muito felizes!!!

Eu trabalhava há 18 anos numa empresa e amava o que 
fazia. Meu esposo também trabalhava; tudo o que nós 
queríamos era ver nossa família bem sem faltar nada 
e fazíamos de tudo para que isso acontecesse. Chegou 
o grande dia! Tudo pronto para a chegada do nosso 
Samuel. Fui para o hospital e me prepararam para o 
parto, só que, infelizmente, me esqueceram na sala ao 
lado da sala de cirurgia. Aquela foi a noite mais longa 
de toda minha vida. Eu gritava, pedindo ajuda, mas, 
nada acontecia, parecia invisível aos olhos e ouvidos 

Agradecer para Crescer

dos profissionais daquele hospital. Foi muito cruel sentir 
meu filho querendo sair, se debatendo dentro de mim. 

Quando resolveram entrar no meu quarto já não havia 
muito a ser feito, o Samuel já tinha inserido líquido da 
barriga e já não respondia mais. Fizeram minha cesa-
riana e veio a surpresa: meu filho estava quase morto! 
Os médicos me disseram que Samuel não iria sobreviver. 
Entrei em desespero. Porém, após dois meses na UTI foi 
constatado que, por falta de oxigenação no cérebro, 
meu filho nunca iria falar, andar, correr, nem brincar 
com seu irmão. Não sabia como falar isso para o Bryan. 
Lembrava a todo o momento como ele estava guardando 
os brinquedos para eles brincarem juntos. 

Tudo estava organizado na minha vida, mas, de repente, 
tudo tinha desmoronado. E, agora, o que fazer? Afinal 
eu tinha preparado, resolvido e planejado tudo! Naquela 
época, eu trabalhava muito e achava que podia tudo, 
me esqueci que não temos o total controle sobre tudo 
na nossa vida.

Começamos uma longa batalha, tive que abandonar meu 
emprego para cuidar do meu filho e tivemos que viver de 
uma única renda que, na verdade, só dava para pagar 
o aluguel, a água e a luz de onde morávamos. Nesse 
período, entrei em depressão profunda, pois já não tinha 
domínio sobre a minha situação. Passaram-se três anos 
e a situação era de mal a pior.
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Um dia, retornando do hospital com o Samuel, o que 
era uma constante em minha vida, resolvi pedir ajuda 
ao Exército de Salvação. Eu só queria uma cesta básica, 
pois naquela época tínhamos que escolher ou comer 
ou morar. Buscar ajuda não era fácil, pois nunca havía-
mos precisado pedir nada e, agora, estávamos pedindo 
alimentos.

Eu não sabia a grandiosidade do programa do Projeto 
Três Corações. Fui acolhida, abraçada, senti-me uma 
pessoa amada. Naquela altura toda família e amigos já 
tinham se afastado de nós e não existia mais vida social. 
Afinal, ninguém quer saber de amigos com problemas e, 
muito menos de parentes necessitados. O único toque 
do telefone que eu escutava era do hospital, marcando 
exames, mais nada! Bryan, que antes era convidado para 
todos os aniversários, já não era mais convidado nem 
mesmo para o dos primos.

Voltando ao Projeto, minha família foi acolhida e, logo, 
meu filho mais velho foi incluído em aulas de violão. Eu 
aproveitava os períodos dele nas aulas, para levar Sa-
muel às terapias, pois sabia que ele estava bem cuidado.

O Exército de Salvação foi de muita importância para 
minha família. Comecei a receber visitas dos membros 
da igreja, fui acolhida pela assistente social que me aju-
dou a buscar meus direitos. Através do Projeto, recebi 
a doação de uma cadeira de rodas que deu liberdade a 
meu filho e a mim. 

Com a cadeira de rodas, Samuel começou a frequentar 
a escola, e eu comecei a ter mas um tempinho para cui-
dar da minha saúde a fazer alguns trabalho ½ período. 
Comecei a ver soluções e possibilidades. Veio também 
o melhora de depressão e minha independência finan-
ceira. O caminho que eu não enxergava, o Projeto me 
ajudou ver!

Hoje estamos bem! Samuel veio acrescentar muito à 
nossa família; cuidamos dele e o amamos demais. Sa-
muel, aos nossos olhos, é uma criança normal. Ele não 
fala nem anda, mas, interage conosco e posso dizer que 
poderia ser diferente? Ele e o Bryan brincam como todas 
as outras crianças; ainda que de forma diferente, Bryan 
brinca com o irmão, joga bola e passeia. 

O Dari e eu confiamos que nosso filho tem necessidades 
diferenciadas e que precisamos estar por perto para 
amá-lo e cuidar dele. Samuel nos uniu mais, e hoje meu 
sentimento é de gratidão. Agradeço a Deus pela vida 
dos meus filhos , e digo que tenho 02 filhos especiais! 
Atualmente, devido à ajuda do Bryan, consigo até viajar 
sozinha. Agradecemos a Deus por todas as dificuldade e 
vitórias. Ele nos confiou um anjo, com nossa dificuldade 
aprendemos a ficar unidos e cuidar um do outro.

Tivemos que nos adequar à nova realidade da nossa 
vida e permanecermos unidos e, graças a Deus que 
nunca nos abandonou, e ao apoio recebido do Exército 
de Salvação. Tornamo-nos parte da família Exército de 
Salvação e, sempre que possível, estou lá, porque sei que 
eles estarão prontos a me ajudar. 

Aos 14 anos, Bryam me falou: “Mãe acho que se meu 
irmão não fosse assim eu não o amaria tanto”. Isso me 
fez ver que o amor é tudo. Hoje, nossa família é cada vez 
mais unida e aprendemos a amar cada vez mais e dar 
valor e cuidar um do outro. 

Gostaria de aproveitar e falar sobre a importância do 
Projeto; ele está lá por você, e só existe por você. Apro-
veite o que ele tem para oferecer e aprenda, pois todos 
aqueles ensinamentos não são em vão. Você vai vencer, 
pode ter certeza.”

Cristina, Dari, Bryan e Samuel Schimitz 

* A Família Schimitz assiste atualmente as atividades 
do Corpo Central de São Paulo. 

Milka Santos - Major
Secretária Nacional da Obra Social

ERRATA: Na edição anterior (abril de 2019), no artigo 
“O Melhor do Brasil: o brasileiro” – páginas 12 e 13, 
informamos equivocadamente que Bruno Santana, um 
jovem que nasceu em uma comunidade vulnerável na 
cidade de Recife, ficou em 40º lugar no vestibular da 
Universidade Federal de Pernambuco e em 30º lugar 
em faculdade particular; quando, na verdade, ele ficou 
em 4º lugar no vestibular da Universidade Federal de 
Pernambuco e em 3º lugar em faculdade particular. 
Esse erro ocorreu devido a problemas técnicos e pedi-
mos desculpas pelo equivoco.

Bryam e Samuel
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CONTEXTO

É muito interessante observar as famílias das 
propagandas de margarinas que vemos na tv. 

Todos sorrindo, com a mesa farta e cada integrante 
da família sabendo o que fará durante o seu dia. É 
claro que isso é apenas um ideal de família quase que 
inalcançável. O dia começa e precisamos lidar com os 
mais diversos problemas e incômodos.

Mas nada é mais doloroso do que quando alguém 
jovem perde a vida. Uma coisa é um jovem enterrar 
seu parente mais velho; é triste, mas entendemos 

Quando a Vida É Interrompida

que essa é a ordem da vida. Já o contrário chega a 
ser antinatural. Junto com esse jovem morrem outras 
coisas, entre elas, a esperança. Sonhos e planos são 
interrompidos. Diante disso o que nos resta? Como 
Deus intervém em situações como essas?

Pensando em famílias que vivem a triste realidade de 
perderem um ente querido jovem, estou convidando 
você a olhar o que as Escrituras dizem para assim 
crescer em nós o consolo de Deus. O Evangelho de 
Lucas narra a história de uma viúva que vivia na cidade 
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de Naim (ver Lucas 7:11-17). Ela tinha um único filho 
que viera a falecer. Havia também uma multidão em 
luto acompanhando o enterro desse garoto. Temos 
a união de dois fatos  delicados. Uma por ser viúva e 
outra por perder o único filho. Ser viúva nos tempos 
de Jesus era muito difícil, pois as mulheres dependiam 
muitos dos seus maridos. Se alguma fatalidade 
acontecesse com eles, a viúva ficaria completamente 
desamparada.  Agora, perder um único filho era uma 
catástrofe. Além de ficar viúva, não teria o amparo 
do seu filho quando crescesse. Note que a multidão 
também está em luto; não está louvando a Deus e 
está indiferente a Jesus. É aí que Jesus intervém não 
somente na vida da viúva, mas também na multidão 
enlutada que a estava acompanhando. Ele enxerga 
a situação, aproxima-se de todos e diz, cheio de 
compaixão, para a viúva: “não chore!” (Lucas 7:13) 
Jesus se identifica com a dor da viúva e da multidão.  
Logo após, o menino ressuscita. Essa foi a primeira 
história de ressurreição contada no Novo Testamento. 
Então o povo conclui: “Deus interveio a favor do seu 
povo” (Lucas 7:16).

Aprendemos com isso que nada foge do controle 
de Deus. Mesmo que não entendamos algumas 
circunstâncias, Deus tem um propósito para tudo. 
Não foi coincidência Jesus ter entrado em Naim, pois 
isso estava no plano eterno de Deus. Aprendemos 
também que Jesus é o Senhor da vida e da morte (ver 
Ap 1:18). Assim como Ele parou a multidão em luto e 
direcionou todos a contemplarem a ressurreição e a 
vida, Ele detém o poder da morte sobre todos aqueles 
que creem em Seu Nome.

Não é à toa que alguns especialistas dizem que a fé 
é o melhor recurso para superar a perda. A fé não 
nos liberta do luto; mas, através dela, enchemo-
nos de esperança e assim nos fortalecemos para 
continuar vivendo, sabendo que Alguém também 
chora conosco; esse Alguém é Jesus.

Que o choro de Jesus cure os corações enlutados que 
perderam seus jovens familiares.

“O Senhor te abençoe e te guarde!” (Números 6:24)

Jeferson Viega D’Avila - Capitão
OD Corpo (Igreja) de Uruguaiana

“Não é à toa que alguns 
especialistas dizem que a fé é 
o melhor recurso para superar 

a perda. A fé não nos liberta 
do luto; mas através dela 

enchemo-nos de esperança e 
assim nos fortalecemos para 
continuar vivendo, sabendo 
que Alguém também chora 

conosco; esse Alguém é Jesus.”
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