


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

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

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

nome sem discriminação.”

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

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

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

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

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

brasileira.”

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

Um pouco de nossa História

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

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

Inicialmente chamado “Missão Cristã”, optou em 1878 por uma 
estrutura organizacional semelhante à militar quando o nome Exército de 
Salvação, que retrata sua batalha em favor da justiça, foi adotado. Como 
um “exército” e em decorrência do latente amor às almas, a expansão 
foi rápida e logo outros territórios foram “conquistados”. Hoje o Exército 
de Salvação atua em 128 países contando com mais de 17.000 oficiais 
(pastores) e mais de 1.000.000 de soldados (membros) que atuam 
mantendo e administrando escolas, hospitais, clínicas, albergues, lares 
para crianças e idosos, creches e centros comunitários.

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

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

Em 1974, para melhor atender à 
legislação brasileira, foi criada a 
APROSES (Assistência e Promoção 
Social Exército de Salvação) que é 
uma organização não governamental 
de natureza assistencial, promocional 
e educacional sem fins lucrativos 
mantida pelo Exército de Salvação e 
que atende cerca de 1.700 pessoas 
em situação de vulnerabilidade 
social por dia. Porém o Exército de 
Salvação também presta assistência 
através de seus 41 Corpos (igrejas) 
com visitas a hospitais, presídios e asilos.
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No Natal anterior à sua morte, William Booth, 
fundador do Exército de Salvação, enviou 
um telegrama aos salvacionistas ao redor do 
mundo, contendo uma única palavra: “Outros!”. 
Esse tem sido o ministério do Exército de 
Salvação há 151 anos nos 128 países onde atua. 
É um Exército que trabalha com a mão para o 
homem e o coração para Deus.

Que neste período natalino renunciemos ao 
egocentrismo gerado pelo consumismo e, 
ao invés de focarmos em nós mesmos, que 
façamos a escolha de presentear alguém em 
nome de Jesus, de preferência alguém que 
certamente não receberia presente algum neste 
Natal.

Nossos articulistas estão dando ênfase nessa 
edição ao nome e ao nascimento de Jesus, 
por que acreditamos que o nome de Jesus é 
poderoso e está acima de qualquer outro nome. 
Você crê neste Nome?

Chegamos ao final de mais um ano, e você 
pode encontrar um lindo calendário na página 
central. Nossa oração é que cada dia do novo 
ano seja repleto de bênçãos na vida de cada 
leitor.

Feliz Natal e um abençoado 2017!

Ebeneser Nogueira – Major
Editor

14
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ESPECIAL

 Para as crianças em muitos países ao 
redor do mundo, o Natal é um momento de 
grande expectativa e emoção.
O Natal é fortemente marcado pela alegria das 
crianças, pois a maravilhosa história do Natal é 
sobre a vinda do Menino Jesus, de quem lemos 
no Evangelho de Lucas: 
Naqueles dias César Augusto publicou um 
decreto ordenando o recenseamento de 
todo o império romano. Este foi o primeiro 
recenseamento feito quando Quirino era 
governador da Síria. E todos iam para a sua 
cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José 
também foi da cidade de Nazaré da Galileia 
para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, 
porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. 
Ele foi a fim de alistar-se, com Maria, que lhe 
estava prometida em casamento e esperava 
um filho. Enquanto estavam lá, chegou o 
tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o 
seu primogênito. Envolveu-o em panos e o 
colocou numa manjedoura, porque não havia 
lugar para eles na hospedaria. Havia pastores 
que estavam nos campos próximos e durante 
a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E 
aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-
lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao 
redor deles; e ficaram aterrorizados. Mas o 
anjo lhes disse: “Não tenham medo. Estou lhes 
trazendo boas novas de grande alegria, que 
são para todo o povo: Hoje, na cidade de Davi, 
lhes nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor. 

Isto lhes servirá de sinal: encontrarão 
o bebê envolto em panos e deitado 
numa manjedoura”. De repente, uma 
grande multidão do exército celestial 

apareceu com o anjo, louvando a Deus 
e dizendo: “Glória a Deus n a s 

alturas, e paz na 

terra aos homens aos quais ele concede o 
seu favor”. Quando os anjos os deixaram 
e foram para o céu, os pastores disseram 
uns aos outros: “Vamos a Belém, e vejamos 
isso que aconteceu, e que o Senhor nos 
deu a conhecer”. Então correram para lá e 
encontraram Maria e José, e o bebê deitado na 
manjedoura. Depois de o verem, contaram a 
todos o que lhes fora dito a respeito daquele 
menino, e todos os que ouviram o que os 
pastores diziam ficaram admirados. Maria, 
porém, guardava todas essas coisas e sobre 
elas refletia em seu coração. Os pastores 
voltaram glorificando e louvando a Deus por 
tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes 
fora dito” (Lucas 2:1-20, NVI).
A história do Natal é para todas as pessoas 
de todas as idades e culturas, e é sobre como 
Deus entrou em nosso mundo comum, no 
nosso cotidiano, como um pequeno bebê, 
para que Ele pudesse viver com a gente e 
compartilhar nas nossas vidas. A vinda de 
Cristo no Natal mudou o curso da história 
humana.
Gostamos de olhar para o que nós pensamos 
que é uma imagem idílica e bela daquele 
primeiro Natal. No entanto, um estábulo não 
é um bom lugar para uma criança nascer. A 
realidade é que não havia lugar para Jesus.
Esse fato ainda é verdade hoje, com o excesso 
de comercialização do Natal ao ponto da 
maioria do nosso tempo, energia e atenção 
estarem focados em outras coisas. 
Estamos tão ocupados que não temos 
espaço ou tempo para lembrar 
que o Natal é a celebração do 
nascimento do menino Jesus.
Deus veio ao mundo para 
os pobres,  para as 

Mensagem do General
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pessoas comuns, não só para reis e príncipes. 
O anúncio dos anjos sobre o nascimento do 
Messias de Deus é para um grupo de pastores. 
Que pensamento maravilhoso que Deus veio 
para a realidade da nossa existência humana 
- e veio, sem discriminação, para os humildes, 
pessoas comuns.
James Irwin, um dos poucos astronautas que 
andaram na lua, foi questionado sobre suas 
experiências no espaço. Ele falou sobre a 
importância da exploração do espaço e como a 
humanidade tem sido ajudada com a pesquisa 
médica, as novas tecnologias e uma maior 
compreensão do universo em que vivemos. Ele 
passou a descrever a maravilha de olhar para 
o nosso pequeno planeta azul de tão longe no 
espaço e perceber o quão bonito e original 
ele é. Ele também falou sobre a maravilha 
de ficar em pé na lua em 1971 vendo um 
“nascer da terra”. Ele disse que é importante 
para o bem da humanidade ser tecnicamente 
possível um homem andar na lua, mas que o 
mais importante é que Deus, em Jesus, entrou 
em nosso mundo e caminhou sobre a terra. 
A chegada de Jesus ao nosso mundo torna 
muitas coisas possíveis: é possível para nós 
conhecer a esperança e o amor; desfrutar 
de um relacionamento pessoal com Deus, o 
Criador; experimentar o perdão pelas coisas 
erradas que fazemos; e é possível para nós 
experimentar uma sensação de paz e de 
pertença neste mundo conturbado.
Infelizmente, ainda vemos tanta injustiça, 
ódio, violência e corrupção no mundo, que às 
vezes somos levados a expressar desespero. 
Seria bom se o mundo pudesse ver e receber 

o maior presente que Deus nos dá em Jesus.
As palavras do cântico da Major Joy Webb 

“Vem ao nosso mundo!” refletem um 
desejo e um apelo, pois sem Deus, 

nosso mundo é um lugar muito 
triste:

Tudo à nossa volta é só escuridão;
A verdade e o amor perderam seu lugar;

Nós, precisamos, sim, que venhas já!
Vem ao nosso mundo,

Vem ao nosso mundo, Jesus, vem!
Muita gente em solidão, muitos não têm pão;

Muito ódio nasce e cresce em muitos corações;
E precisamos, sim, que venhas já!

Frente a tanta confusão não há o que esperar;
O homem esqueceu a fé, não sabe mais orar;

Ele precisa, sim, que venhas já!¹

Felizmente ele não precisa ser assim, o nosso 
mundo pode ser diferente, mas, para isso 
acontecer, é preciso que cada um de nós 
experimente uma mudança de coração, ser 
mudado e transformado para que a vida 
que Deus planejou para nós se torne uma 
realidade através de seu Filho, Jesus. Não 
é de admirar que os anjos se regozijaram 
e cantaram: “Glória a Deus nas alturas ...” 
(Lucas 2:14).

André Cox – General
Líder Internacional do Exército de Salvação

Tradução: Major Ebeneser Nogueira
¹Tradução do Cântico: Lúcio  de Moura Netto



 Mais uma vez o Natal está chegando e 
as famílias e amigos começam a se programar 
para desfrutar desta data da melhor forma 
junto àquelas pessoas que ama ou com as 
quais curte um bom tempo na companhia.
Para alguns, é um tempo que tem que ser 
planejado cuidadosamente e com muita 
antecipação para que tudo resulte perfeito e o 
espírito mágico do momento não se estrague 
com algo inesperado. Já para outros, esta 
temporada não traz muita diferença no seu dia 
a dia e qualquer arranjo dentro da pressa do 
trabalho ou dos estudos será suficiente para 
cumprir com as tradições da nossa sociedade, 
mesmo quando alguns já não têm uma boa 
ideia de porque continuamos celebrando essa 
data a cada ano.
Quando crianças, muitos sonhávamos com 
a manhã do Natal e com a possibilidade de 
receber alguns presentes ou brinquedos 
que alegrariam nosso dia e nos dariam a 
oportunidade de mostrar aquilo que ganhamos 
a nossos amigos ou familiares. Mas tenho 
certeza de que nem todos deixavam um tempo 
separado para meditar no real significado do 
Natal e entender melhor o que realmente 
celebramos nessa data em dezembro. Minha 
família sempre separava um tempo antes de 
receber os presentes para contar os relatos 
bíblicos que nos falam do nascimento de 
Jesus aqui na Terra, o verdadeiro motivo que 
temos para celebrar essa festa anualmente. 
É que nessa noite de Natal, mais de dois mil 
anos atrás, a humanidade recebeu o maior 
presente da sua história, quando o filho de 
Deus encarnou como homem e veio morar 
com Sua criação.
Somos nós a razão pela qual Jesus veio a este 
mundo para dar Sua vida. Somos a razão pela 
qual Ele logo sofreu e morreu. Ele deu tudo de 
Si a um mundo que se encontrava em trevas 
e perdição, para nos mostrar a verdadeira 
razão de viver. Quando nós encontramos, 
finalmente, a razão de viver, entendemos que 
isso demanda entregar cada dia de nossas 

vidas a Ele em tudo o que fazemos, em tudo 
o que falamos e em como tratamos as outras 
pessoas ao nosso redor. Jesus se tornou 
nosso modelo de vida. Teve um nascimento 
bem humilde, mas quiçá não muito diferente 
da realidade que hoje milhares de crianças 
enfrentam cada dia neste mundo em que 
vivemos. Sua mensagem de amor e obediência 
ao Pai Celeste demonstrou que mesmo uma 
pessoa de origem humilde pode causar um 
grande impacto na sua sociedade se estiver 
disposta a seguir os ensinos divinos de paz e 
amor.
Por isso podemos afirmar que “Natal não 
é Natal até que aconteça no seu coração!” 
Em algum lugar, dentro de você, é onde o 
verdadeiro Natal tem seu início. Para isso, você 
tem que estar disposto a aceitar a Jesus Cristo 
como seu Senhor e Salvador, como o Menino 
Rei que nasceu para reconciliar o mundo com 
Deus, e que teve que dar Sua vida por nossa 
maldade e erros na vida. Cristo ressurgiu da 
morte e hoje reina ao lado de Deus pai.
Então, existe uma decisão muito importante 
para ser tomada neste Natal, se você ainda não 
o tem feito. Se você entregar sua vida e vontade 
ao Cristo da Bíblia, então você descobrirá o que 
realmente é o Natal e poderá celebrar essa 
data de um jeito muito diferente neste ano e 
nos anos que virão. O Menino Jesus, hoje Rei 
nos Céus, o convida a celebrar o verdadeiro 
Natal para o resto de sua vida!
Que Deus nos dê sabedoria para procurar e 
seguir a verdade.

Fraternalmente em Cristo,

Oscar Sánchez - Comissário
Chefe Nacional do Brasil

Natal não é Natal até que 
aconteça no seu coração

ESPECIAL
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Misha e Jesus
Em 1994, dois americanos fo-
ram convidados pelo Departa-
mento de Educação da Rússia 
a ensinarem ética e moralidade 
(baseado em princípios da Bí-
blia) em instituições públicas. 
Em plena época de Natal, eles 
encontraram num orfanato 100 
meninos e meninas que haviam 
sido abandonados ou abusados 
pelos parentes ou responsáveis. 
Os homens contaram a seguinte 
história:
“Foi no final do ano, época para 
as crianças ouvirem a mensa-
gem tradicional de Natal. Con-
tamos para eles sobre Maria 
e José chegando a Belém. Não 
achando lugar na Hospedaria 
eles foram ao estábulo onde 
Jesus foi colocado numa man-
jedoura.
Durante a história as crianças 
ficaram maravilhadas. Ficaram 
ligadas em cada detalhe.
Terminamos a história e demos 
às crianças pedaços de papelão 
e tecido para cada uma fazer 
uma manjedoura. Eu comecei a 
olhar os trabalhos delas e che-

guei à mesa do pequeno Misha. 
Ele tinha seis anos e já tinha 
terminado seu projeto. Quando 
olhei para a manjedoura dele 
eu vi não um, mas dois nenês 
deitados.
Eu chamei o tradutor e pergun-
tei por que havia dois nenês na 
manjedoura. Cruzando seus 
braços, e olhando a sua manje-
doura Misha começou a repetir 
a história. Para uma criança tão 
pequena, que ouviu a história 
pela primeira vez, ele contou 
tudo muito bem, até que che-
gou à parte onde Maria deitou o 
bebê Jesus na manjedoura. Daí 
ele começou a acrescentar al-
guns detalhes. Ele disse ‘Quando 
Maria deitou o neném na man-
jedoura, Jesus olhou para mim 
e me perguntou se eu tinha um 
lugar para ficar. Eu disse a Ele: 
Eu não tenho papai ou mamãe, 
então não tenho onde ficar. 
Daí, Jesus disse que eu poderia 
ficar com Ele. Mas, eu disse a Ele 
que eu não poderia porque eu 
não tinha um presente para Ele 
como todos os outros. Mas, eu 

queria ficar tanto com Jesus. En-
tão eu tentei pensar em alguma 
coisa que eu poderia dar a Ele 
como presente. Eu pensei que 
se eu pudesse aquecê-lO, isto 
poderia ser um presente. En-
tão, eu perguntei a Jesus: Se eu 
puder aquecer você, isto serviria 
como um presente? E Jesus me 
disse: Se você me aquecer, isto 
vai ser o melhor presente que 
alguém jamais me deu. Então 
eu deitei na manjedoura e Jesus 
olhou para mim e me disse que 
eu poderia ficar com Ele – para 
sempre’.
Quando o pequeno Misha ter-
minou sua história, seus olhos 
estavam cheios de lágrimas. Ele 
deitou sua cabeça na mesa e 
chorou. O pequeno órfão havia 
encontrado alguém que nunca 
o abandonaria ou abusaria dele, 
alguém que ficaria com ele – 
para sempre.”

– Autor desconhecido. 
Traduzido e adaptado por 

Dennis Downing 

ENFOQUE
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O nascimento de Jesus foi cercado de muitos 
mistérios cumprindo inúmeras promessas, 
desde o Éden, e principalmente os fenômenos 
relativos à Sua missão no mundo.
Desde o início, o fator milagre marcou cada 
detalhe envolvendo as circunstâncias de 
um nascimento sobrenatural quanto a Sua 
geração divina pela ação do Espírito Santo, 
como pelo lado humano  Deus conduziu os 
acontecimentos revelando aos envolvidos, 
Maria e José, o que estava acontecendo e como 
deveriam proceder.
Tanto Maria como José, foram envolvidos em 
situações chocantes e incompreensíveis as 
quais o Senhor foi dirimindo com revelações 
por meio de anjos.
O caso de José por exemplo, envolveu um 
constrangimento e um dilema com relação à 
gravidez sobrenatural de sua noiva de quem 
tinha plena confiança e não queria difamá-la. 
Porém, o Senhor veio ao seu encontro por meio 
de um anjo enviado do céu para dizer-lhe que 
não temesse receber Maria como sua esposa, 
pois o filho que esperava era uma obra divina 
ou, gerado pelo Espírito Santo, aliás, estava se 
cumprindo as profecias, especialmente o que 
foi dito pelo profeta Isaías  (7:14): “O Senhor 
lhes dará um sinal; a virgem ficará grávida e 
dará a luz um filho, e o chamarás Emanuel.” 
Que significa Deus conosco.
A José o anjo disse: “Ela lhe dará um filho, e 
você deverá dar-lhe o nome de Jesus porque 
Ele salvará o seu povo dos seus pecados.” 
(Mateus 1:21)
A tarefa de dar nome a uma criança era algo 
muito especial na cultura hebraica e deveria 
seguir os seguintes critérios:
- ser próprio para o indivíduo
- ser de acordo com sua posição social, possíveis 
circunstâncias de seu nascimento, aspirações 
dos pais, e tradição da família.
O nome tinha que estar em sintonia com o 
caráter da pessoa, e às vezes, era até mudado 
para ajustar-se à pessoa, e era também 

associado a várias situações e circunstâncias. 
Por exemplo:
Jacó – o suplantador ou “agarrador de calcanhar” 
(Gênesis 25:24 e 26)
Uma mãe que dava à luz junto ao poço (ao 
buscar água) poderia chamar seu filho Beerá 
(nascido junto ao poço), ou, no caso de Moisés, 
“tirado das águas”.
Se nascia durante uma tempestade, poderia 
receber o nome de Baraque, que quer dizer 
“relâmpago”.
Haviam nomes não muito honrosos, como 
Acbor, “camundongo”, ou Calebe, “cão”, mas 
havia nomes muito significativos, como Elias, 
“meu Deus é meu Senhor”, e nomes ligados à 
família de Jesus, como:
Zacarias – “Jehovah se lembra” – (pai de João 
Batista)
Izabel (prima de Maria) – “Deus que faz pacto”  
João – “Graça e favor de Deus”
Esses nomes têm uma ligação direta com Jesus, 
não só pelo vínculo de sangue, mas pelo seu 
significado espiritual – porque o nome de Jesus 
significa SALVADOR – “Ele salvará o Seu povo 
dos seus pecados.”
A palavra salvação tem um sentido muito amplo 
e extenso – significa libertação, preservação, 
cura e perfeição.
Salvar do pecado significa não só ficar livre 
das culpas e transgressões, mas significa ser 
guardado de viver escravo de seu egoísmo 
desenfreado e corrupto, e mais é ser curado na 
alma e no espírito e restaurado na comunhão 
com Deus e empreender uma caminhada de fé 
que nos leva à semelhança com Deus.
Como disse John Stott: “A libertação que Jesus 
faz é libertação da amarga escravidão da vida 
sem sentido para um senso de propósito... É 
libertação de nosso próprio egocentrismo para 
uma nova vida e auto-realização através do 
serviço altruísta e abnegado... e libertação da 
futilidade e da dor da corrupção e da dissolução, 
para um novo mundo de imortalidade, beleza 
e gozo indizível.”

Jesus - Um nome divinamente escolhido
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O pecado tem como base o orgulho de querer 
ser auto-suficiente e de dar as costas a Deus, 
buscando satisfazer o seu desejo insaciável de 
glória pessoal e de prazer egoístico.
A salvação oferecida por Cristo passa pela 
fé no Deus que se lembra de nós e vem ao 
nosso encontro para nos resgatar. No Deus 
que promete nos livrar de todo o mal, tanto 
no presente como na eternidade através 
de um pacto de obediência e submissão ao 
Senhor Jesus. No Deus que é cheio de graça 
e de misericórdia para conosco e nos oferece 
perdão, paz e alegria numa vida de comunhão 
com Ele.
Deus veio à humanidade na pessoa de Jesus 
Cristo, o Deus Emanuel – Deus conosco. Ele é 
o Deus das promessas que prometeu salvação 
a todo o que crê.
É o Deus da graça e da misericórdia, o Deus 
presente em nossas vidas e no nosso caminhar 
diário.
O nome de Jesus é poderoso para aquele que O 

invoca com fé. Ele prometeu a todo aquele que 
crê e se entrega à Ele que receberá poder para 
libertar-se de todo mal e vencer a si mesmo, 
ao mundo opressor e ao diabo e seus anjos.
Ele prometeu aos que o seguem: “Em meu 
nome expulsarão demônios, falarão novas 
línguas,... imporão as mãos sobre os doentes, 
e estes ficarão curados.” (Marcos 16:16-18).
E também prometeu que: “todo aquele 
que invocar o nome do Senhor será salvo.” 
(Romanos 10:13).
Como disse o apóstolo Paulo: “... Deus o exaltou 
à mais alta posição e lhe deu o nome que está 
acima de todo nome, para que ao nome de 
Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra 
e debaixo da terra e toda língua confesse que 
Jesus Cristo é Senhor para glória de Deus Pai.”
Creia nesse nome e receba uma nova vida! 

Amém!

Paulo W. Rangel
Comissário
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Olá! Certa vez o profeta Isaías 
escreveu: “Pois os meus pensa-
mentos não são os pensamen-
tos de vocês, nem os seus ca-
minhos são os meus caminhos, 
declara o Senhor” (Isaías 55.8). 
Isso nos ensina que Deus não 
pensa como nós pensamos. 
Também nos ensina que temos 
uma ideia equivocada sobre 
Deus, de como Ele é e o que faz. 
Deus não pode ser descrito 
sob nossos princípios lógicos. 
Para termos uma ideia, 
imaginemos um qua-
drado e um círculo; o 
quadrado é uma coisa 
e o círculo é outra bem 
diferente. Não podemos 
chamar um quadrado 
de círculo ou vice-versa. 
Agora, indo à igreja ou 
não, sabemos ou ouvi-
mos falar que Deus sabe 
todas as coisas, pode 
todas as coisas e está 
em todo lugar. Deus é 
infinito; é impossível 
dar-lhe forma, pois qual-
quer descrição que tentarmos 
fazer sobre Ele é como se ten-
tássemos limitá-lo. O problema 
é que essa explicação é somen-
te uma das muitas formas de 
entender Deus. Tudo muda 
quando olhamos para Jesus. 
O Seu nascimento nos leva a re-
visar tudo o que supomos saber 
sobre Deus. O apóstolo João nos 
ajudará a entender isso. No seu 
evangelho, ele descreve a Jesus 
como a Palavra (ou verbo) que 
estava com Deus e que era Deus 
desde o princípio (João 1:1,2). Na 
sua condição de Deus, Jesus se 
torna como um de nós e habita 

no nosso meio (João 1:14). Ve-
mos em Jesus o amor de Deus 
revelado. Através dEle, a huma-
nidade pode conhecer Deus.  
No entanto, Jesus passou desa-
percebido. João escreve: “Aque-
le que é a Palavra estava no 
mundo, e o mundo foi feito por 
intermédio dele, mas o mun-
do não o reconheceu.” (João 
1:10,11). Sinceramente, esse 
texto me deixa perplexo. É como 
se fizéssemos muita questão de 

alguém estar na nossa festa e, 
quando essa pessoa aparece, 
nós não percebemos. Deus ha-
bitou no nosso meio e nem nos 
demos conta. Como pode isso? 
O Natal pode nos ajudar a en-
tender essa questão. Pensamos 
em muitas coisas: presentes, 
ceia, compras, entre outros. No 
entanto, esquecemos de Jesus, 
o principal homenageado nes-
sa data. Todos os preparativos 
para o Natal são importantes, 
mas não podemos esquecer 
daquele que se tornou como um 
de nós e que se identifica com 
as nossas alegrias e fraquezas. 
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Dessa forma, saímos da lógi-
ca. Entendemos que Jesus é 
mais importante que todos 
os preparativos do Natal. Não 
deixamos de festejar, mas Je-
sus não passa desapercebido. 
Enfim, Deus sai da sua própria 
lógica por amor a nós; e um 
amor que não conseguimos 
entender. Jesus é como um 
quadrado que vira círculo mas 
continua sendo chamado de 
quadrado. Parece difícil de com-

preender isso, mas o que 
eu quero dizer é que 
Jesus, como ser humano, 
não deixa de ser Deus.  
Jesus veio ao mundo para 
que nos reaproximemos 
de Deus. Consequente-
mente, nos aproximamos 
com mais facilidade das 
pessoas, pois se amamos 
a Deus, amamos ao pró-
ximo também, mesmo 
aqueles que nos ofen-
deram durante o ano. 
Mais uma vez saímos 
da lógica, pois o nosso 

amor se torna mais expansivo. 
Caro(a) leitor(a): saia da lógi-
ca! Ame mais a Deus, lembre 
mais de Jesus, mas não deixe 
de comemorar; não somente 
no Natal, mas que nossa vida 
seja de homenagem a Deus, 
mesmo que não estejamos ne-
cessariamente comemorando. 

O Senhor te abençoe 
e te guarde. 

(Números 6:24)

Jeferson D’Ávila - Capitão
OD Corpo  (Igreja) de Uruguaiana - RS 

Saindo da Lógica
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SERVINDO

Guarulhos: Ação Social em prol 
da Criança e da Família

• 61 Almoços (Roseli e Cláudio)
• 255 Senhas para cama elástica 
e brinquedos Infláveis (Cadetes)
• 180 Algodões-doces (Elisabethe)
• 49 Cortes de cabelo e pintura 
(Michael, Saulo)
• 59 Testes de pressão Alta e 
Glicose (Maria, Vera e Ana)
• 29 Maquiagens Infantis e 
Adultas (Ana Paula e Priscila)
• 34 Testes de visão com receita 
(Ótica Ferrari)
• 06 Orientações jurídicas (Dr 
Wagner)
• 47 Senhas para piscina de 
bolinhas (Cadetes)
• 22 Serviços de manicure (Eliane)
• 13 Trocas de livros (Sr. Paulo)
• 128 Cadastros de pessoas 
atendidas (Cadetes)
• 25 quilos de doações de roupas 
na “Caixa do Bem” 

“Tudo que fizestes a um desses pequeninos, é a mim que fizeste”. Mateus 25:40

Somos gratos a todos que se uniram e realizaram a primeira Ação Social no Exército de Salvação – 
Corpo de Guarulhos - no dia 09 de outubro de 2016. Voluntários, vizinhos, doadores, soldados, cadetes, 
oficiais, colaboradores e apoiadores formaram um Exército que atendeu a população neste dia.

A esta ação somam-se as aulas de espanhol ao ar livre, ministradas pela professora Quênia, e a 
distribuição de kits com pasta de dente pela Empresa Sorridents.
Dignos de nota foram os cultos ao ar livre, como a Escola Dominical, com 34 pessoas na assistência, e o 
de encerramento, com 46 pessoas, e os diversos grupos que se apresentaram: pandeiros, flauta, teclado, 
banda de metais e teatro. Os diversos voluntários que nos ajudaram a armar as barracas e utensílios 
e a fechar a rua. Marcelo e a Banda Amintor animaram o encerramento do evento e presentearam o 
público com brindes. 
Solicitamos a todos que continuem a apoiar mais eventos como esse e convidem outros voluntários 
para se alistarem e se unirem à próxima Ação Social no ano de 2017.

Majores Paulo César e Claudete Swartele Rodrigues
Oficiais Dirigentes do Corpo de Guarulhos
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Ângelo chegou esbaforido 
na igreja e contava a quem 
passasse ou estivesse parado 
que seu irmãozinho havia 
nascido naquela manhã. 
Alguns davam os parabéns ao 
menino. Perguntavam se ele já 
o tinha visto. Como ele era...
Ângelo respondia que não, 
que não o havia visto e não 
sabia como ele era, mas uma 
coisa ele sabia, e do alto dos 
seus seis anos, disse com 
orgulho: - De uma coisa eu 
sei... 
E  uma das pessoas que estava 
perto dele, perguntou:
- E o que você sabe?
- Eu sei o nome dele! 
Todos deram risada... e como 
adultos continuaram a fazer 
perguntas para instigar o 
menino a contar mais sobre 
o ocorrido.

- Sabe? E qual é o nome do seu 
irmãozinho?
- E- ma – nu –el! Disse ele 
pausadamente e cheio de si.
- Que nome lindo! 
- Eu sei! 
(mais risadas pelos adultos)
- Você sabe?
- Sim! Porque fui eu que escolhi 
o nome.
- Ah! 
Um dos adultos pegou Ângelo 
e o colocou em pé em uma 
cadeira para que ele ficasse 
mais alto e perguntou:
- E por que você o escolheu?
- Ora, porque sou Ângelo e o 
meu nome, em grego ou em 
latim, significa ANJO. 
Os adultos pararam de achar 
tudo uma graça, só porque 
o menino tinha seis anos, 
e começaram a prestar, 
verdadeiramente, atenção ao 

menino.
- Continue – falou um senhor 
de cabelos bem branquinhos 
– agora estou muito curioso 
no que você tem a nos dizer 
sobre o seu nome e a escolha 
do nome do seu irmãozinho.
- Bem, disse o menino, é muito 
simples. Estamos na época de 
Natal, não estamos?
- Sim, disseram aqueles que o 
escutavam.
- Meu nome significa Anjo, 
certo?
- Certo!
- Não foram os anjos que 
anunciaram a chegada de 
Jesus?
- Sim!
Pois bem, eu juntei as coisas. 
Eu aprendi na escola dominical 
que Jesus é o filho de Deus e 
que Deus o mandou para ficar 
conosco, por isso ele também  

O anúncio de um nascimento
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é conhecido como EMANUEL, 
que quer dizer...
(todos disseram em coro)
-DEUS CONOSCO!
Os adultos se sent iram 
abençoados com o que 
ouviram.
O menino desceu da cadeira 
e foi sentar ao lado de seus 
amiguinhos e qual foi  a 
surpresa quando o pastor 
pediu que todos abrissem a 
Bíblia e lessem a passagem de 
Mateus 1:18 a 23 confirmando 

o que o Ângelo já sabia.
Após isso, leram também 
Lucas 2:8 a 14, onde os anjos 
louvavam pelo nascimento do 
Filho de Deus.
Foi um culto extremamente 
especial! 
C a n t a r a m  C â n t i c o s  d o 
Cancioneiro salvacionista 
471, 472, 473, onde as letras 
retratam o que a Bíblia diz 
sobre o nascimento de Jesus.

O anúncio de um nascimento

Queridos(as) amiguinhos(as) 
D E U S  E S T Á  C O N O S C O ! 
Pois Jesus nasceu com este 
propósito de nos levar de volta 
até a presença desse Deus 
todo poderoso que é criador, 
preservador e governador de 
todas as coisas!

Beijos, 

Tia Lilian

RUMO KIDS
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