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Prezados Salvacionistas,

Estamos em festa – tempo de celebrar os grandes feitos 
que o Senhor tem feito a nosso favor.

Que alegria poder compartilhar com cada um de vocês esta 
Revista Rumo alusiva aos 100 anos de história do Exército 
de Salvação no Território do Brasil.

Fazemos parte de uma história de lutas, mas também 
de vitórias. Um Exército que continua marchando e 
espalhando a mensagem do Reino de Deus e servindo 
Outros para a glória de Deus com amor e compaixão.

Na carta de Efésios 5:20 lemos: “Dando graças 
constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome 
do Senhor Jesus Cristo. ” 

Com certeza temos gratidão em nosso coração por 
pertencermos a esta grande família Salvacionista e com 
alegria e júbilo podermos comemorar as conquistas do 
passado; celebrar o presente, pelos grandes feitos do 
Senhor em nosso meio; mas, também, continuarmos 
olhando com esperança para o futuro.

Oro para que cada um de nós, Oficiais, Soldados, Jovens 
Soldados, Funcionários, Voluntários e Amigos do Exército 
de Salvação no Brasil, continuemos trabalhando juntos e 
fazendo a diferença neste Território.

Que Deus os abençoe e guarde!

Sinceramente,

Josiane Martinez - Capitã
Editora 

EDITORIAL
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A Comissária Rosalie e eu temos o prazer de ir ao 
Brasil para liderar as comemorações dos 100 anos 
de serviço do Exército de Salvação. As celebrações 
centenárias são um momento para honrar o passado, 
mas também para olhar para o futuro. Uma tocha está 
sendo passada para uma nova geração ao entrar em 
um novo século. Novas oportunidades de ministério 
esperam por você. Novas expressões de missão estão 
lá para serem exploradas e estabelecidas. O povo do 
Brasil precisa da voz profética de retidão e justiça dos 
Salvacionistas, e de suas expressões práticas de graça. 
Seus irmãos e irmãs em todas as Américas precisam 
de sua inovação e inspiração. E o Exército de Salvação 
internacional precisa de sua contribuição única para 
o Corpo de Cristo.

Lembro-me da promessa do apóstolo Paulo de que 
“aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará 
até ao Dia de Jesus Cristo” (Filipenses 1:6). Que você 
continue a conhecer a presença e o poder de Deus em 
seu ministério, enquanto Ele continua Sua boa obra no 
Território do Brasil”.

General Brian Peddle
Presidente Internacional

É uma alegria para mim cumprimentar todos os 
leitores desta importante revista. Os Oficiais, soldados, 
funcionários e amigos no Território do Brasil fazem 
parte do incrível trabalho que Deus está fazendo com 
o Exército de Salvação em todas as Américas. É um 
tremendo testemunho da graça de Deus que o Exército 
de Salvação pode celebrar 100 anos de serviço no 
Brasil. É também um testemunho do compromisso de 
gerações de Oficiais e soldados que têm sustentado o 
ministério do Exército de Salvação nestes 100 anos.

 Milhares e milhares de pessoas têm sido tocadas pelos 
ministérios que ocorrem no Território ao longo dos 
anos. O impacto em suas vidas nunca será totalmente 
conhecido, mas tenha certeza de que o serviço e o 
ministério são conhecidos por nosso Pai celestial, que 
continua a abençoar nosso trabalho.

Sinto-me tão encorajado pelo singular ministério 
em Cubatão - o trabalho com aqueles que vivem a 
violência doméstica e o compromisso contínuo com 
os refugiados venezuelanos - que é uma bênção 
para todos nós no Quartel General Internacional. 
Mais importante, porém, o trabalho é uma bênção 
para aqueles que recebem o apoio prático e no 
conhecimento de que ele é motivado pelo amor – o 
amor de Deus por nós e nosso amor pelas pessoas.

Mensagem do General Brian Peddle
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Mensagem dos Coronéis Strasse
Estimados amigos Salvacionistas,

Desejo cumprimentá-los em nome de Jesus Cristo, 
nosso Senhor e Salvador. Para minha esposa, Coronel 
Nara Strasse, e eu, é uma grande alegria e prazer 
poder servir ao Eterno Deus como líderes do Exército 
de Salvação em seu 100° aniversário em solo verde e 
amarelo. 

Nossa Igreja, o Exército de Salvação, completa o marco 
de 100 anos, servindo a Deus nesta terra maravilhosa 
que é o Brasil. São muitas as vitórias que podemos 
enumerar para a glória do Senhor Altíssimo. Muitas 
vidas foram transformadas através de nossa missão, 
que envolve a pregação do Evangelho de Jesus Cristo 
e suprir as necessidades humanas sem discriminação 
aos necessitados e marginalizados. 

O Exército de Salvação iniciou seu trabalho missionário 
no Brasil com a chegada dos Oficiais Missionários, 
Tenentes-Coronéis David e Stella Miche, no ano de 
1922, na Cidade do Rio Janeiro, a partir de onde o 
Exército de Salvação se expandiu para várias outras 
cidades, desde o Norte e Nordeste até o Sul do Brasil. 

Com a graça de Deus temos exercido nossa missão, 
buscando a cada dia sermos mais eficientes em atender 
as necessidades específicas de cada comunidade 

onde estamos inseridos e, nessa busca, nossa última 
conquista foi alcançada em Boa Vista, Roraima, com 
um projeto de acolhimento e encaminhamento de 
refugiados venezuelanos. 

Por tudo isso, é com gratidão e júbilo em nossos 
corações que erguemos as nossas vozes e, assim como 
Samuel (7:12), proclamamos que “Até aqui nos ajudou o 
Senhor”. Reconhecendo nossas conquistas, através da 
ajuda do Senhor Eterno, nos sentimos entusiasmados 
e maravilhados com a certeza de uma caminhada a 
seguir com grandes realizações para o Reino de Deus 
em continuidade à missão do Exército de Salvação no 
Brasil, pois tudo que fazemos é para Sua honra e glória. 

Em Cristo,

Coronéis Wilson e Nara Strasse
Chefe Nacional e Presidente Nacional do Ministério 

Feminino
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Mensagem dos Ttes.-Coronéis Márquez
Prezados irmãos Salvacionistas, 

Agradecemos a Deus por essa grande bênção de 
compartilhar com cada um de vocês esta celebração de 
100 anos de trabalho do Exército de Salvação no Brasil.

Cem anos que marcam várias gerações, muitas pessoas 
sendo tiradas do pecado pela potente mensagem da 
Palavra de Deus dada através dos Seus servos – Oficiais 
e povo salvacionista, que Deus tem usado nesses anos. 
Um destacado trabalho social impulsionado pelo amor 
a Deus, com o lema “Coração para Deus e mãos para 
o homem”, que tem ajudado crianças, jovens, adultos 
e anciãos carentes através dos anos e dos diferentes 
programas sociais que estão sendo mudados de 
acordo com a necessidade das comunidades.

Muitas pessoas e famílias têm sido impactadas pelo 
trabalho silencioso de nossos antepassados, homens 
e mulheres que fizeram flamular a bandeira sangue e 
fogo em diferentes lugares do Brasil, que começaram 
o trabalho tendo, como únicos recursos, sua fé, 
perseverança, forças físicas e o grande desejo de servir 
a Deus e que, hoje em dia, tem chegado até cada um 
de nós que somos do Exército de Salvação, 100 anos 
depois do primeiro Aleluia no Brasil.

Depois de 100 anos, seguimos sendo desafiados 

a crescer, expandir e seguir caminhando para o 
autossustento. Nossa missão não muda: “Nossa 
missão é pregar o evangelho de Jesus Cristo e suprir 
as necessidades humanas sem discriminação. ” 

A voz de nosso Fundador ainda ressoa quando diz: 
“Enquanto restar uma alma sem a luz de Deus, eu 
lutarei – eu lutarei até o fim! ”

I Pedro 2:9 diz “Vocês, porém, são geração eleita, 
sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, 
para anunciar as grandezas daquele que os chamou 
das trevas para a sua maravilhosa luz. ”

Neste centenário, saudamos a cada um de vocês no 
amor e gozo do Senhor, lutando cada dia para cumprir 
o mandado entregue por Deus a cada um de nós. 

Deus abençoe todo o povo Salvacionista do Brasil. 
Convidamos vocês a seguirem trabalhando a cada 
dia para a Glória de Deus e, com Sua bênção, seguir 
dizendo: “Avante pois, Exército de Salvação!“

Para a glória e crescimento do Reino de Deus,

Ttes.-Coronéis Manuel e Paulina Márquez
Secretário em Chefe e Secretária Nacional do 

Ministério Feminino
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A Missão Cristã e o Exército de Salvação
William Boooth nasceu na cidade de Nottingham, na 
Inglaterra, no dia 10 de abril de 1829. Seu pai havia 
perdido tudo, e, aos treze anos, William começou a 
trabalhar numa loja de penhores, para ajudar a família. 
Na adolescência ele teve uma forte experiência de 
conversão, que, segundo ele mesmo, o transformou 
“num pregador do evangelho”.

Imediatamente depois de sua conversão, Booth 
começou a pregar nas áreas pobres da sua cidade, 
junto com outros adolescentes. Mas quando ele levou 
um grupo de jovens pobres para a igreja, a congregação 
demonstrou resistência a este tipo de integração.

Catherine Mumford nasceu em Ashbourne, Derbyshire, 
em 17 de janeiro de 1829. Antes de completar doze 
anos, já havia lido a Bíblia oito vezes, de capa a capa. 
Ela conheceu William numa reunião em Londres 
e começaram uma grande amizade que terminou 
em noivado. Três anos depois, William e Catherine 
casaram-se em Londres, era 16 de junho de 1855.

As pregações de Booth já eram conhecidas, e o 
número de convertidos em seu ministério itinerante 
já passava de 1.500. A Nova Conexão Metodista, onde 
William Booth servia como ministro, deu-lhe um posto 
fixo no intuito de parar o ritmo intenso do inflamado 
pregador. Com isto, Booth renuncia e desliga-se da 

Nova Conexão, entregando-se de vez àqueles por quem 
seu coração sempre ardeu: os pobres.

Em 1865, nasce a Missão Cristã do Leste de Londres, 
com reuniões em lugares inusitados, como oficinas, 
sala de jogos, salões, teatros e lojas. Toda as pessoas 
eram bem-vindas. Crescendo rapidamente, teve o 
nome mudado para “A Missão Cristã”.

O ano de 1878 foi muito importante para a Missão. 
Havia agora pelo menos quarenta e cinco “postos” com 
evangelistas dando tempo integral ao trabalho. O nome 
da Missão foi novamente mudado. Isto aconteceu 
quase por acaso.

Cedinho, numa manhã de maio de 1878, Bramwell e 
Railton foram chamados ao quarto de Booth, a fim de 
receberem as instruções para o dia. Enquanto Booth, 
que se recuperava de uma gripe, andava de um lado 
para outro no seu quarto, vestindo uma longa camisa 
de dormir amarela e calçando pantufas, Railton 
examinava o fichário cor-de-rosa de oito páginas, que 
continha o relatório anual da Missão. O seu conteúdo 
era arrojado e sucinto:

A Missão Cristã, sob a superintendência do Reverendo 
William Booth, é um EXÉRCITO DE VOLUNTÁRIOS, 
recrutado do meio da multidão que não conhece Deus 
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e que não encontra esperança no mundo...

Naquela época, os Voluntários, um exército de cidadãos 
de tempo parcial, eram o alvo favorito dos cartunistas. 
Bramwell, de vinte e dois anos de idade, sentiu-se 
ofendido. “Voluntários!”, ele exclamou, enquanto 
se debruçava na cadeira, à medida que Railton lia o 
relatório. “Olha aqui, eu não sou um Voluntário. Para 
mim é ou tudo ou nada!”

Booth parou de andar de um lado para outro e, por 
um momento, fixou o olhar, sem expressão, no seu 
filho. Bruscamente, atravessou o quarto até onde 
Railton se encontrava sentado e pegou a caneta da sua 
mão. Ele riscou a palavra “Voluntários”, substituindo-a 
por “Salvação”. Subitamente, Bramwell e Railton, 
levantaram ao mesmo tempo das cadeiras, bastante 
emocionados, gritando “Graças a Deus por isso!”.

Este “exército” contava àquela altura com exatamente 
88 membros.

O novo nome rapidamente entrou em uso. Elijah 
Cadman, um evangelista do norte da Inglaterra, falou 
de William Booth como “O General do Exército”. 
Cadman mesmo tornou-se conhecido como o “Capitão” 

em seu posto. Esses títulos permaneceram. A Sra. 
Booth apresentou a primeira bandeira do Exército 
de Salvação em Coventry, Inglaterra. Nesta grande 
ocasião, ela disse: “O vermelho representa o precioso 
sangue pelo qual todos somos redimidos; o azul é o 
símbolo da pureza; o sol (agora estrela) representa 
ambos – luz e calor, a luz e a vida dos homens; e o 
lema ‘Sangue e Fogo’, o sangue do Cordeiro e o fogo do 
Espírito Santo. Esta bandeira é um símbolo, primeiro 
de nossa devoção ao nosso grande Capitão do céu e ao 
grande propósito para o qual Ele desceu e derramou 
o Seu sangue, para redimir os homens do pecado, da 
morte e do inferno. Em segundo lugar, esta bandeira é 
emblema de nossa fidelidade ao nosso grande legado...

Que Deus nos ajude a sermos fiéis à consciência, 
aos princípios, aos homens e a Deus. Esta bandeira 
também é um emblema de vitória! Nesta nossa guerra, 
a vitória é certa... Mas, por que poder é esta vitória 
alcançada? Por fogo! O Espírito Santo.” 

A Sra. Booth também escolheu o chapéu do Exército, 
como usado na Inglaterra. Por volta de 1880, ambos, 
homens e mulheres salvacionistas, estavam usando 
uniforme. O “Brado de Guerra” (no Brasil chama-se 
hoje “Revista Rumo”) foi publicado pela primeira vez 
em 1879 e, desde então, tem sido publicado em países 
através do mundo e em outras línguas. 

William Booth: Profeta e General
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O Exército de Salvação no Brasil
No dia 08 de maio de 1922, o navio RMS Arlanza 
adentrava a Baía de Guanabara, trazendo a bordo o 
casal de origem suíça, David e Stella Miche, Tenentes-
Coronéis do Exército de Salvação, enviados pelo 
Quartel Internacional (Londres) para iniciar o trabalho 
no Brasil.

David Miche havia sido instruído diretamente pelo 
General Bramwell Booth, filho e sucessor de William 
Booth.

O “Quartel General para o Brasil” estabeleceu-se numa 
região de ruas centrais do Rio de Janeiro que hoje já 
não existem, tendo sido substituídas pela Avenida 
Presidente Vargas, próximo de onde se localizava a 
famosa Praça Onze. 

O primeiro Corpo (Igreja) do Exército de Salvação 
foi aberto na Avenida Mem de Sá, no centro do Rio 

de Janeiro. Realizando cultos ao ar livre e abrindo 
trabalhos em diversos locais da cidade, o Exército de 
Salvação começa a alcançar marginalizados que, com 
as vidas transformadas, passam a engrossar as fileiras 
salvacionistas. Hoje, este Corpo encontra-se na Rua 
Santa Alexandrina, nº 147, no bairro do Rio Comprido.

Em dezembro de 1924 o Exército expandiu seu trabalho 
para a cidade de São Paulo, SP e, no ano de 1959, o 
Quartel General foi definitivamente transferido do 
Rio de Janeiro para São Paulo, onde, no início daquele 
mesmo ano, havia inaugurado o Colégio de Cadetes 
para a formação de Oficiais brasileiros.

Em 1965, o Exército de Salvação no Brasil mantinha no 
Território nove lares de menores, dois dispensários, 
três creches, quatro escolas, um albergue noturno, um 
restaurante popular, um lar para estudantes e um lar 
para mães solteiras. 
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Coro Tema: “Outros para a Glória de Deus”

O Reino dos céus está próximo, e somos povo exclusivo 
de Deus

Para anunciar a salvação, para anunciar o amor e o 
perdão.

Como, pois, invocarão aquele em quem não creram?

Como, pois, crerão naquele de quem não ouviram?

Somos soldados do Senhor, para pregar Seu grande amor

E conquistar Outros para a glória de Deus.

Vamos a todos proclamar que Ele veio para nos salvar

E conquistar Outros para a Glória de Deus,

Para a Glória de Deus.

Neste ano em que o Exército de Salvação completa 
100 de história no Brasil, foi lançado um Concurso de 
Coros com o Tema do nosso Centenário: “Outros para 
a Glória de Deus”

Annie é Soldada da Avançada de Morro Agudo - Divisão 
do RJ/MG/DF - e escreveu esta linda canção, que foi a 
vencedora no Concurso Nacional de Coro Tema para 
o Congresso do Centenário do Exército de Salvação 
no Brasil.

Autora: Annie Elines Silva Gonçalves
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Grupos Musicais Nacionais

O Exército de Salvação começou suas atividades no 
Brasil em 1922 e trouxe consigo seu variado repertório 
musical instrumental e vocal. No começo da década de 
1930, formou-se uma Banda Territorial que funcionou 
regularmente junto ao Quartel Territorial no Rio de 
Janeiro. Seu Mestre (Maestro) era o Ajudante Hjalmar 
Eliasen.

A atual Banda Nacional foi formada em 1974, com 
os mesmos propósitos evangelísticos e musicais, 
estabelecendo um padrão para os músicos do Brasil. 
O Mestre Fundador da Banda, o então Capitão 
Christopher Parker, hoje Tenente-Coronel, regeu-a até 
1987, período em que muito contribuiu em diversas 
frentes do Exército de Salvação no Brasil.

Em 1987, Paulo Wakai sucedeu o Tenente-Coronel 
Parker como Mestre. Em julho de 1999, Antonio Oliveira 

assumiu esse posto, seguido por João Carlos Cavalheiro 
e Antonio Pacheco.

Cinco anos depois da formação da Banda Nacional, no 
ano de 1979, quatro Mestres (Regentes) de Brigadas 
de Cantores (Corais) do Exército de Salvação no 
Brasil reuniram-se para fundar a Brigada Nacional de 
Cantores: Daniel Gama (Bosque), Lucio de Moura Netto 
(Central), Theodoro Moura (Niterói) e Edgar Chagas 
(São Gonçalo).

Esse grupo coral nasceu com o intuito de ser o padrão 
para todas as Brigadas de Cantores do Exército de 
Salvação no Brasil. 

No início, a Brigada Nacional de Cantores contou com 
a Capitã (hoje Tenente-Coronel) Shirley Parker como 
Coordenadora. Em dezembro de 1987, Vera Wakai 

do Exército de Salvação no Brasil
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Sales passou a conduzir o grupo, auxiliada por Vera 
Camargos, como Vice-Mestre, e Dea Mendes, como 
Sargenta.

Os músicos e cantores desses dois grupos são 
provenientes de vários Corpos (igrejas) salvacionistas 
no Brasil. São secretárias, bancários, profissionais 
liberais, funcionários da área de saúde etc., que 
dedicam seu tempo vago para desenvolver a “música 
que salva”. Eles creem que Deus pode utilizar de forma 
profunda esse ministério da Banda Nacional e da 
Brigada Nacional de Cantores.

Os dois grupos já representaram o Brasil em diversas 
ocasiões importantes no exterior: 1980, no primeiro 
Congresso Latino-Americano do Exército de Salvação 
em Buenos Aires, Rosário e Montevidéu; 1985, 
nas celebrações do centenário salvacionista em 
Washington, DC, estendendo a visita em uma turnê 
por vários estados do Território Sul dos EUA; 1989, em 
Santiago do Chile. Também no Texas e na Califórnia, 
em anos mais recentes.

“Ser um grupo formado por músicos e cantores 
salvacionistas com excelência espiritual e musical, 

comprometidos com a obra e que adoram 
verdadeiramente a Deus” continua sendo a Visão dos 
Grupos Musicais Nacionais do Exército de Salvação no 
Brasil, com a graça de Deus!
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