


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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Neste ano, a Revista Rumo – em preparação para o 3º 
Simpósio Brasileiro de Justiça Social que acontecerá em São 
Paulo, dos dias 11 a 14 de junho – vai abordar temas que 
entendemos serem altamente relevantes para a sociedade 
brasileira dos dias atuais. Temas que se encontram em 
evidência nos debates, nas reportagens e no dia-a-dia 
das pessoas. A proposta é ajudar na compreensão destes 
assuntos e trazer alguma luz, tendo como base os princípios 
das Escrituras.

Nesta primeira edição de 2020, vamos trabalhar o tema 
da “Espiritualidade que faz diferença”. Infelizmente, o ser 
humano, mesmo cercado pelas mais diversas confissões 
religiosas, não tem o hábito de cultivar a espiritualidade, 
muito menos, aquela espiritualidade que faz diferença à 
sua volta. 

Entender o que é, de fato, a espiritualidade é importante, na 
medida que essa compreensão nos ajuda a corrigir alguns 
equívocos e confusões entre espiritualidade e religiosidade, 
por exemplo. O que é espiritualidade? Como ela se expressa 
no dia-a-dia? Espero que essas e outras perguntas possam 
ser respondidas nos artigos publicados nesta edição da 
Rumo.

Que possamos trabalhar no sentido de desenvolver uma 
espiritualidade que faça diferença. Uma espiritualidade 
que entenda o mundo à sua volta e contribua para o seu 
crescimento e bem-estar. Carecemos de uma espiritualidade 
semelhante à dos profetas do Antigo Testamento, que luta 
contra as injustiças e as mazelas de uma sociedade ferida 
e sofredora.

Cristiano Araújo - Major
Editor
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DEPOIMENTOS

Major Vanessa Simões

Não havia tarefa estabelecida, a ordem era estar aberta para fazer o que fosse preciso com 
qualquer pessoa em qualquer lugar, e as necessidades e urgências eram  muitas. Servimos 
fazendo orçamentos de material de cozinha, ensinamos crianças na casa da fraternidade 

e também apoiamos as mães, alegramos as crianças em um abrigo com música e 
brincadeiras, usando o material do Claves, organizamos  festas de aniversário, passeios, 

apresentamos a proposta do Claves para comitês que estavam responsáveis pelos abrigos. 
Mas o que mais fizemos foi AMAR, essa tarefa em tempo integral, pois aquelas pessoas 

ansiavam por amor. 

O maior desafio era lidar com o sentimento de impotência, ver tantas necessidades e, 
na maioria das vezes, não ter o que fazer; ouvir as dores, e não poder mudar a história 

daquelas pessoas, deixava-me frustrada e entristecida todos os dias.

Depoimento das Oficiais que participaram do Ministério que o 
Exército de Salvação desenvolve em Boa Vista - Roraima. Elas ajudaram 

no projeto Pontes, um trabalho realizado entre refugiados venezuelanos 
(2019).
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Major Jurema Mendes

Para mim foi, sem dúvida, uma experiência incrível. Eu não imaginava que seria convidada a 
ajudar no trabalho do Exército de Salvação entre os refugiados venezuelanos em Roraima, pois 
entendia que este trabalho seria para oficiais mais jovens. Fui surpreendida com o convite, feito 
pela Secretária Nacional da Obra Social, para contribuir com o trabalho na cidade de Boa Vista. 
Respondi de imediato e me coloquei à disposição. Ao chegar em casa, compartilhei com meu 

esposo sobre essa linda oportunidade. 

Na medida que o tempo passou, meu coração foi tomado de certa apreensão e meus 
pensamentos eram muitos:  o que vou fazer lá? Eu deveria ter dito não! Não tenho mais idade 

para isso. Mas, nos desígnios de Deus já havia algo preparado para mim naquele lugar. Ao 
chegar no Projeto Pontes, um dos funcionários me perguntou sobre minhas habilidades. Ele 
estava fazendo o planejamento da semana e precisava me designar para um serviço. Minha 

resposta foi: “eu ainda não sei porque estou aqui”. Então ele disse: “Major, Deus tem algo 
preparado para a senhora. Ele sempre prepara algo especial para todos os que vem aqui”.

Então, fui apresentada ao Projeto e à minha tarefa especial, a qual abracei com muito amor e 
dedicação. 
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MEMBROS DO CONSELHO NACIONAL DE ASSUNTOS ÉTICOS E SOCIAIS DIZEM QUE

...NOS LIBERTA DOS NOSSOS PRECONCEITOS 
A espiritualidade que faz diferença é aquela que nos faz...
...enxergar a realidade das pessoas ao nosso redor, seja ela material, emocional ou espiritual. 
...ativos e assertivos e, por isso mesmo, tira-nos da nossa zona de conforto, liberta-nos dos nossos 
preconceitos, dos preconceitos da nossa tradição religiosa e nos constrange a doar-nos àqueles e 
àquelas que se encontram enfermo(a)s, marginalizado(a)s e excluído(a)s.
...ser constantes na prática do bem, tanto na nossa casa, no local de trabalho e estudo, na comunidade 
cristã, mas também na sociedade em geral. 
...é aquela que, a exemplo de Jesus, enche-nos de compaixão e põe-nos em ação.
Faço minha a oração do poeta em um dos Cânticos cantados no Exército de 
Salvação:
“Ergue um Exército, ó, Deus/Um povo santo em toda a terra/
Que PROCLAME o reino em AÇÕES e VOZ/Para Tua glória, ó, Deus...”

Soldada Queila Raquel de Avila Pereira
Psicóloga

...É UM ESTILO DE VIDA E SE EXPRESSA NO CUIDADO COM O OUTRO 
...é aquela que obedece ao mandamento de Jesus de amar a Deus e ao próximo e faz isso não 
somente com palavras, mas igualmente com ações práticas. 
...é aquela que vai além das aparências, das formalidades religiosas institucionais, e se expressa no 
cuidado do outro e na conexão com o Cristo Divino-humano, que é fonte de salvação e que está em 
nós e nos outros.
...que nos faz superar nossos egoísmos e maldades. 
A espiritualidade que faz diferença é aquela que não é necessariamente religiosa, 
mas um estilo de vida que também se expressa na fé em Cristo, na defesa da vida 
e na proteção do planeta. 

Dr. Roberto Silva
Advogado

...NOS LEVA A PARTICIPAR DOS SOFRIMENTOS DA HUMANIDADE 
... é aquela que não se limita somente à contemplação, nem se baseia no isolamento do “mundo 
impuro” e muito menos no desempenho. 
...é aquela que nos leva à edificação mútua, que nos insere naquilo que Deus está fazendo na igreja, 
no mundo, na comunidade, em nós mesmo e nos outros. 
...é aquela que nos impulsiona a olhar para as dores da humanidade, a participar dos seus sofrimentos 
e, ao mesmo tempo, coloca-nos nas mãos de Deus como instrumentos do Seu 
amor.
...é aquela que nos faz engajar na Missio Dei, que nos faz amar a Deus e ao próximo 
e a nos colocar a seu serviço.   

Major Marcelo Simões
Teólogo

A Espiritualidade que faz a diferença 
é aquela que...
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...SE EXPRESSA NO DIA-A-DIA
...na escola, no trabalho e mesmo nos momentos de lazer e, não somente aos domingos, na igreja.
...é aquela que rompe com a nossa indiferença, fazendo-nos enxergar a realidade ao redor,  tornando-
nos sensíveis às necessidades do próximo e, em nome e por amor a Cristo, algo para minimizar a 
situação de vulnerabilidade que se encontram as pessoas.  
...é aquela que nos faz perceber o valor da pessoa humana, por mais degradante 
que seja sua situação, interessar-nos por sua história e fazer o bem em todo 
tempo e o tempo todo. 

Soldado Valdir Ferreira da Silva
Empresário

...TOCA OS INTOCÁVEIS DE ONTEM E DE HOJE
... é aquela que acolhe, mas que também inclui. 
...é aquela que vai muito além dos louvores, das mãos levantadas e dos rituais dos fins de semana. 
...é aquela que ouve e abraça o diferente e se despe de preconceitos. 
... é aquela que, assim como Jesus Cristo fez, toca os intocáveis: o leproso, o cobrador de impostos 
corrupto, a mulher adúltera, o garoto de programa, os gays e lésbicas, os transexuais, mas também 
o negro, a criança, o indígena, o surdo, os refugiados e as minorias de um modo geral.
...é aquela que, como Jesus, toca as pessoas para além de seus corpos. Toca suas 
almas e, por isso mesmo, curas suas feridas.
...é aquela que é prática, que emerge do cotidiano e não somente nos cultos 
dominicais e nos espaços sagrados. 

 Major Dayse Freire
Gestora Educacional 

...NOS TRANSFORMA EM SERES HUMANOS MELHORES 
...é aquela que, na prática, faz de mim e de você um ser humano melhor, através 
do Seu amor. 
...é aquela que nos faz aprender do exemplo de Jesus, que atende a solicitação de 
uma autoridade (Jairo), mas sabe parar no caminho para atender e resignificar a 
vida de uma mulher excluída da sociedade da época  (mulher do fluxo de sangue).

Major Milka Santos 
Assistente Social 

...BUSCA INCLUIR AS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS
...é aquela que, seguindo o modelo de Jesus, procura fazer diferença na vida das pessoas portadoras 
de necessidades especiais.
...é aquela que - assim como Jesus que viu, tocou e inclui na sociedade do Seu tempo – enxerga, toca 
e luta para que cegos, surdos, mudos, paralíticos... de hoje sejam respeitados, 
valorizados como seres humanos e tenham os seus direitos garantidos. 
...é aquela que dá voz e luta para que os portadores de deficiências sejam ouvidos 
nas suas necessidades. 

Soldada Jamile de Jesus Almeida
Pedagoga
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QUESTÕES CONTEMPORÂNEAS

Espiritualidade que Faz Diferença
Introdução

Nas últimas décadas, o termo espiritualidade tem 
se popularizado não somente entre as religiões, 
mas igualmente no meio empresarial. Os homens e 
mulheres das ciências também começaram a falar 
de uma espiritualidade que os guia na pesquisa 
profunda da natureza e do universo. Carl Sagen, por 
exemplo, afirmou que “a ciência não é só compatível 
com a espiritualidade; é uma profunda fonte de es-
piritualidade” e Marcelo Gleiser, cientista brasileiro 
de renome internacional, tem dito que “a ciência 
tem um componente espiritual profundo”. Some-se 
a isso o fato de que, na primeira década do século 
21, cientistas ligados à neurobiologia, à neurologia 
e especialistas no cérebro humano anunciaram a 
descoberta da existência de uma região ligada às 
experiências espirituais – o ponto “Deus” no cérebro. 
Se isso não bastasse, há também quem advogue uma 
espiritualidade no ateísmo, espiritualidade essa sem 
Deus, sem crenças e sem dogmas. Consequentemen-
te, o paradigma científico da modernidade que cindiu 
corpo e mente, ser humano e natureza, religião e 
ciência, transcendente e imanente, espírito e matéria 
está sendo questionado.  

A espiritualidade e suas relações
Por mais hermético que pareça, espiritualidade nada 
tem a ver com magia ou com esoterismo. Ela é uma 
dimensão humana que potencializa as energias cria-
tivas, curativas, encorajadoras e regeneradoras da 
pessoa para que ela possa enfrentar as durezas da 
vida e a própria finitude. Espiritualidade, pois, tem 
a ver com a parte imaterial do ser humano, com o 
sentimento de transcendência e com as qualidades 
que são próprias do espírito humano. Ou seja, com 
a busca da verdade, do sentido da e para a vida; 
com o gosto pela liberdade, pelo belo e pela arte; 
com a reverência perante o mistério que é a vida; 
com o desenvolvimento do intelecto, da esperança 
e da consciência axiológica de si mesmo e de outros; 
mas, igualmente, com amor, com compaixão e com  
solidariedade. 

Espiritualidade como ação no mundo 
Séculos atrás, William Penn (1644-1718) - líder Quaker, 
ativista político e defensor obstinado da liberdade re-
ligiosa -, dizia que a verdadeira espiritualidade “não 

arranca as pessoas do mundo, capacita-as a viverem 
nele e estimula seu empenho de consertá-lo”. Na 
verdade, na história do cristianismo multiplicam-se 
os exemplos de líderes cristãos que expressaram 
esse tipo de espiritualidade: William Wilberforce 
(1759-1833) encontrou na espiritualidade a força e 
a coragem para empenhar-se no eliminar o abomi-
nável tráfico de pessoas escravizadas e para uma 
intensa vida pública: “Minha caminhada é de vida 
pública. Meu negócio está no mundo, e é necessário 
que eu me misture nas assembleias dos homens 
ou deixe o cargo que a Providência parece ter-me 
imposto”; Albert Schweitzer (1875-1965), ganhador 
do prêmio Nobel da Paz em 1952, fundamentado 
numa espiritualidade de “respeito a e pela vida”, que 
é sagrada, encontrou energias para servir durante 
52 anos como médico-missionário na África equato-
rial; Martin Luther King (1929-1968), pastor, ativista 
politico e líder do movimento dos direitos civis para 
negros e mulheres americanas, dizia-se fortalecido 
pelo modelo de espiritualidade dos profetas e de 
Jesus na luta pelo sonho de igualdade racial; Madre 
Teresa de Calcutá (1910-1997), a santa dos desam-
parados – leprosos, mendigos e inválidos -, mesmo 
ciente de que o que fazia era “uma gota no meio do 
oceano” dizia que “sem ela, o oceano será menor”, 
atribuí à sua vida espiritual a origem do seu ânimo 
constante. 

Espiritualidade como abertura ao outro
William Booth (1829-1912), fundador do Exército de 
Salvação, não teve uma vida de glamour. Nasceu em 
família pobre e, na adolescência, teve de trabalhar 
duro para conseguir o sustento diário. No entanto, 
foi um encontro pessoal com Cristo que criou nele 
uma abertura em direção ao outro - pobre como ele; 
ao outro - sem perspectiva na vida, como milhares 
de desfavorecidos da Revolução Industrial Inglesa. 
Foi essa “abertura” que o fez encontrar o seu destino 
junto à massa de bêbados, prostitutas e desempre-
gados. “Querida, encontrei o meu destino”, disse 
ele à sua esposa Catherine. Na véspera do Natal de 
1910, quase cego e com dificuldade de locomoção, 
impossibilitado de participar da Convenção Anual, 
foi sugerido a William Booth enviar um telegrama 
aos Soldados e Oficiais do Exército de Salvação, 

A sociedade do século 21 traz desafios que as gerações passadas nem imaginaram ou somente tiveram intuição embrionária: 
o impacto da internet nas comunicações, na escola e na educação; a influência decisiva das mídias sociais na eleição e 
queda de líderes políticos, religiosos, empresariais; a incapacidade do mercado de absorver formalmente toda a mão 
de obra disponível; o desenvolvimento sustentável, a ecologia e a salvação do planeta... Nesta série de artigos, o Major 

Maruilson Souza convida os leitores à reflexão, ao engajamento e à busca conjunta de soluções.   
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incentivando-os a continuarem trabalhando em prol 
dos mais vulneráveis. Booth concordou. Os recursos 
financeiros eram limitados e os telegramas, cobra-
dos por palavra. Assim, para economizar o máximo 
de dinheiro possível para ajudar os necessitados, ele 
examinou sua mente e revisou seus anos de minis-
tério, buscando a única palavra que resumisse sua 
vida, a missão do Exército e incentivasse o serviço 
aos pobres. Quando os milhares de delegados se 
encontraram, o moderador anunciou que Booth não 
poderia estar presente devido à sua saúde debilita-
da. Melancolia e pessimismo vieram imediatamente 
àquele lugar, até que o moderador anunciou que o 
General Booth havia enviado um telegrama para ser 
lido no início da primeira sessão. Ele abriu a mensa-
gem e leu apenas uma palavra: “OUTROS”. Dois anos 
depois, aos 83 anos de idade e alguns dias antes de 
morrer, depois de uma vida inteira dedicada ao bem 
estar da humanidade, Booth, ainda mantendo uma 
espiritualidade vibrante disse:

“Enquanto as mulheres chorarem, como choram 
agora, eu lutarei;

Enquanto criancinhas passarem fome, como passam 
agora, eu lutarei;

Enquanto homens passarem pelas prisões, entrando 
e saindo, entrando e saindo,

Como eles o fazem agora, eu lutarei;
Enquanto há um bêbado remanescente,

Enquanto há uma pobre menina perdida nas ruas,
Enquanto restar uma alma que seja nas trevas, sem 

a luz de Deus - eu lutarei,
Eu lutarei até o último instante”. 

Qual é, pois, o tipo de espiritualidade que faz dife-
rença?

Espiritualidade que faz diferença 
A espiritualidade que faz diferença é aquela que 
conecta o humano ao divino que está no outro; é 
aquela que o faz sentir-se parte do todo e, por isso 
mesmo, sentir-se em casa em todo e qualquer lugar; 
é aquela que, por não temer a verdade, a busca em 
companhia de outros; é aquela que é generosa e, 
por considerar a vida sagrada, embrenha-se nos 
mais afastados rincões e nos lugares mais difíceis, 
para que ali também a vida se manifeste; é aquela 
que dá sentido ao caminhar na e pela vida; é aque-
la que acredita que a práxis das minorias criativas, 
imaginativas e dedicadas é capaz de transformar o 
mundo num lugar melhor para todos (Martin Luther 
King); é aquela que usa as suas mãos para servir, não 
para fazer o mal (irmã Dulce); é aquela que aprende 
a melhorar os argumentos, não a levantar a voz 
(Desmond Tuto); é aquela que, tendo recebido uma 
segunda chance de vida, afirma com convicção: “Eu 

vou aproveitá-la. Vou servir os outros” (Malala You-
safzai); é aquela que é fundamentada na ética, num 
estilo de vida simples e alicerçada na luta por justiça, 
apesar do medo e das incompreensões; é aquela 
firmada na vida mística, na prática da oração; como 
“desejo de Deus” manifesta-se na prática do bem e 
no exercício da compaixão no cotidiano; é aquela 
na qual a pessoa - como Jesus –, não se isola, não 
se afasta do mundo, mas sabe-se ungida por Deus 
para andar “por toda parte fazendo o bem e curando 
quem vive oprimido” (Atos. 10.38) e cuidando dos 
mais vulnerais da sociedade. A espiritualidade que 
faz diferença é a espiritualidade na qual o outro e 
o “totalmente Outro”, são centrais.   

Maruilson Souza, Ph.D
Secretário Nacional de Educação e Programas

Coordenador do 3º. Simpósio Brasileiro 
de Justiça Social
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CONEXÃO

Segundo o site Observatório do Terceiro Setor 
(https://observatorio3setor.org.br/), o número de 

famílias brasileiras chefiadas por mulheres cresceu 
105% entre 2011 e 2015.   Isso significa dizer que, 
naquele período, um total de 28,9 milhões de famílias 
eram chefiadas por mulheres.  Foi justamente 
naquele período que conheci Daniela.  Moradora da 
Cidade Tiradentes, extremo leste de São Paulo, muito 
cedo tornou-se mãe e também precisou assumir a 
responsabilidade de cuidar dos irmãos mais novos, 
porque sua própria mãe estava envolvida com uso 
de drogas ilícitas.

Sua irmã caçula foi encaminhada pela Vara da Infância 
para o acolhimento institucional mantido pelo 
Exército de Salvação. Era Daniela que, nos fins das 
tardes de domingo, fazia uma viagem cujo percurso 
durava em torno de uma hora e meia em transporte 
público, até nosso serviço, para ver a irmã, com vistas 
a manter o vínculo afetivo e não menos importante, 
dar andamento às questões ligadas à saúde da 
usuária, diagnosticada com esquizofrenia.  Foram 02 
anos desafiadores, mas nunca vi a Daniela desistir 
das situações.  

Resilientes como o Bambú

Quando sua irmã finalmente deixou o serviço de 
acolhimento, o Exército de Salvação continuou a apoiar 
a família através do Programa de Desenvolvimento 
Familiar anual e, durante esse período, foi apoiada 
por assistência psicossocial, participando de reuniões 
com o psicólogo, assistente social, grupos focais, 
assessoria em organizações financeiras e recebendo 
uma parcela mensal de alimentos para apoiar a renda 
familiar.
 
Na época, Daniella estava terminando sua educação 
formal e sonhava em ingressar na universidade, 
porém, sem muita perspectiva. A vida era muito 
árdua, e cuidava dos filhos, dos irmãos mais novos 
e também da avó, além de trabalhar.  Tudo isso 
significava que ela tinha pouco tempo para o lazer, 
principalmente porque isso era visto como algo para 
“pessoas que podiam pagar”.
 
Durante uma das reuniões psicossociais, Daniela disse 
que uma frase mudou sua perspectiva de vida: “Por R$ 
1,00 (um real), você também pode ir a um shopping 
center, passear e comprar um sorvete de ‘casquinha’.” 
Os shopping centers eram vistos como lugares para 
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serem admirados, mas não para ela.
 
Durante as próximas semanas, Daniela foi incentivada 
a entrar em um shopping center. No começo, ela 
passava uma vez por mês apenas com o filho menor, 
pois um sorvete era o que ela podia pagar.  Com o 
passar dos meses, ela foi capaz de levar outro e outro, 
abrindo os olhos para um mundo totalmente novo 
e capacitando-a a sentir que seus sonhos poderiam 
ser alcançados.
 
O ano no Programa de Desenvolvimento da Família 
terminou, e Daniella se afastou do Exército de 
Salvação e continuou com a vida.
 
Em 2013, Daniella voltou ao Programa, pedindo 
mais apoio.  A equipe imediatamente pensou que 
havia algo errado com a irmã, mas, desta vez, no 
entanto, era para pedir uma vaga de estágio, pois 
Daniella estava no último ano da universidade de 
Serviço Social. Durante as primeiras semanas, ela se 
emocionou ao declarar que “através do Exército de 
Salvação sua vida mudara totalmente”. Ela também 
disse que a escolha do Serviço Social foi a influência 
do apoio que recebeu da equipe técnica do serviço.
 
Ao longo dos anos, tivemos diferentes oportunidades 
de testemunhar das mudanças significativas na vida 
de Daniella e na de sua família:
 
- Em 2013, enquanto atuava como estagiária, Daniella 
pôde dar uma palestra aos participantes da reunião 
do Programa Mensal de Desenvolvimento Familiar, o 
mesmo programa em que participara seis anos antes, 
sobre o tema “Superação de Barreiras”. Ao contar sua 
própria experiência, ela conseguiu desafiar as famílias 
a continuarem perseguindo seus sonhos. Além disso, 
atuava junto à população em situação de rua com 
atendimento social, busca ativa e rodas de conversa.
 
- Em 2016, Daniella foi convidada a participar do 
primeiro Simpósio de Justiça Social do Exército de 
Salvação, que aconteceu nos arredores de Suzano-
SP, cidade onde Daniela reside em imóvel próprio, 
atualmente com seu esposo e filhos.  Lá, Daniella 
contou novamente o relato comovente de sua história 
de vida e como as palavras de encorajamento, para 
entrar em um shopping e comprar um sorvete, 
mudaram sua visão frente à vida.  Ela também 
compartilhou com alegria que hoje é servidora 
pública municipal, já conseguiu comprar seu 
próprio apartamento, seu carro, um terreno em um 
condomínio fechado, na praia, onde passa finais de 
semana e feriados com a família, além de estar se 
preparando e estudando para provas de concurso 
em Serviço Social.

 Pensar “Daniela” é se remeter à história das mulheres 
do nosso país que vivem em situações semelhantes e 
nunca perdem a vontade de lutar e vencer.  Resiliente 
como o Bambú - mesmo na força do vento, pode 
se horizontalizar ao chão, mas volta com esplendor 
para a sua posição ereta, sem quebrar-se ou causar 
dano - considerada um caso de sucesso para o 
Exército de Salvação, conseguiu sua emancipação, 
autonomia e, consequentemente, um protagonismo 
tão contagiante que, por onde passa, não só incentiva 
e mobiliza mulheres e famílias de que, sim, é possível 
sonhar e concretizar seus sonhos, mas, com justa 
representatividade, materializa as potencialidades 
das mulheres, arrimos de famílias, que enfrentam 
bravamente as múltiplas expressões da questão social 
dia após dia.

Daniela disse uma vez que o Exército de Salvação 
sempre marca a sua história! Se pudéssemos dizer 
uma frase à Daniela seria: A recíproca é verdadeira! 
Você também marca a história do Exército de Salvação 
na essência dos seus fundamentos e história. 
Através de sua trajetória, você nos lembra de que 
espiritualidade que faz diferença é feita no cotidiano 
de nossa prática, influenciando e transformando 
vidas.

Dedico esse artigo a todas as mulheres do Brasil e, de 
forma carinhosa, à Juliana Gonçalo, irmã de Daniela, 

que faleceu em 2015 em consequência de lúpus.

Milka Santos
Secretária Nacional da Obra Social

“... através de sua 
trajetória, você 

nos lembra de que 
espiritualidade que 
faz diferença é feita 

no cotidiano de nossa 
prática, influenciando e 
transformando vidas.”



Ananda Hadassa e Mateus são dois adolescentes 
que amam ler e, sempre que podem, estão na 

biblioteca de sua cidade procurando novas histórias 
para encher suas vidas de emoção e conhecimento. 

Tanto um como outro aprenderam, primeiro ouvindo 
histórias com seus pais, quando ainda bem pequenos; 
depois, a ler com eles e, finalmente a ler para eles, 
pois os pais nunca deixaram de estar presentes, 
mesmo quando os meninos já eram autossuficientes 
na compreensão e interpretação da leitura . Ananda 
sempre gostou mais de histórias de aventura, e 
Mateus mais de histórias de ficção científica. Mas 
quando se trata das histórias da Bíblia, todos os dois 
gostam daquelas que falam do amor de Deus pelo 
ser humano e como esse amor os leva a ter uma 

RUMO KIDS

A Leitura que Edifica

vida de amor ao próximo também. Ambos gostam 
de aplicar tudo o que ouvem na Escola Dominical, 
através das histórias bíblicas, em sua própria vida. Por 
esses tempos, eles ouviram a parábola contada por 
Jesus sobre “ O Bom Samaritano” que fica no livro de 
Lucas, capítulo 10, e compreenderam que não basta 
ir à igreja, cantar, louvar a Deus , ouvir a mensagem 
e , em seu dia, ser apenas um crente ouvinte e não 
praticante. Alguns dizem que ter espiritualidade é 
o que importa; mas, usando as palavras de  Jesus, 
é possível dizer que “em verdade, em verdade te 
digo” o que importa é ter o Espírito de Deus em suas 
vidas. Esse Espírito  é o que nos impulsiona a sermos 
diferentes em todas as situações, principalmente, 
diante daquelas que nos parecem mais difíceis, 
como é o caso do encontro de Jesus com a mulher 
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samaritana ou a mulher que foi pega em adultério 
ou ainda o homem que jazia ( vou usar esta palavra 
porque é de vocabulário mais culto)  perto do tanque 
de Betesda há mais de trinta anos, entre muitas 
outras histórias da Bíblia.  

Jesus nos convida a crer  nEle e aceitá-lO para que 
se tenha a certeza da vida eterna. Jesus nos ensina 
a amar a todos sem distinção, fazer o bem inclusive 
àqueles que não nos querem bem. 
Hadassa e Mateus estão bem conscientes disso, 
porque leem a Bíblia! Ouvem o que lhes é dito 
na Escola Dominical ou nos encontros da igreja. 
Entendem a necessidade de ter a Cristo em suas 
vidas e praticar o que Ele tem ensinado em cada 
página do livro mais precioso: a Bíblia. 

Que todos nós possamos nos inspirar nas palavras 

de Jesus, encontradas em Mateus 25; onde houver 
alguém necessitado que possamos lá estar no Espírito 
de Cristo Jesus.

Beijos,

Tia Lilian

P.S Um grande beijo a Ananda Hadassa e Mateus 
que são leitores da Rumokids e moram em Brasília e, 
como havia prometido, tornaram-se personagens de 

uma das histórias aqui contadas.

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

G R H I S T O R I A

T J A W N I O A P J

W D O Z S D G Z B O

D E N R J A Q T I R

J U S T I Ç A P B L

R S T Ç O T I A L E

J D L C R E R Q I R

S G A R N A I G A Ç

S A M A R I T A N O

A M O R G N W T J D

Justiça
Ler

História
Amor

Deus
Samaritano

Bíblia
Crer



14Rumo - Março de 2020

ESPIRITUALIDADE

Espiritualidade que Faz a Diferença

Reflexão sobre espiritualidade
Precisamos entender que definir espiritualidade não é 
uma tarefa fácil, ainda que possa parecer. Vivemos em 
um contexto extremamente propenso à religiosidade. 
Os latino-americanos são religiosos por natureza e 
compreendem a espiritualidade como uma ligação 
intrínseca da vida religiosa com a intensidade com 
que ela é vivida. 
Podemos dizer que, para nós (latino-americanos), a 
espiritualidade baseia-se nas experiências relacionais 
entre o humano e o divino, o transcendente. Dentro 
da pluralidade religiosa do povo brasileiro, fica 
mais acentuada a complexidade do tema, visto que 
fazemos a ligação entre espiritualidade e a religião, 
com a cultura e a história do povo.
Mas, de acordo com o ponto de vista comum de 
que a espiritualidade está intimamente ligada aos 
relacionamentos experimentados pelo ser humano 
na sua relação com o sagrado e o divino, podemos 
analisar, brevemente, a expressividade de nossa 
espiritualidade de modo que ela faça a diferença.

Espiritualidade Farisaica x 
Espiritualidade Crística

No contexto cr istão,  podemos entender a 
espiritualidade de duas formas, que classifico 

como: Espiritualidade Farisaica e a Espiritualidade 
Crística (ensinada e praticada por Jesus Cristo). Na 
Espiritualidade Farisaica, deparamos-nos com uma 
espiritualidade formal, legalista, repressora, de 
expressividade e manifestações exteriores. Baseada 
no cumprimento rigoroso de ritos, decretos e 
ordenanças, onde se busca a projeção, o “aparecer”, 
demonstrar o quanto somos espirituais; o quanto 
somos bons e fieis à fé que professamos (Lucas 
18.9-14). Neste caso, a espiritualidade pode ser 
entendida como “técnica” e conveniente, girando 
em torno da pessoa que deseja demonstrar sua 
devoção ao sagrado. O que se percebe, em muitos 
casos, é uma busca desenfreada por posições, cargos, 
proeminência, tendo como base a competição (quem 
faz mais e/ou quem é mais, quem é maior e melhor).
Na Espiritualidade Crística, temos o modelo de Jesus, 
que nos ensinou que sua prática (e consequentemente, 
a nossa prática) de espiritualidade devem estar 
fundamentadas na verdade, no amor, na empatia, 
na caridade, no altruísmo, na misericórdia e na 
humildade (Mateus 6.1-6). No modelo de Jesus, a 
espiritualidade não se demonstra, mas se realiza 
e é percebida. O foco não está na projeção ou no 
destaque de quem faz, mas no bem-estar de quem 
recebe. Não há lugar para a competição, mas para 
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a cooperação. Nesse contexto, a espiritualidade é 
extremamente prática, benéfica e verdadeira.
A espiritualidade ensinada por Jesus Cristo dá ênfase 
em duas direções: vertical (Deus) e horizontal (o 
próximo). Em dois princípios: amor a Deus (Mateus 
22.36-38) e ao próximo (Mateus 22.39,40 / João 13.34). 
Em dois fundamentos: praticidade e verdade (1 João 
3.16-18).
 

Espiritualidade no amor a Deus e ao próximo
É fato que os relacionamentos com Deus e com o 
próximo, ensinados pelo modelo de espiritualidade 
de Jesus, estão totalmente interligados. Não se pode 
amar a Deus sem amar o próximo, que foi criado 
segundo Sua imagem e semelhança (1 João 4.20). É 
um amor que se expressa pela verdade de nossos 
sentimentos e ações. Ou seja, é através de práticas 
eficazes e eficientes que a verdadeira expressão da 
espiritualidade se manifesta e se concretiza.
Então, nossa espiritualidade como seguidores do 
Mestre Jesus deve ter como base esses três pilares: 
o amor, a verdade e a prática. O apóstolo Tiago nos 
conclama a expressar nossa fé e não apenas proclamá-
la (Tiago 2.18,22). O próprio Deus Eterno não ficou só 
nas belas palavras. Quando disse que nos amava, 
Ele deixou provas indeléveis e concretas desse amor 
(João 3.16 / Romanos 5.8). Através da encarnação de 
Jesus, Deus nos ensinou a encarnar a nossa missão 
de apresentá-lO a um mundo necessitado. E o que 
motivou essa demonstração tão linda? O amor. O 
que deve motivar a práxis de nossa espiritualidade? 
O amor (1 Coríntios 16.14).

O amor como fundamento da espiritualidade
Segundo Jesus, o grande e primeiro mandamento é 
amar a Deus de todo o coração, alma, e com todo o 
nosso entendimento (Mateus 22.37). Já o segundo, e 
não menos importante, em relação ao próximo, com 
uma mudança muito importante, é mais exigente 
quanto à qualidade. Agora devemos amar o nosso 
próximo não mais como amamos a nós mesmos, mas 
como Cristo nos ama (João 13.34). Por essa razão, tudo 
o que fazemos deve ter como fundamento principal 
o amor a Deus, que se expressa através de nossas 
boas ações e boas obras para com o nosso próximo.
As Declarações de Missão Internacional e Nacional 
do Exército de Salvação estão de acordo com esse 
princípio (do amor como fundamento e base de 
nossas ações). Existimos para pregar, salvar, edificar e 
servir, motivados pelo amor a Deus. Essas declarações 
de missão afirmam que a expressão de nossa 
espiritualidade é impulsionada pelo amor ao nosso 
Deus, transformado em ações que beneficiam nosso 
próximo. Destacando, também, que a verdade é a 
essência do amor, ou seja, um amor não fingido sem 

hipocrisia; não por obrigação, mas puro, verdadeiro 
e fraterno (1 Pedro 1.22).
Assim, precisamos entender que a espiritualidade 
cristã que faz a diferença envolve a pratica do amor. 
Em 1 João 3. 16-18 lemos: “Nisto conhecemos o amor: 
que Cristo deu a sua vida por nós; e nós devemos dar a 
vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e, 
vendo o seu irmão necessitando, lhe fechar o seu coração, 
como permanece nele o amor de Deus? Filhinhos, não 
amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e 
em verdade. (RA)

Para refletir
1. Como podemos exercer uma espiritualidade que 
faz a diferença na comunidade em que estamos 
inseridos?
2. Quais os meios ou os canais, que podemos 
usar como instrumentos na realização de uma 
espiritualidade que faz a diferença?

Ericson Guterres Dornelles – Capitão
O.D. Corpo (Igreja) de Guarus – RJ

Teólogo, Pós-graduado em Ciências da Religião e 
Ensino Religioso.

Comendador em Educação e Liderança pela 
Associação Brasileira de Liderança (Braslider).

“No modelo de Jesus, 
a espiritualidade 

não se demonstra, 
mas se realiza e é 

percebida. O foco não 
está na projeção ou no 
destaque de quem faz, 
mas no bem-estar de 

quem recebe.” 
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