


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 e Leitoras,

Novembro é o mês dedicado à Consciência Negra. O primeiro 
movimento em volta da comemoração desta data teve início 
na segunda metade dos anos 70, no contexto das lutas de 
movimentos sociais contra o racismo. Esta data foi proposta 
pelo professor e pesquisador Oliveira Ferreira da Silveira, 
um dos fundadores do Grupo Palmares – que trabalha com 
militantes e pesquisadores da cultura negra no Brasil – com 
o objetivo de estabelecer uma data que comemorasse o 
valor da comunidade negra. A data é importante por levantar 
questões como a discriminação racial, a inclusão e relevância 
da cultura afro-brasileira.  

Em 2003 esta data foi incluída no calendário das escolas, 
até que oito anos depois foi estabelecida oficialmente no 
calendário nacional, pela Lei nº 12.519, de 10 de novembro 
de 2011.

Nesta edição da revista Rumo, nossos colaboradores têm 
abordado o tema com seriedade e sob a ótica da fé cristã, 
que valoriza a igualdade entre todos os seres humanos, 
criados à imagem e semelhança do mesmo Criador e alvos 
do mesmo amor redentor.

Meu desejo é que possamos dar nossa contribuição na luta 
contra o racismo, na conscientização do valor da cultura 
“afro” para o País e na promoção da cultura do respeito, 
da igualdade de direitos e da denúncia de toda e qualquer 
discriminação.

Uma ótima leitura.

Cristiano Araújo - Major
Editor
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CONTEXTO

O Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado 
em 20 de novembro, não é somente mais uma 

data no calendário, mas uma data que nos lembra 
a resistência dos negros à escravidão e ao racismo.

A data foi escolhida por coincidir com o dia da morte 
de Zumbi dos Palmares, em 1695. O Dia da Consci-
ência Negra procura ser uma data para se lembrar 
a resistência do negro à escravidão de forma geral, 
desde o primeiro transporte forçado de africanos 
para o solo brasileiro (1594).

Esta é uma data para que o povo brasileiro possa 
se lembrar da luta por uma sociedade igualitária, 
democrática, unida e livre de preconceitos, que ama 
a Deus e guarda os Seus mandamentos! Portanto, 
o dia 20 de novembro deve-nos fazer refletir com 
profundidade e seriedade.

Foi neste dia que Zumbi, líder e guerreiro do Quilom-
bo dos Palmares, foi capturado e morto, tendo sua 
cabeça exposta em Recife com a função de intimidar 
os escravos a não seguirem seus passos, pelo qual 
tornou-se símbolo não só da resistência negra no 
Brasil, mas da luta pela liberdade humana.

O racismo ainda é a forma mais clara de discrimina-
ção no Brasil! A imagem do negro na televisão, nos 
livros, nas universidades e nos trabalhos ainda é 
inferior com relação ao branco. No Brasil, o racismo 
é considerado crime, para o qual pode-se pegar até 
pena de reclusão. Mas, acima de tudo, é dever da 
sociedade brasileira conscientizar-se de que a cor da 
pele não interfere na capacidade e nem no caráter 
do indivíduo.

Relembrando a História
A partir do século XVI, começaram a singrar as águas 

“Para que Todos Tenham Vida”!
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do Atlântico os navios negreiros, de bandeira inglesa, 
que traziam negros para o Brasil. Muitos anos antes, 
ainda no século XV, já havia negros escravizados em 
Portugal, Espanha, Açores, Madeira e Cabo Verde.

Era sabido que os negros eram mais dóceis e mais 
fortes para o trabalho, do que os índios, por exemplo.
No Brasil colonial, alguns brasileiros, seguindo 
exemplo dos portugueses, tornaram-se traficantes 
de escravos. Houve uma época em que o tráfico ren-
dia um terço das importações vindas da metrópole. 
Alguns historiadores afirmam que 40% dos negros 
capturados na África morreram na viagem, de fome, 
sede, maus tratos e também vítimas dos naufrágios, 
decorrentes do excesso de carga.

O Brasil recebeu escravos africanos no período com-
preendido entre os fins do século XVI e meados do 
século XIX. Com a proibição do tráfico de escravos, 
a partir de 1808, o transporte tornou-se clandestino. 
Muitas vezes, contam os livros, ao avistar as canho-
neiras inglesas e americanas, os negreiros, para não 
serem presos e terem o navio aprisionado, jogavam 
os negros ao mar, acorrentados, com pesos de ferro 
atados aos pés!

A abolição da escravatura no Brasil se deu em 1888, 
pela princesa Isabel, sendo mais que um gesto de 
grandeza, uma atitude política, no sentido de trazer 
a opinião pública de volta à monarquia, pois esta já 
se manifestava abertamente simpatizante dos ideais 
republicanos.

Havia acabado a escravatura de direito – a porta da 
senzala foi aberta – mas ela perdurou de fato, pois 
a situação de muitos negros até piorou! Muitos pas-
saram de escravos a mendigos. A quase totalidade 
deles era analfabeta. Libertados, da noite para o dia, 
mandados embora, sem casa, sem emprego e sem 
indenização!

Como só o que sabiam fazer era trabalhar na terra e 
nos engenhos, empregavam-se nas mesmas fazendas 
onde tinham sido escravos, em troca de comida! 

Cego pela ambição e pelo desejo de acumulo e ri-
queza, o homem oprime, despoja, discrimina e - não 
raro - mata o seu semelhante!

No entanto, como cristãos, nós cremos que Deus 
criou o homem à Sua imagem e semelhança (Gêneses 
1:26), para uma existência digna, livre e recheada de 
esperança! Ele tem um projeto de amor, resgate e 
salvação para todo aquele que crê! Por esta razão, a 
discriminação ofende a Deus e fere os seus propósitos 
para o homem!

Ao criar o homem, Deus o dotou de razão e inteligên-
cia, e junto com a vida, deu-lhe liberdade! Portanto, 
somos livres para fazer as nossas escolhas! Somos 
chamados a ser profetas, não tanto no aspecto es-
catológico, mas como vozes que clamam para que 
nossa sociedade seja de justiça e paz, onde todos 
são tratados de igual maneira, sem discriminação!

Quando a Bíblia nos diz que devemos “amar uns aos 
outros” (João 13:34), ajuda-nos a ver o “outro”, não 
como um instrumento, objeto de exploração e dis-
criminação, mas, sim, como um nosso semelhante, 
que igualmente é convidado por Deus a gozar da 
vida eterna!

Afinal, foi por esta razão que Jesus veio, como 
menciona a Bíblia em João 10:10 - “Eu vim para que 
tenha vida, e a tenham em abundância”! Que esta 
abundância de consciência e vida atinja a Igreja e o 
povo brasileiro!

Deus abençoe nossa nação, e que ela encontre o 
caminho da não discriminação!

Márcio Mendes – Major
Chefe Divisional de São Paulo
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DIREITOS HUMANOS, HUMANOS DIREITOS

Meio Ambiente como Direito Humano Fundamental 
para a Preservação da Vida nas Suas Diversas Dimensões

Introdução
Nos últimos meses, o assunto “meio ambiente” tem 
estado nas manchetes não só do nosso país, mas 
também tem sido matéria das principais mídias no 
planeta. Mundo afora, não têm faltado, diariamente, 
notícias sobre incêndios florestais, queimadas na 
Amazônia, ameaças às tartarugas e à crise climática 
mundial. Some-se a isso, os protestos, inclusive de 
adolescentes e jovens, que faltam aulas e fazem 
discursos inflamados, nos quais demonstram suas 
preocupações com o futuro do planeta, com a vida 
nas suas diversas dimensões e acusações àqueles 
que dirigem as nações mais poderosas do mundo ho-
dierno. E tem de ser assim. Não é possível consumir 
irresponsavelmente os limitados recursos do planeta 
sem se preocupar com as gerações vindouras. Afinal, 
sua destruição – do planeta – implica na eliminação 
de milhões de espécies, inclusive da família humana.    

Oikomene: A casa comum
Sim, o planeta é a casa comum de todos nós. Nele 
habita o ser humano na sua diversidade: ricos e 
pobres; ateus e não ateus; cientistas e filósofos; reli-
giosos e agnósticos. Mas, é igualmente a casa comum 
de quase dez milhões de espécies interconectadas e 
interdependentes, de maneira que a eliminação de 
uma única forma de vida, afeta a todos. Sim, a terra 
é a nossa Oikomene, a nossa casa comum. Conse-
quentemente, tanto individual como coletivamente 
somos responsáveis por sua preservação e integri-
dade. Portanto, proteger o meio ambiente é tanto 
esforçar-se por qualidade de vida para todos, como 
para salvar a vida de todos.   

Por que a preocupação com o meio ambiente?
Diferente do que uma minoria gananciosa e míope 
pensa, o cuidado do meio ambiente está relacionado 
com o aquecimento global, com o aumento dos de-
sastres naturais, com o calor e o frio em excesso, com 
a qualidade do ar que respiramos, com o aumento 

das doenças, a ampliação do número de pobres e o 
crescimento da quantidade de vulneráveis. Por isso 
mesmo, todos somos chamados à responsabilidade. 
Daí a advertência do autor do livro do Apocalipse 
de que virá o dia em que Deus destruirá “os que 
destroem a terra” (Apocalipse 11.18). Tais palavras 
são duras, mas necessárias. Elas nos alertam para 
o fato de termos sido aqui colocados para cuidar e 
não para destruir o planeta, assim como para a ideia 
de que não haverá impunidade para os egoístas 
gananciosos que agem como loucos. 

Espiritualidade ecológica
Portanto, promover ações que visam a proteção do 
meio ambiente não é coisa de quem não tem o que 
fazer, mas de pessoas que possuem uma consciên-
cia desenvolvida, uma espiritualidade integral, uma 
visão que vai mais além do que os seus curtos dias 
de vida na terra (Salmo 144.4). Essa espiritualidade 
encarnada, holística e integrada percebe tanto a 
origem comum como a interdependência e o futuro 
compartilhado de todos os seres vivos. Isso significa 
que a pessoa espiritual vê o humano não como cen-
tro, mas como elo entre as diversas formas de vida 
e o próprio universo. Consequentemente, esse tipo 
de espiritualidade mostra-se mais profundamente 
integrada com o todo, bem como convoca-nos a um 
agir solidário, generoso e a rompermos com a visão 
dualista individualista que não se compreende como 
parte do universo. 
Por outro lado, não podemos negar que a espiri-
tualidade ecológica nos convida a relermos o texto 
sagrado da nossa tradição de fé – no meu caso, a 
Bíblia – e ali redescobrirmos o sofrimento, a conec-
tividade e igualmente a expectativa de libertação de 
toda a criação e não somente do humano. No dizer 
paulino: “Toda a Criação, a um só tempo, geme e 
suporta angústias até agora. E não só ela, mas nós 
mesmos... também gememos... esperando a ado-
ção, a saber, a redenção do nosso corpo” (Romanos 

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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8.22-23). Portanto, a espiritualidade ecológica está 
firmemente fundamentada no compromisso com a 
vida no seu todo e com um estilo de vida que busca 
preservá-la. Isso significa que intencionalmente 
devemos pautar nosso viver cotidiano de modo a 
evitarmos o desperdício de água, o consumo exces-
sivo, o uso de plásticos e descartáveis e a produção 
descontrolado de lixo. Igualmente devemos promo-
ver ações positivas tais como: economia de energia, 
coleta seletiva de lixo, limpeza das cidades e rios, 
cuidado das nascentes de água, reflorestamento 
das matas. Ah, também devemos caminhar e fazer 
mais uso de bicicleta e do transporte público. 

Meio ambiente como Direito Humano 
Ter, pois, um meio ambiente saudável e equilibrado 
exige a participação de todos nós. Também requer 
um olhar para esse como um direito fundamental, 
do qual depende não somente a vida humana, mas 
igualmente a vida nas suas mais variadas dimen-

sões. Da mesma forma, nos impõe aprofundarmos 
nos acordos ambientais internacionais, nos quais 
sobressaem estudos científicos sobre as implica-
ções das mudanças climáticas, a necessidade do 
aumento da consciência da preservação do meio 
ambiente como condição sine qua non para a qua-
lidade e a conservação da vida. Por conseguinte, 
precisamos dar as mãos para que todos os Direitos 
Humanos sejam respeitados, incluso o direito fun-
damental do meio ambiente; exercer pressão sobre 
as autoridades constituídas para que nas tomadas 
de decisões levem em consideração as questões 
ambientais e punição àqueles que reiteradamente 
insistem em desrespeitar as leis estabelecidas. 

Conclusão
A vida é um dom de Deus e coletivamente somos 
chamados a participar da sua preservação. Nesse 
sentido, o envolvimento nas questões ambientais 
diz respeito a cada um de nós. Para tal, somos 
desafiados a nos esforçarmos para “assegurar a 
efetividade desse direito”, a empenharmo-nos para 
juntamente com o Poder Público “preservar e res-
taurar os processos ecológicos essenciais e prover 
o manejo ecológico das espécies e ecossistemas” e 
a combatermos “qualquer utilização que compro-
meta a integridade dos atributos que justifiquem 
sua proteção” Art. 225, Paragrafo 1, CF/1988). Você 
aceita o convite para darmos as mãos, caminhar-
mos lado a lado para juntos buscarmos a justiça 
para o meio ambiente? 
“Todos têm direito ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-
-lo e de preservá-lo para as presentes e futuras 
gerações.” (Art. 225, Constituição Federal de 1988). 

Para discutir em grupo
1. O que você entende por meio ambiente? 
2. Que ações poderíamos fazer no nosso bairro e/
ou cidade para a proteção e preservação do meio 
ambiente?  

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

cretário Nacional de Educação e membro do Conselho 
Internacional de Teologia do Exército de Salvação. 
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Todo mundo sabe que a cultura africana tem 
contribuído muito para a formação da nossa 

sociedade. O que pouco se fala é sobre a contribuição 
da África para a formação do pensamento cristão 
atual. Se para nós é claro que a igreja prega sobre o 
amor, a solidariedade e a paz, é porque no passado 
esses e outros valores foram ensinados pela igreja 
primitiva, mais de 1800 anos atrás. Tais valores 
desenvolveram-se em diversas partes do Império 
Romano, mas especialmente no norte da África. 
Gostaria de destacar agora um pensador ilustre que 
era africano: Agostinho de Hipona.

Ele nasceu no ano de 354 d.C. Isso parece um detalhe 
sem importância, mas não é! Essa data coloca 
Agostinho no lugar e no momento certos para pensar 
e ensinar a viver a coisa certa. Lugar certo, porque ele 
nasceu na província romana da Numídia, que hoje é 
a atual Argélia (e parte da Tunísia) no norte da África. 
Por causa disso, essa região acabou se tornando um 
referencial em pensamento cristão. A época em que 
Agostinho nasceu também chama a atenção porque 
ele viveu num período de transição entre a Idade 
Antiga e a Idade Média e contribuiu com uma nova 
mentalidade, fundamentada em princípios deixados 
pelos Apóstolos de Cristo.

Um dos fundamentos deixados pelos Apóstolos é 
a vida pela fé, sem a qual ninguém pode agradar 
a Deus (ver Hebreus 11:6). Falar de fé sempre foi 
algo desafiador e continua sendo até hoje. Por 
isso Agostinho destacou muita importância a esse 
assunto, afirmando que fé e razão podem e devem 
andar juntas. Na obra de genesi ad litteran, ele defende 
esse ponto de vista. Antes disso, defendia-se que a fé 
por si só já bastava, e que a razão ou a capacidade de 
raciocinar e tomar atitudes ou decisões são aspectos 
da vida separados da fé. Não é correto entender a fé 
e a razão assim. Outros pensadores, como Tomás de 
Aquino, foram influenciados por esse pensamento.

Até hoje esse assunto gera discussão e dúvida, 
especialmente na igreja evangélica brasileira 

que prioriza a experiência religiosa como uma 
manifestação de fé, ou seja, aquela luta do ser 
humano de querer perceber Deus e Seu agir. Ora, 
se a vida pela fé consiste em ter convicção e certeza, 
por que a fé, então, tem que ser “manifestada”? Nessa 
situação, a vida pela fé fica somente na experiência 
religiosa sem ter necessariamente uma ação coerente 
e racional. 

Agora, se fé e razão andam juntas, a vida pela fé 
produzirá atitudes concretas, pois, quem vive pela 
fé tem compaixão dos outros; quem vive pela fé é 
paciente e desenvolve outras virtudes absolutamente 
necessárias para um mundo corrompido como o 
nosso, tais como a solidariedade, a paz e a justiça. 
Esse legado foi deixado por esse ilustre africano. Por 
causa disso, existem os Direitos Humanos, as escolas 
e toda a iniciativa de querer ajudar os outros. Como 
ele já escreveu: “Onde não há caridade, não há justiça!”. 
Ele também escreveu: “A medida do amor é amar sem 
medida”.

O Senhor te abençoe e te guarde!  (Números 6.24)

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

LEGADO

Um Ilustre 
Africano

Santo Agostinho, 
retrato por Philippe de Champaigne, no século XVII.
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Em 1963, Martin Luther King, pastor batista e ativista 
pe los direitos dos negros e das mulheres, realizou 

seu famoso discurso pela luta contra a discriminação 
e segregação racial, “I have a dream”, na Marcha de 
Washington pelo Trabalho e a Liberdade. Mais de 
cem anos após a abolição da escravidão, mesmo com 
uma Constituição que garantia o direito de igualdade 
entre todos os americanos, os Estados Unidos ainda 
viviam e alimentavam um sistema racista.

Luther King tinha um sonho de justiça racial e 
liberdade para seu país. Porém, mais do que leis que 
garantissem tal justiça, o pastor batista sonhava com 
a verdadeira fraternidade entre brancos e negros. A 
fraternidade que resulta do sangue de Cristo, “Porque 
Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um” (Ef 2.14 ARA), 
a fraternidade que abole toda inimizade.

“Eu tenho um sonho que um dia todo vale será 
exaltado, e todas as colinas e montanhas virão 
abaixo, os lugares ásperos serão aplainados e os 
lugares tortuosos serão endireitados e a glória do 
Senhor será revelada e toda a carne estará junta”.

King sonhava com a promessa de que, um dia, todo 
vale seria exaltado e toda colina e montanha seria 
derrubada, os lugares tortuosos seriam endireitados 
e, então, a Glória do Senhor se manifestaria a toda 

carne (Isaías 40.4). Ele chamava negros e brancos a 
não viverem somente em harmonia como cidadãos 
americanos. Convocava os americanos a viverem 
o arrependimento de seus pecados, a aliança do 
Senhor pelo sangue de Cristo e a comunhão dos 
santos.

Os cristãos são chamados ainda hoje a viver esse 
sonho, essa esperança. De uma fraternidade plena 
em Cristo, do arrependimento de homens e mulheres, 
da justiça, do fim de toda e qualquer desigualdade e, 
também, do racismo, onde quer que ele se manifeste. 
Assim como o apóstolo Paulo encorajou aos irmãos 
da Galácia, que nós “…não nos cansemos de fazer 
o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não 
desanimarmos” (Gálatas 6.9).

“Com esta fé [em Cristo] nós poderemos transformar 
as discórdias estridentes de nossa nação em uma 
bela sinfonia de fraternidade”.

Por Nathasha Lemos Borges

Artigo publicado originalmente na 
“Ultimato Jovem” de 20/11/2018.

Disponível em <https://ultimato.com.br/sites/jovem>
Colaboração Major Cristiano Araújo

O Sonho de Martin Luther King e 
de Todos os Cristãos

SONHO
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CONEXÃO

Anos atrás, fui convidada por uma emissora de 
TV para participar de um programa cuja pauta 

era o Dia da Consciência Negra.  Antes de começar a 
gravação, percebi que outros convidados discutiam, 
entre eles: “É realmente necessário ter um dia para 
consciência negra, quando não temos o dia do italiano, 
do japonês ou do espanhol?”

Talvez, aquelas pessoas não sabiam que ainda há, em 
nosso país, disparidade social que separa brancos 
e negros, gerando um abismo de oportunidades 
educacionais, empregatícias e, consequentemente, 
de desenvolvimento social. Segundo dados do 
IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) 
a população negra ainda enfrenta um déficit 
educacional considerável em relação aos seus pares 
brancos, com uma média de 1,7 anos a menos de 
tempo nas escolas, lidando ainda com uma taxa de 
analfabetismo de 13,4%, enquanto, entre os brancos, 
o percentual é de 5,9%.

Talvez eles desconhecessem que, uma pesquisa 
realizada pela Fundação Abrinq, mostra que as vítimas 
de homicídio no Brasil têm cor. Em 20 anos, o número 

É Realmente Necessário Ter um 
Dia para Consciência Negra? 

de jovens negros assassinados aumentou 429%, ante 
102% de jovens brancos1. 

Aquele grupo de pessoas também desconhecia o fato 
que entre as vítimas de violência sexual, crianças, 
negros e mulheres são maioria entre as vítimas. Tanto 
entre adolescentes quanto crianças, as vítimas negras 
tiveram a maior parte das notificações (55,5% e 45,5%, 
respectivamente)2.

“Assim, o dia 20 de novembro aponta para a 
necessidade de uma reflexão sobre a situação em que 
vive o negro no Brasil, frente a toda sua contribuição 
na construção do país, em seus diversos aspectos, 
tanto culturais quanto estruturais”. 

Segundo Roger Deff, “a data foi escolhida pelo 
Movimento Negro Unificado (MNU), em 1978, por 
se tratar do aniversário da morte de Zumbi, líder do 
Quilombo dos Palmares, assassinado em 1698, após 
décadas de resistência, o que faz dele um dos maiores 
símbolos de luta pela liberdade e igualdade de direitos 
da nossa história. Ao mesmo tempo, 20 de novembro 
é uma espécie de contraponto ao 13 de maio, que 
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marca a abolição da escravatura pela princesa Isabel, 
em 1888, uma vez que, para os representantes dos 
movimentos negros, não há o que se comemorar 
nessa data, devido às condições em que os negros 
“libertos” foram deixados, com sequelas sociais que 
repercutem até os dias de hoje.³

A data nos traz ainda a oportunidade de confrontarmos 
de perto questões que permanecem presentes 
em nossa sociedade como o preconceito racial, 
eterno tabu, cuja discussão ainda é reduzida. O 
tema permanece ignorado, já que temos muita 
dificuldade em percebê-lo em suas formas “sutis” de 
manifestação”.

Ao voltar meus pensamentos para o grupo de 
pessoas que sentaram comigo para discutir o tema 
da consciência negra, naquele programa de TV, quero 
dizer, mais uma vez, que, sim, realmente é necessário 
ter um dia para a consciência negra. Isso porque, 
como vimos, lamentavelmente, os vestígios da época 
da escravidão continuam ainda hoje.

Acabou o regime de escravidão, mas não as 
consequências desse regime. Assim, aproveitemos 

a oportunidade de lembrar neste dia que, apesar de 
sermos de diferentes raças, somos todos merecedores 
das mesmas oportunidades e de sermos tratados com 
a mesma dignidade.

 Milka Santos
Secretária Nacional da Obra Social

1. https://www.cartacapital.com.br/sociedade/
assassinatos-de-jovens-negros-no-brasil-aumentam-

429-em-20-anos/

2. https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/
maioria-dos-casos-de-violencia-sexual-contra 

criancas-e-adolescentes-ocorre-em-casa-notificacao-
aumentou-83.ghtml

 
3. https://nofocoemdebate.blogspot.com/2010/11/dia-

da-consciencia-negra-uma-reflexao.html



A professora da Escola Dominical, ao presenciar 
uma situação desagradável em sua classe de 

adolescentes na semana anterior, começou a sua 
aula naquela semana assim...

Colocou em cima da mesa vários lápis pretos e várias 
caixas de lápis de cor e deixou que eles fizessem 
desenhos de suas preferências... 

Entre um desenho e outro ela dizia:
 - Uma das coisas que mais me encantava quando 
criança era ganhar uma caixa de lápis de cor. Era tudo 
de bom! E na verdade ainda é! Quando posso, faço 
questão de dar de presente para alguma criança. 
E seguia:
 -Há muitos anos, trabalho como professora de 
Escola Dominical ou Escola Bíblica ou ainda Reunião 
de Companhias, como preferir chamar e, ao fazer 
cartazes para escrever e desenhar as letras das 
canções, o lápis mais usado é o de cor preta. Se você 
nunca reparou, passe a reparar. 

Dirigindo-se e fazendo uma pergunta estratégica 
especificamente a um aluno:

RUMO KIDS

 O que Seria da Caixa de 
Lápis de Cor sem o Preto?

- Qual é o primeiro lápis que você pegou para fazer 
o esboço de seu desenho hoje? Foi o lápis preto, ou 
grafite, como é chamado em algumas regiões?
 O adolescente prontamente disse que sim.
Ela continuou a andar entre eles e, de repente, 
quando os desenhos já estavam finalizados, passou 
a dizer:
- Então prestem a atenção no que eu vou dizer:
Quando crianças começam a escrever suas primeiras 
palavras de forma inteligível, não é o lápis preto que 
lhes é dado? 

Muitas vezes, era essa a cor que terminava primeiro 
em meu estojo.  A cor preta não é um acessório! É 
parte integrante de uma caixa de lápis de cor. Jamais 
será uma cor marginalizada. Muito pelo contrário!!!
Nós somos uma grande caixa de lápis de cor!

Deus é aquele que fez cada um de nós com uma 
cor, e nossas matizes são diferentes! Somos parte 
integrante de uma grande caixa de lápis de cor, e 
nenhum de nós é mais ou menos importante para 
Ele. Tudo foi feito por Ele e para Ele se fez. 
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Vamos ler Colossenses 1.16 e  I Coríntios 8.6 
Então, de onde veio essa história que a raça negra é 
inferior às outras?
Eu mesma respondo: Veio da dureza do coração 
de algumas pessoas que inventaram barbaridades 
sobre a diferença entre as raças e que umas são 
“superiores” às outras. Sinceramente, fico espantada 
que, entre nós, ainda existam pessoas que pensem 
assim.

Os adolescentes se olharam. Sabiam do que estava 
sendo dito!   
A professora continuou:
- Muitas vezes fico a imaginar uma pessoa de pele 
branca indo viver em um país onde as pessoas têm 
a cor negra. Vocês acham que a pessoa seria inferior 
às outras? É claro que não!
Embora eu saiba que provavelmente naquele país 

haveria pessoas a discriminá-la também, o que é 
igualmente triste.

Deus nos fez todos iguais perante Ele, e Cristo 
morreu por TODOS nós, brancos, pretos, amarelos, 
vermelhos, independente de nossa cor. Ele morreu 
pelos pecados cometidos por nós. Infelizmente, 
também, o pecado é associado à cor preta – o que é 
um grande engano!!! Pecado não tem cor!!!

E assim terminou a aula daquele domingo!
Queridos (as) amiguinhos (as), penso que não preciso 
comentar nada mais sobre isso! 

Com carinho, 

Tia Lilian

Vamos encontrar as diferenças no Jogo dos Sete Erros?
(Resposta na página 02)
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REALIDADE

Um Brasil de Todas as Cores?

O Brasil é conhecido por todos por ser um país 
multiétnico. Nossa população é composta por três 

grupos étnicos: o indígena, o branco e o negro. Isso 
resultou em uma mistura de cores e culturas; somos 
um país que preza pela igualdade e direitos iguais a 
todos cidadãos; porém, essa imagem vendida não 
condiz com a realidade que vivemos.

No Brasil existe aquilo que é conhecido como racismo 
velado. O antropólogo Kabengele Munanga diz que “o 
racismo no Brasil é diferente do praticado na África do 
Sul durante o regime do apartheid, diferente também 
do racismo praticado nos EUA, principalmente no 
Sul. Porque nosso racismo é, utilizando uma palavra 
bem conhecida, sutil. Ele é velado e pelo fato de ser 
sutil e velado, não quer dizer que faça menos vítimas 
do que aquele que é aberto. Faz vítimas de qualquer 
maneira”. Para percebermos melhor essa ideia de 
racismo velado, é só  olharmos para como alguns 
privilégios, ou lugares de destaque são distribuídos.
Percebemos que há uma hierarquia que estrutura 
uma pirâmide de privilégios que fazem parte da 
cultura e da sociedade; no topo está o homem 
branco que ocupa a grande maioria dos cargos de 
alta posição e, somente depois, aparecem os negros 
em cargos menores.

Isso também fica bem evidenciado quando 
percebemos que, segundo o Atlas da Violência 2019, 
75% das vítimas de homicídios no Brasil são negras 
e, segundo o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada), 63% dos brasileiros entendem que a raça 
determina a qualidade de vida dos cidadãos. Outro 

dado alarmante é que 70% dos brasileiros que vivem 
na miséria são negros ou pardos.

Encontramos na Bíblia muitos fundamentos para 
entendermos que o racismo é pecado, mas em 
especial quero citar o apóstolo Paulo em sua carta aos 
Gálatas 3.28, onde ele diz “Não há judeu nem grego, 
escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vocês são 
um em Cristo Jesus”, ou seja, não há diferença de raça 
ou gênero, somos todos iguais aos olhos de Deus. O 
Exército de Salvação tem como sua missão pregar o 
evangelho de Jesus Cristo e suprir as necessidades 
humanas em Seu nome sem discriminação e, durante 
toda a sua existência, o Exército de Salvação tem 
lutado para que isso aconteça.

Nelson Mandela, um dos maiores heróis na luta 
pela igualdade de direitos na África do Sul, dizia que 
“ninguém nasce racista, o racismo é ensinado”. Se o 
racismo é ensinado, a educação é o antídoto para 
o racismo; por isso, a educação deve ser levada a 
sério na família e na sociedade. A igreja tem papel 
importante na luta contra o racismo e precisa 
desempenhar o papel de ser portadora da verdade 
de que todos somos iguais para Deus e combater o 
racismo, lembrando que o preconceito é a negação 
da nossa unidade em Cristo e um insulto ao Deus 
que, com tanto amor, criou o mundo e todas as raças.

Marcelo Simões - Major
OD Corpo (Igreja) de Rio Grande
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No dia 07 de setembro 2019, o Tte.-Coronel 
Douglas Danielson e eu tivemos a alegria de estar 

presentes na Reunião de Boas Vindas ao Colégio de 
Cadetes da, agora, Cadete Andrielli dos Santos, como 
parte da Sessão “Mensageiros da Graça”.

Andrielli é Cadete do Território do Brasil, tendo ido 
ao Colégio de Cadetes como Candidata do Corpo do 
Bosque - SP.  Ela está sendo treinada no Território 
Oeste dos Estados Unidos pelo fato de lhe ter sido 

NOTÍCIA

oferecida esta oportunidade.

Louvamos a Deus pela vida da Cadete e por ela ter 
respondido “sim” ao chamado de Deus para que O 
sirva em tempo integral como Oficial do Exército de 
Salvação.

Verônica Danielson - Tte.-Coronel
SNMF

A Mais Nova Cadete do Território do Brasil
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