


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.”

Visão 2020 - 2030:
 “Ser uma das mais relevantes organizações 
cristãs e sociais do Brasil, com alto nível de 

excelência para a glória de Deus”.

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 132 países, contando com mais de 26.000 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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Prezado Leitor,

A revista deste mês tem como tema: “Uma Consciência 
Renovada”. Remetendo ao mês de novembro, quando é 
celebrado o “Dia Nacional da Consciência Negra”, somos 
levados a refletir sobre a importância das raízes africanas 
para a construção da sociedade brasileira, bem como de 
questões como racismo, discriminação e igualdade social.

A Bíblia, na carta de Paulo aos Romanos 12:2 diz: 
“Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-
se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes 
de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita 
vontade de Deus.”

O padrão pode se apresentar de maneira discriminatória e 
preconceituosa, entretanto a renovação da mente, conforme  
a Bíblia orienta, leva uma pessoa a experimentar a vontade 
de Deus que é respeitar e dar dignidade ao ser humano sem 
classificá-lo a partir da cor de sua pele ou condição social. 
Todos foram criados, de igual modo, à imagem e semelhança 
de Deus de. Não existem diferenças!

Uma consciência renovada leva o indivíduo a um nível mais 
elevado de atitude comportamental para com o próximo 
e para com a comunidade, ajudando assim, a termos 
uma sociedade mais justa e equilibrada. Por isso somos 
convidados a não tomarmos a forma discriminatória e 
preconceituosa do padrão mas, ao contrário, termos uma 
consiência renovada que, nos permite reeditar os conceitos, 
opiniões e ações em relação ao outro tratando-o com honra 
e respeito. 

Espero que os artigos desta edição possam ajudá-lo nessa 
reflexão e busca por uma mente renovada, que os leve a 
uma convivência saudável com todos que estão a sua volta.

Sinceramente,

Raquel Sousa - Major
Editora em Chefe
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INTRODUÇÃO

Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a 
vos despirdes do velho homem, que se corrompe por 
desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo 
de raciocinar e a vos revestirdes do novo homem, criado 
para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade 
provenientes da Verdade. (Efésios 4. 22-24). 

Diversas são as vezes em que, por confiarmos nas 
nossas próprias forças, afastamos o nosso olhar de 
Deus e, somos envolvidos nas coisas do mundo, fica-
mos fracos e caímos... Pouco adianta esforçarmo-nos, 
porquanto somente nas forças do Eterno podemos 
vencer a nossa natureza pecaminosa. 

Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, 
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo 
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não 
vos conformeis com este século, mas transformai-vos 
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis 
qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 
(Romanos 12.1-2). 

Em Rm 12.1-2, Paulo nos fala sobre a parte prática 
da vida cristã, como o ser humano deve viver para 
ter uma vida feliz e vitoriosa, vivendo para a glória de 
Deus, de forma consagrada, dedicada a Ele. Vemos o 
que o Eterno espera de cada um de nós. 

Deus deseja que tenhamos uma atitude de consa-
gração. Paulo escreveu para aqueles que conheciam 
o velho sistema judaico de ofertas. Muitos haviam 
ofertado no templo cordeiros em testemunho de sua 
consagração e dedicação ao Senhor Eterno. A fé cristã 
demandava que fizessem alguma coisa em lugar do 
velho sistema judaico de ofertas: que oferecessem 
suas vidas ao Senhor, “seus corpos por sacrifício vivo, 

santo e agradável a Deus”. 

Antes de tudo, isto significava que aceitavam a Jesus 
Cristo como Senhor, entregando à Jesus a direção de 
suas vidas: O corpo (1 Co 6.13,15), a inteligência, os 
bens, os talentos e as oportunidades, em sacrifício 
vivo.  O Senhor Eterno está interessado em nossas 
vidas, antes de qualquer outra coisa, Ele nos quer para 
si. Se há uma rendição total a Jesus, nós estaremos 
prontos a dar até nossas vidas por amor a Ele. 

O cântico 275, do Cancioneiro Salvacionista, declara 
essa verdade: 

Todo o meu ser, que já não julgo meu, 
Quero gastá-lo no serviço Teu. 

Um testemunho do Fundador do Exército de Salvação, 
sobre o segredo do seu êxito afirma essa verdade: 

“Dir-lhe-ei o segredo. Deus tem tudo o que há em mim. 
Tem existido homens de cérebros maior que o meu, ho-
mens com oportunidades maiores; mas desde o dia em 
que senti no coração o sofrimento dos pobres de Londres, 
resolvi que Deus teria tudo que havia em William Booth”.  

Como tem sido nossa consagração ao Eterno Deus? 
Temos realmente entregado tudo de nós à Ele? 

Deus igualmente deseja que tenhamos uma atitude 
de inconformismo para com este mundo. Vamos re-
fletir com mais atenção ao que o apóstolo Paulo tinha 
em sua mente, quando escreveu: “Não vos conformeis”, 
“não tenhais a forma” deste século. O que distingue os 
dias atuais? Guerras, Miséria, desamor, mentira, pe-
cado, etc. Àquele que tem Jesus como Senhor de sua 

UMA CONSCIÊNCIA RENOVADA 
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vida não pode se adaptar a esta situação. É verdade 
que muitos daqueles que se dizem ser seguidores de 
Jesus estão acomodados, contentes com aquilo que 
tem, sendo indiferentes a tudo e a todos.  

Nunca as palavras de Jesus tiveram um sentido tão 
real e tão profundo como nos dias atuais: “Erguei os 
vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para 
a ceifa”.  

 O autor do cântico 232, do Cancioneiro Salvacionista, 
canta assim:  

“Muitos são os que vão expirando,  

Sem ter esperança de ver Deus; 

Vai, depressa, lhes anunciando 

Que Jesus nos leva para os céus”. 

Somente os inconformados não se acomodam, tão-
-somente estes se levantam decididos e corajosamen-
te com uma mensagem de esperança para o mundo. 
Será que fazemos parte desses inconformados? 

Deus do mesmo modo anseia que tenhamos uma 
atitude de transformação. “Transformai-vos pela 
transformação da vossa mente”. A transformação 
é essencial na vida do ser humano. Devemos todos 
buscar ser transformados e melhorar nas várias 
áreas das nossas vidas. Mas a maior e mais impor-
tante transformação só pode ser feita por Deus. Nós 
estamos vivendo tempos de transformação. O cresci-
mento da ciência se incumbiu de levar a sociedade a 
experimentar uma transformação intensa e drástica. 

A verdade é que nossa vida deseja experimentar coi-
sas novas. Jesus nos falou sobre muitas coisas novas: 
um vinho novo, uma vida nova, um mandamento 
novo. A vida cristã é cheia de novidades. Aquele que 
é um discípulo de Jesus Cristo pode, diariamente, 
desfrutar de experiências novas. Para isso, nossa vida 
precisa de constante transformação, através de Seu 
Espírito, até que nos tornemos perfeitos em Cristo, 
mas precisamos estar abertos a sermos transforma-
dos. Queremos ser transformados pelo Espírito de 
Deus, com a finalidade de sermos mais parecidos 
com Jesus? 

Jesus já fez tudo por nós; qual será nossa resposta 
diante do Seu amor? Vivemos um tempo magnífico 
de consagração, de entrega voluntária e incondicional 
ao Eterno Deus. É chegado o tempo de rompermos 
com o nosso comodismo e agirmos como podero-
sas testemunhas de Jesus Cristo. Onde você está é 
o seu campo de batalha. “... erguei os olhos e vede 
os campos, pois já estão brancos para a colheita” (Jo 
4.35b). O Senhor nos convida a renunciarmos a tudo 
e nos entregarmos inteiramente a Ele agora mesmo! 
Consagre-se a Jesus! Vá agora mesmo a Ele e deixe 
em Suas mãos a sua vida!

Wilson Strasse - Coronel
Chefe Nacional
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MENSAGEM

Certamente que o ser humano não é fruto do aca-
so, nem fruto final de uma evolução sem sentido. 

Ele tem um Criador que lhe deu forma e propósitos 
específicos.

Na Bíblia, em contraste com a afirmação de que Deus 
fez os demais seres viventes segundo seu gênero 
(Genesis 1,21, 24 e 25), é dito que Deus fez o homem 
à sua imagem, conforme sua semelhança. Este fato 
coloca o homem em um plano completamente dife-
rente dos demais seres vivos!

É interessante ler o primeiro capítulo de Gênesis, e 
imaginar o que ele descreve. Deus propõe um pro-
jeto e o executa; fala e atua: não há nele nenhuma 
dicotomia. Seu pensamento se converte em palavra; 
sua palavra se converte em fatos concretos e visíveis. 
Ele é um Deus criativo e coerente!

Esta criatividade do Criador mais tarde se fará pre-
sente na sua estratégia para a salvação humana. No 
cumprimento do tempo, a Palavra se tornará carne 
e habitará entre nós, de tal maneira que veremos 
plenamente a sua glória. E João nos lembra disto: “E 
o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de 
graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como 
do unigênito do Pai” (João 1:14).

Diante da majestosa ordem da criação, somente 
podemos render-nos e comtemplar a grandeza 
deste Deus que cria o universo, cria esta galáxia, cria 
o nosso planeta, a terra, a atmosfera, os mares, os 
minerais, a vegetação, toda a variedade de animais, 
e em seguida ouvimos: “Façamos o homem...” (Ge-
nesis 1:26).

O ser humano então é criado, à imagem do seu 
Criador, e é um ser pleno, criativo, coerente, com ca-
pacidades de raciocínio, de tomar decisões e exercer 
autoridade!

O homem é criado para exercer sua plenitude, sua 
humanidade, seu estado de interdependência, e ter 
relacionamento e comunhão com o seu Deus. Porém, 
não foi criado para discriminar, para se sentir melhor 
ou superior ao seu próximo!

Entretanto, justamente por causa da discriminação 
e do sentimento de superioridade de um sobre o 
outro, especialmente no que diz respeito à cor da 
pele, nasce o termo “Consciência Negra”, que ganhou 
notoriedade na década de 1970, em razão da luta 
de movimentos sociais que atuavam pela igualdade 
racial, como o Movimento Negro Unido. 

Este termo é, ao mesmo tempo, uma referencia e uma 
homenagem à cultura ancestral do povo de origem 
africana, que foi trazido à força e escravizado no Brasil 
por séculos. É também símbolo da luta, da resistência 
e a consciência de que a negritude não é inferior e 
que o negro tem seu valor e lugar na sociedade, da 
mesma forma que o branco.

Muitas pessoas dizem que não se deveria celebrar 
a consciência negra, e sim a consciência humana. 
No entanto, ainda que esta ideia tenha surgido com 
boas intenções, acabou prestando um desserviço à 
luta contra o racismo! 

Mesmo que a sociedade tem se sustentado por meio 
de uma relação desigual entre pessoas (por fatores 

CONSCIÊNCIA LIMPA
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tais como gênero, cor da pele, sexo, condição econô-
mica), precisamos trabalhar para que todos tenham 
as mesmas oportunidades e sejam tratados com 
respeito e dignidade!

O poeta e escritor Aimé Césaire criou o termo negri-
tude, que se tornou uma corrente literária e um mo-
vimento cultural. A ideia é a de que há uma essência 
cultural (a negritude) em todos os descendentes de 
africanos que sofreram a diáspora forçada por euro-
peus.  Portanto, a ideia de uma consciência negra não 
surge, exatamente, a partir do conceito de negritude, 
mas tem muito a ver. 

Para unificar o povo negro em torno de sua luta contra 
séculos de escravização e, após a abolição da escra-
vatura no Brasil, passou-se a pensar em uma forma 
de unir a população e conscientizá-la de sua cultura, 
de sua luta diária e do seu valor.

Apesar desta população negra ainda não ocupar mui-
tos lugares de destaque na sociedade dominada por 
pessoas brancas, eles merecem todo o nosso respeito 
e destaque por sua luta intensa. 

Assim, é desejável que a partir do choque com a 
consciência negra, a pessoas repensem suas práticas 
e tenham a consciência limpa de que não discriminam 
a ninguém por causa da cor de sua pele!

Que se saiba que todos foram criados à imagem e 
semelhança de Deus, e que todos somos amados 
por Ele!
Interessante que o termo “imagem” deriva da raiz que 
significa esculpir, talhar, gravar uma marca ou cavar 
um molde. Já “semelhança” significa aparência, ser 
parecido. Ambos os termos podem ser tomados como 
sinônimos, ainda que cada um amplie a compreensão 
do significado. 

Desta forma, Deus tem criado o ser humano “pareci-
do” com Ele e esse Deus que não discrimina ninguém, 
ama a todos!

Em Ia João 3: 1 está escrito: “Vede que grande amor nos 
tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados 
filhos de Deus”...!

O desafio que se apresenta a todos nós é: comparti-
lhemos este amor!

A Ele toda a glória!

Márcio Mendes – Major
Secretário Nacional Pessoal
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CONEXÃO 

Recentemente, visitei a casa da minha mãe e pude 
caminhar pelas ruas da cidade onde nasci, interior 

de Minas Gerais. Passando pelas praças, percebi que 
todos os jardins e gramados estavam bem cuidados, 
floridos, prontos para receber a primavera. No 
quintal da casa da minha mãe também há muitas 
flores e plantas que ela rega diariamente e poda com 
frequência. Incrível, mas ela sabe o nome de todas 
e até desenha algumas em quadros, que fixa nas 
paredes da casa. O seu amor pelas plantas e flores 
acabou me inspirando e tornei-me um admirador da 
diversidade da flora. Hoje consigo apreciar detalhes, 
até certo grau, inclusive, para, pelo menos, entabular 
um bom papo com a minha mãe.

Devido a isso, no tempo em que morei em Brasília, 
aprendi a admirar os belos jardins do Palácio do 
Planalto e do Setor Militar. Em viagens pelo Brasil, 
era inevitável não apreciar os jardins e florestas no 
Sul – Curitiba, Campos do Jordão, Gramado, Rio de 
Janeiro, São Paulo – e também no Norte – Manaus, 
Belém, Juazeiro do Norte. Subindo mais um pouco, 
nos Estados Unidos, fotografei e filmei jardins 
maravilhosos em Washington, Boston, Orlando, na 
Califórnia, no Texas e em Minnesota. Na Europa, 
me embriaguei com a beleza dos jardins londrinos 
e parisienses. Na América Latina, encontrei um 
espetáculo de canteiros floridos em Buenos Aires. 
Trouxe muitas fotos e filmes desses lugares e mostrei 
à minha mãe, que suspirava a cada detalhamento, 
sobretudo quando via as imagens dos jardins dos 
palácios da Inglaterra. Muita gente admira a mesma 
coisa e faz tudo que é possível para ter um belo jardim 

e cuidar dele como se fosse da família. Às vezes, até 
melhor.

Conectada à flora, está a fauna. Desnecessário dizer 
que Deus esmerou-se na criação da diversidade da 
animália, da mesma forma que caprichou ao criar 
a flora. Aliás, chega a ser cômico ver botânicos e 
zoólogos tentando catalogar a variedade natural 
terrena, pois lhes faltam nomes. Nas paredes da 
casa da minha mãe há também muitas fotos de aves 
que ela pinta com rara habilidade. Flora e fauna, 
indiscutivelmente, são manifestações da glória de 
Deus, tal qual os céus (Salmos 19.1).

Foi de Deus a ideia de criar todas essas coisas 
incrivelmente lindas e perfeitas que povoam o 
planeta e o céu – tanto as visíveis, quanto as invisíveis. 
Todavia, quando Deus criou o homem, permita-me 
crer que o capricho foi ainda maior, pois, ao invés de 
chamar à existência, como fez com a fauna e a flora, 
usando apenas a palavra, ele usou as mãos e ainda 
“soprou”. O ar de Deus entrou em nós, o seu toque 
está impresso em nossa essência, e Ele nos fez seres 
profundos e perfeitos justamente porque haveríamos 
de ser os mordomos dos bens d’ele, e ainda teríamos 
a incumbência de dominar a flora e a fauna.

Mas, a meu ver, o melhor da criatividade de Deus 
ainda estava por vir: a mistura das raças. O desenrolar 
da História produziu e continua produzindo pessoas 
com personalidades extremamente intrincadas, de 
diversos tamanhos e formatos, com cabelos e olhos 
diferenciados e com as mais variadas cores de pele.

ENTRE FLORES E PRECONCEITOS
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Minha avó materna, por exemplo, era negra, casou-
se com um índio e gerou a minha mãe. Já meu avô 
paterno era branco, filho de judeus espanhóis, casou-
se com uma brasileira e gerou o meu pai. Sou negro-
índio-branco-judeu-espanhol-brasileiro. Minha pele é 
parda e carrega genes de milhares de antepassados 
que habitaram diferentes partes da Terra. E assim 
somos todos nós. Ninguém é feio, ninguém é bonito, 
ninguém é melhor e ninguém é pior. Cada um é 
produto de ancestrais que também não são feios, 
nem bonitos, nem melhores e nem piores do que nós. 
Continuamos a ser criação de Deus, cheios do sopro 
e do toque d’ele, responsáveis por cuidar de tudo o 
que ele fez e colocou à nossa disposição, incluindo os 
nossos semelhantes.

Cada ser humano é tão diferente e belo quanto as 
flores e os animais retratados por minha mãe. Na 
Bíblia, aprendi a amar e a apreciar todas as pessoas 
além das suas formas ou cores. Compreendi que belo 
mesmo deve ser o nosso espírito, que consegue ver a 
Deus, que chama a cada um de nós pelo nome, assim 
como a minha mãe chama uma a uma, as plantinhas 
do seu quintal. Cada uma delas é diferente uma da 
outra, mas a minha mãe trata a todas de igual forma, 
sem distinção e com o mesmo carinho. Da mesma 
forma, Deus continua regando e cuidando de cada um 
de nós, dia após dia, até quando formos chamados 
para o encontro com Ele na eternidade, onde a 
diversidade, por certo, será ainda maior.

Não entendo porque as pessoas zombam umas 

das outras, criticam sotaques, tipo e cor de cabelo, 
tamanho, altura e tom da pele. Todos nós viemos da 
mesma matriz, da mesma fonte, da mesma eternidade, 
fazemos parte do mesmo canteiro celeste onde a 
diversidade é o que de mais rico e belo possuímos. E 
melhor é saber que Deus é o Jardineiro do Universo, 
conforme nos lembra Apocalipse 22.2, que diz que no 
céu haverá uma praça por onde caminharão os salvos 
de todas as nações, independentemente de status, 
altura, idade, nação ou cor da pele. As flores dessa 
praça também seremos nós, com todas as nossas 
tonalidades de pele e de olhos. Quem tem ouvidos, 
ouça. Quem tem visão, admire e dê glórias a Deus!

Atilano Muradas
(Originalmente publicado na

 Revista Ultimato Online em 28/09/2017)
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MISSÃO

O racismo constitui-se como um problema complexo 
e que envolve diferente camadas.

De forma geral, pode ser definido como discriminação 
ou preconceito em função da identidade racial, sendo 
um crime tipificado pelo código penal desde 1989 
(Lei 7716/89), com penas que vão de 1 a 3 anos. 
Comumente associamos o racismo ao preconceito 
exercido por pessoas brancas contra pessoas negras, 
mas ele também pode ocorrer contra pessoas de 
outras origens étnico-raciais (indígenas, orientais ou 
asiáticas, p. ex.). Existem ainda fenômenos como o 
colorismo, forma de discriminação em que pessoas 
que geralmente são membros da mesma raça são 
tratadas de forma diferente com base em implicações 
sociais, que vêm com os significados culturais ligados 
aos tons da cor da pele

Embora o Brasil seja o país com a maior população 
negra fora do continente africano, infelizmente, 
o racismo contra a população negra ainda é um 
grave problema cotidiano. Estamos falando de um 
país fundado e desenvolvido, deliberadamente e 
quase que integralmente, a partir da chegada de 
exploradores europeus que se baseavam, sem 
sombra de dúvida, em uma interpretação racista 
das relações humanas, tratando pessoas como 
bens que podem ser comercializados e explorados 
sem qualquer dignidade. Primeiro, se apossando 
de terras alheias, desrespeitando tradições e 
culturas de povos (ou “raças”) que pressupunham 
inferiores. O extermínio indígena nas américas é 

um dos maiores genocídios da história. Tal como no 
extermínio indígena, a escravidão mercantil de povos 
africanos foi responsável por gerar um dos crimes 
mais e duradouros de toda história, relacionados 
com a diáspora africana (a retirada e disseminação 
forçada). A exploração comercial da força de trabalho 
escravizada ajudou a fortalecer o domínio da 
discriminação racial sobre essas populações.

Em que pesem as demais populações que também 
são vítimas de crimes raciais, é preciso reconhecer a 
dimensão do preconceito contra a população negra 
no Brasil. Para efeito de comparação, cerca de 4,8 
milhões de africanos aportaram como escravos no 
Brasil, enquanto que nos Estados Unidos, foram 
menos de 400 mil. É muito mais que em qualquer 
outro lugar no mundo. 

Ainda que o racismo seja um problema global, no 
Brasil ele possui contornos perversos. A segregação, 
tal como o apartheid sul-africano, ou a lei Jim Crown 
dos EUA, nunca foi aqui, uma questão oficial como 
fora nesses países. No entanto, o nosso mito da 
democracia racial acaba por gerar uma alienação 
que, inclusive, afeta a mobilização das populações 
discriminadas. Mesmo convivendo com índices 
assustadores de violência e falta de oportunidades 
sociais contra a população negra, é bom lembrar que 
a Fundação Palmares, instituição federal que deveria 
defender a cultura negra no Brasil, tem a sua frente 
um homem negro que afirma não existir racismo no 
Brasil. 

NÃO BASTA NÃO SER RACISTA,
É PRECISO SER ANTI-RACISTA!
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Existe uma dívida histórica de toda a sociedade 
brasileira e todo mundo precisa estar consciente 
desse passivo. Os indicadores sociais, econômicos e 
culturais apontam que essa dívida representa, mais 
de 100% após a abolição da escravidão, uma grande 
quantidade de privilégios sociais que a população 
branca usufrui, socialmente falando, esses privilégios 
se traduzem em melhores oportunidades de saúde, 
educação e renda. A desigualdade social e a pobreza 
são fenômenos intergeracionais. Uma pessoa branca 
pode afirmar que não escolheu ter as vantagens 
que tem (de aceitação e acesso a oportunidades 
sociais), mas é preciso estar consciente de que essas 
vantagens são heranças oriundas de escolhas que 
os antepassados brancos fizeram. E não basta estar 
apenas ciente. É preciso reconhecer esses privilégios 
e lutar para que eles desapareçam, pois, o privilégio 
de um é o prejuízo de outro. Logo, não basta não ser 
racista, é preciso ser anti-racista, ou seja, denunciar 
o racismo e defender políticas e programas que 
procurem corrigir distorções históricas, como as cotas 
em geral.

O Exército de Salvação possui uma longa trajetória 
de esforços direcionados para a desarticulação de 
estruturas sociais de discriminização e preconceito. O 
trabalho social desenvolvido pelo Exército de Salvação 
no Brasil é direcionado para populações vulneráveis, 
e nossa luta por justiça social procura corrigir, em 
alguma medida, as distorções que prejudicam o pleno 
desenvolvimento da população negra. 

Além de contribuir com organizações que militam na 
luta anti-racista, ou que trabalham com programas 
sociais, precisamos estar sempre vigilantes. Como 
lidar com casos de racismo ou injuria racial? Além do 
telefone da polícia (190), existem números locais que 
atendem exclusivamente vítimas de crimes motivados 
por questões raciais: as centrais SOS RACISMO. Em 
São Paulo, essa central é coordenada pela Assembleia 
Legislativa estadual. O número é 0800-77-33-886.

Contribuição do departamento social para a Revista 
Rumo de novembro 2021- Tema: Consciência Negra
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UM SHOW DE CONSCIÊNCIA

Samuel e Vitória são irmãos gêmeos e estão 
finalizando o nono ano do ensino fundamental. 

Tanto se falou, entre eles e seus colegas que, não 
poderiam passar essa data em branco. É claro que 
precisavam fechar esse período com chave de ouro 
e isso deveria vir com uma festança entre eles, ainda 
mais porque passaram quase todo o ano em grupo A 
e B , dentro da escola, isto é, semana sim; semana não 
ou ainda aqueles que ficaram no remoto por causa 
de alguma comorbidade ou por opção de seus pais. 
Mas, depois de quase todos vacinados, já estavam 
juntos novamente na mesma sala e em períodos não 
mais separados.

- Temos que fazer um festão, disse Ricardo, ao grupo, 
todo animado.

- Sim, um festão!

Samuel e Vitória compartilhavam do mesmo 
pensamento! E por que não? Comemorar é sempre 
bom! A alegria é um dos combustíveis que faz a vida 
ficar mais leve.

Tudo resolvido! Seria na última semana de dezembro. 
Afinal, muitos iriam para outras escolas e não 
compartilhariam mais do convívio daqueles que 
ficariam ou fariam o Ensino Médio.

Chegaram em casa empolgados e compartilharam 
tudo o que fora dito, por eles e  colegas, com seus pais. 

Seus pais foram muito solícitos e fizeram as perguntas 
que todos os pais fazem quando se preocupam com 
seus filhos. – Onde seria? Quando seria? Com quem 

seria? O que teria na festa? De que horas a que horas 
aconteceria a festa? Quais os adultos presentes ? Que 
tipo de comida e bebida haveria ? E assim por diante.

Tudo foi respondido a contento. Nada foi esquecido 
pelos irmãos.

Não preciso dizer, como narrador que sou, que eles 
eram cristãos! Não há nenhum problema para um 
cristão ir a uma festa ! Não há em nenhum lugar na 
Bíblia que diz que não podemos ir a festas. O povo 
do Antigo Testamento tinha as suas festas ordenadas 
por Deus. O Novo Testamento continua mostrando 
essas festas, bem como a festa de um casamento em 
Caná da Galiléia. 

- Perfeito , disse o pai! Podem ir com tranquilidade. 
Porém só peço que escutem um pouquinho o que 
iremos dizer a vocês. 

- Claro, disse Vitória! 

- Tenho certeza que vocês já devem saber que existem 
muitos conceitos de festas! A maioria delas é de 
uma reunião saudável e alegre. Há música, bebida, 
conversa e muita zoeira, como vocês mesmos dizem. 
Peço que vocês se atentem com algumas coisas em 
cada um desses itens.

Primeiro: A música! Cuidado com a letra que será 
empregada. Se a letra for de ensinamentos não 
aceitáveis para a conduta de um cristão, não cantem 
e nem mesmo se alegrem com elas.
Segundo: Se tiver bebida alcoólica ou o tal de narguilé 
ou assemelhados for oferecido, não bebam, ou 
ingiram, pois elas contêm substâncias que seus 

RUMO KIDS
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corpos não estão acostumados e isso poderá implicar 
em deixar vocês com problemas comportamentais 
e físicos, não condizendo com seu procedimento 
cristão.

Terceiro: Cuidado com as conversas que envergonharão 
vocês mais tarde. Mesmo porque o testemunho de 
vocês irá por água abaixo quando  quiserem mostrar 
aos outros sua posição de fé.

Quarto: A zoeira pode implicar em avançar “sinais 
vermelhos” acarretando em desastre que, muitas 
vezes, deixarão marcas profundas e irreversíveis. 

Termino dizendo aos dois o que o apóstolo Paulo disse 
certa vez: “Todas as coisas são lícitas, (permitidas), 
mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, 
mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas.” 
Ia Cor. 6.12

Beleza?

- Beleza! Disseram os filhos.

Vitória pediu permissão para falar!

-Sim, disse a mãe!

- Posso dizer os versículos que estão sempre comigo?

- Claro, filha!

“ Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que 
apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, 
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional;
e não vos conformeis com este mundo, mas 

transformai-vos pela renovação da vossa mente, para 
que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade 
de Deus.” Romanos 12.1 e 2

- Perfeito, disse o pai!

Queridos amiguinhos...

Que vocês tenham o discernimento de Cristo em seus 
corações para viverem as festas que virão como filhos 
amados de nosso Deus e Pai, criador , preservador e 
governador  de todas as coisas.

Com carinho,

Tia Lilian



14Rumo - Novembro de 2021

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

NOVEMBRO
CONSCIENTE

ATITUDE
IGUAIS

LIBERDADE
CULTURA

UNIÃO
DIVERSOS

C O N S C I E N T E

U E U F V X A I W L

L I B E R D A D E R

T V Y E G B S U M U

U P H B E D B H I N

R C C F R H R E W I

A V I G U A I S U A

F J F G H P K X E O

E A T I T U D E F G

S I J Z A G R W K V

D I V E R S O S V D

V K N O V E M B R O
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