


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

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

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

nome sem discriminação.”

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

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

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

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

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

brasileira.”

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

Um pouco de nossa História

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

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

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

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

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

Em 1974, para melhor atender à 
legislação brasileira, foi criada a 
APROSES (Assistência e Promoção 
Social Exército de Salvação) que é 
uma organização não governamental 
de natureza assistencial, promocional 
e educacional sem fins lucrativos 
mantida pelo Exército de Salvação e 
que atende cerca de 1.700 pessoas 
em situação de vulnerabilidade 
social por dia. Porém o Exército de 
Salvação também presta assistência 
através de seus 41 Corpos (igrejas) 
com visitas a hospitais, presídios e asilos.
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SUMÁRIOEDITORIAL

Quando Simone de Beauvoir lançou sua obra-
prima “O Segundo Sexo”, o Exército de Salvação 
há mais de meio século já havia se engajado 
na luta pelos direitos das mulheres, inclusive 
sendo a primeira igreja a ordenar mulheres 
ao ministério pastoral, que até então, era 
exclusivamente masculino. O fundador chegou 
até a dizer: “Alguns de meus melhores homens 
são mulheres”.

De lá pra cá, muita coisa mudou, mas é preciso 
fazer muito mais, visto que por dia no Brasil 13 
mulheres são assassinadas, segundo dados 
do Sistema de Informações sobre Mortalidade 
(SIM) do Ministério da Saúde de 2016.

08 de março comemora-se o Dia da Mulher. 
Que possamos comemorar esse dia mudando 
a estatística e dando a mulher o valor que lhe 
é devido, já que as Escrituras nos dizem que 
“não há judeu nem grego, escravo nem livre, 
homem nem mulher; pois todos são um em 
Cristo Jesus” (Gálatas 3:28, grifo meu).

Nesta edição da RUMO, nossos articulistas 
privilegiaram a mulher como tema, lembrando 
do segundo sexo criado por Deus, à Sua imagem 
e semelhança.

Boa leitura!

Ebeneser Nogueira – Major
Editor
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VIVER PELA FÉ HOJE

Introdução 
Demorou alguns segundos para que 
reconhecêssemos o nome do paciente quando 
a Assistente Social do hospital nos telefonou 
para perguntar se poderíamos visitar um 
homem que disse pertencer ao Exército de 
Salvação. Com algum esforço descobrimos 
tratar-se de Bill, um homem que vinha ao 
Centro Comunitário a cada manhã para tomar 
um café da manhã reforçado. Ele não ficava por 
muito tempo, nunca veio a um culto e nunca 
demonstrou interesse em questões de fé. 
Entretanto, no hospital ele disse que pertencia 
ao Exército porque cinco dias por semana ele 
tomava café da manhã no Exército. Mesmo 
não tendo nenhum relacionamento formal 
com o Corpo, ele pertencia ao grupo estendido 
de pessoas que via a si mesmo como parte 
da nossa comunidade e vinculada com nossa 
igreja. 

“Crer”, “comportar-se”, “tornar-se ou 
“pertencer”: Quem vem primeiro?  

Na Igreja, em anos recentes, a relação entre 
‘crer’, ‘comportar-se’, ‘tornar-se’ e ‘pertencer’ 
tem s ido explorado extensivamente. 
Frequentemente o assunto tem ficado ao 
redor da ordem a respeito de qual dessas 
ações deveriam vir ou devem acontecer 
primeiro e se alguma delas é mais importante 

do que outras. As pessoas devem crer antes 
de pertencerem à Igreja? Qual é a relação 
entre comportamento e crença? Como 
comportamento e pertencimento influenciam 
um ao outro? 

A complexidade da realidade
Creio que a realidade é complexa e fluida. 
Esses não são itens que podem ser colocados 
em determinada ordem e ficar aguardando a 
oportunidade para mover-se para o próximo 
estágio, uma vez que a presente etapa for 
completada satisfatoriamente. Crer não 
pode ser visto isolado do comportar-se e 
tornar-se. N. T. Wright (cf. Simply Christian: 
When Christianity Makes Sense. Grand Rapids, 
Michigan: Zondervan, 2006, p. 177) descreve 
“crença” como “alguém chamando-lhe com 
uma voz suave e uma mensagem que é 
simultaneamente um convite de amor e 
uma convocação para a obediência”. Não 
podemos responder a essa voz isolada do 
resto das nossas vidas. Isso porque fé não 
é algo meramente intelectual. Ela modifica 
nossas ações, quem somos e o que nos 
tornamos. A fé deve ser vivida e como a 
vivemos desenvolve nossa experiência 
com Deus. Consequentemente, quando 
cremos descobrimos uma nova vida que é 
marcada por pertencer a Jesus. Desta forma, 

Crer, Comportar-se,
Tornar-se e Pertencer

Série de estudos sobre os Onze Artigos de Fé escritos por membros do Conselho 
Internacional de Teologia, a qual refletirá sobre o Pacto de Soldado e sobre as 

cláusulas dos Artigos de Guerra, olhando para nosso comportamento, estilo de vida e 
relacionamento. Essa série explorará a interação entre ortodoxia (crença correta) – o 
que sabemos e entendemos sobre Deus, ortopraxia (comportamento correto) - como 
devemos agir em obediência a Deus e ortopatia (experiências/sentimentos corretos) - 

quem nós nos tornamos através do nosso relacionamento com Deus.
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‘crer’, ‘comportar-se’, ‘tornar-se’ e ‘pertencer’ 
interagem em e com o todo de nossas vidas 
e funciona em níveis diferentes de acordo 
com o desenvolvimento da nossa fé e a 
mudança em uma área afetará as outras. Por 
exemplo, se numa comunidade cristã pessoas 
experimentam aceitação e amor, talvez elas 
comecem a explorar o que significa ser um 
cristão ou à medida que ganhem uma nova 
compreensão do que e por que acreditam, 
mudanças podem ter início no comportamento 
delas. Em outros casos, pode acontecer que na 
medida em que o relacionamento com Cristo 
se desenvolva, se desenvolverá também o 
desejo de pertencer à igreja e de fazer uma 
declaração formal.   

Pacto como jornada de fé
Os Artigos de Guerra são também conhecidos 
como “Pacto de Soldado”. Nele, o pertencer, 
o crer, o comportar-se e o tornar-se estão 
alinhados, mas não como “caixas” para serem 
marcadas, mas sim como uma expressão do 
compromisso pessoal com Deus através do 
Exército de Salvação deixa claro a intenção: 
“Agora peço a todos os presentes que 
testemunhem que assino este pacto por 
minha livre e espontânea vontade, convencido 
de que o amor a Cristo, o qual morreu e 
agora vive para salvar, exige esta devoção de 
minha vida a Seu serviço para a salvação de 
todo o mundo. Portanto, aqui declaro minha 
completa determinação, através da ajuda 
de Deus, de ser um verdadeiro soldado do 
Exército de Salvação”. 
Tornar-se um soldado do Exército de Salvação 
é um ato de obediência a um chamado. 
Declaramos no que cremos, prometemos 
nos comportar de certa maneira e através 
da nossa devoção a Deus comprometemo-
nos a permanecer firmes no processo de 
nos tornarmos Seus filhos e filhas (João 1.12) 
e de “ser transformado em Sua imagem” (2 
Coríntios 3.18). Isso significa que enquanto 
trabalhamos nossa pertença à Igreja de Deus 
na terra estamos comprometidos com uma 
jornada de fé. Essa jornada deve nos levar a 
um novo entendimento do que cremos, a um 
exame periódico do nosso comportamento 
e estilo de vida, pois mantemos sempre 

diante de nós a promessa de – na medida em 
que amadurecemos na fé - nos tornarmos 
semelhantes a Cristo.   

O Pacto de Soldado como compromisso de 
entrega, serviço e relacionamento com Deus 
As promessas dos Artigos de Guerras são 
descritas como um “Pacto Sagrado”. Isso 
mostra que ser um soldado é mais do que 
meramente ter o nome inscrito no rol de 
membros e mais do que poder fazer parte das 
atividades e serviços do Exército de Salvação. 
De fato, é estar consciente de que – em 
resposta ao convite para amar e à convocação 
para uma vida de obediência – fizemos nossos 
votos diante de Deus e a Ele prometemos 
nossa devoção e serviço como soldados do 
Exército de Salvação e com Ele entramos em 
um relacionamento integral para toda a vida. 
Desta forma, ao olharmos para nosso Pacto 
de Soldado devemos recordar que o fizemos 
como promessa do nosso compromisso, como 
expressão viva da realidade da fé do nosso 
povo, como sinal de dedicação para a ação e 
como marca de que pertencemos a Deus. Que 
tal revisar as promessas feitas? 

Conclusão 
Bil l  pertencia à comunidade que ele 
conhecia como Exército de Salvação, mas 
seu pertencimento não era o mesmo que a 
pertença formal de um soldado que o faz como 
consequência de sua profunda fé em Cristo. 
Bill, como muitas pessoas que encontram 
aceitação dentro da comunhão do Exército, 
ainda não explorou a riqueza que a relação 
com Cristo pode trazer. 

A Tenente-Coronel (Dra.) Karen Shakespeare
É Presidente do Conselho Internacional de Teologia e 

Chefe da Divisão do Sul no Reino Unido com o 
Território da República da Irlanda.
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ESPECIAL

Se fôssemos definir o perfil da mulher, nos 
dias de hoje, o que destacaríamos? É uma 
mulher estudiosa, vaidosa, batalhadora, 
responsável na sua maioria, porém bastante 
discriminada pelo mercado de trabalho, 
tanto nas oportunidades para exercer cargos 
públicos e funções administrativas, como 
também em profissões tradicionalmente 
ocupadas por homens.

Em geral, essas seriam algumas das queixas que 
elas apresentariam, ainda que mesmo diante 
de situações extremamente desfavoráveis 
temos grandes exemplos de mulheres que 
têm superado e conquistado uma condição 
de valorização e dignidade.

Recentemente assisti a uma apresentação num 
programa de televisão onde uma mulher negra, 
com um histórico de abandono, de miséria, 
de abuso sexual, superou tudo estudando 
e chegando a uma posição destacada, tanto 
moral e espiritual, como social.

Podemos dizer que a mulher é um ser especial 
criado por Deus para exercer uma missão 
fundamental no mundo e que tem plenas 
condições de realizar uma missão importante, 
bem como para realizar-se pessoalmente.

Historicamente, a mulher tem sofrido 
discriminação e violência por parte da sociedade 
machista chegando a casos extremamente 

A Mulher que me Deste 
por Companheira
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cruéis e desumanos. Isso varia entre as 
diversas culturas, mas ainda hoje, a mulher 
sofre com a exploração sexual, assédio moral, 
agressões, torturas e morte. Ultimamente 
temos ouvido um novo termo para definir o 
crime contra a mulher que o “feminicídio”.
Mesmo nos meios mais elevados social e 
políticos, percebemos as queixas das mulheres 
que se ressentem do fato de serem minoria na 
política. Até mesmo o fato da ex-presidente 
Dilma fazer questão de ser chamada de 
Presidenta, demonstra a sua auto-afirmação 
enquanto mulher.

Na verdade, toda essa situação traz seus 
reflexos quanto a verdadeira condição em 
que ela deveria desempenhar o seu papel na 
família e na sociedade.

Em primeiro lugar, segundo o relato bíblico, 
ao decidir criar a mulher, Deus disse: “Não é 
bom que o homem esteja só, façamos-lhe uma 
companheira” (que o ajude e faça companhia). 
– Gênesis 2:18

Essa providência  div ina foi  recebida 
euforicamente por Adão, como uma solução 
adequada e perfeitamente satisfatória para 
a plena realização de ambos, e para o 
cumprimento da missão dada por Deus, que 
seria a de crescer, multiplicar, encher a terra, 
sujeitá-la e dominá-la. Tudo isso sob a direção 
e o poder de Deus.

Contudo, ao serem submetidos ao teste moral 
colocado por Deus, Eva (que significa “mãe de 
todos os viventes”) deixou-se enganar pelo 
diabo, e envolveu o seu esposo, que também 

comeu do fruto proibido, ou seja, a árvore da 
ciência do bem e do mal.

Quando Deus questionou Adão pela sua 
desobediência, ele sob a influência do pecado 
que o tornou egoísta, culpou o próprio Deus e 
a sua esposa dizendo: “A mulher que me deste 
por companheira, ela meu deu o fruto e eu 
comi”. -Gênesis 3:12

Essa situação, desde então alterou a condição 
moral e espiritual de ambos e fez do homem 
um ser egoísta e opressor, e da mulher uma 
sofredora.

Esta  porém, não é a condição final da mulher, 
mas conforme a promessa divina, ela seria 
-  como foi, aquela que traria ao mundo o 
Salvador, o Senhor Jesus Cristo.

Mesmo em cond ições  mui tas  vezes 
desfavoráveis, a mulher hoje pode e deve 
desenvolver uma missão importantíssima 
no mundo, quer seja a partir do lar, da 
maternidade, do trabalho ou de qualquer 
atividade que contribua para o bem da 
sociedade, tendo plena realização pessoal.

Cabe aos homens tratá-las com amor, respeito, 
consideração, proteção e afeto.

Obrigado, Senhor, pelas mulheres - em 
especial por minha esposa.

Paulo W. Rangel
Comissário

A Mulher que me Deste 
por Companheira

“...a mulher é um ser especial criado por Deus para 
exercer uma missão fundamental no mundo e que tem 

plenas condições de realizar uma missão importante...”
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A Bíblia nos informa, no episódio  registrado 
em Lucas 7: 11-13,  que “no dia seguinte, Jesus 
se dirigia a uma cidade chamada Naim, e iam 
com ele seus discípulos e numerosa multidão. 
Ao se aproximarem da porta da cidade, saía o 
enterro do filho único de uma viúva; e grande 
multidão da cidade ia com ela. Quando a viu, 
o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não 
chores!”.

Jesus vinha de Cafarnaum, onde havia curado 
o servo do centurião.  Agora, quando chega a 
essa pequena cidade, acompanhado de seus 
discípulos e de uma grande multidão, se depa-
ra com uma cena muito triste, uma procissão 
fúnebre. 

Em Israel, esta procissão era realmente uma 
experiência de barulho, lamentos e gritos. 
Contratavam-se determinadas pessoas para 
acompanhar a família enlutada, e tinham a ta-
refa de chorarem bem alto por causa do morto. 
Vestiam-se de cilício e colocavam cinzas sobre 
a cabeça. Era realmente uma cena muito triste.

Quando chegam à porta da cidade, Jesus se 
encontra com este cenário, e com a mãe deste 
filho único, que era viúva.  Ela acabava de sofrer 
um duplo golpe!  Entende-se que tempos atrás 
seu marido havia morrido. Não sabemos quan-
do foi que morreu, e nem quanto tempo esti-
veram casados. Não sabemos quanto tempo 
depois de casada havia nascido seu filho único.
Sabemos que esta mulher havia sido golpeada 
duramente pela vida, perdendo não somente o 
seu companheiro, mas também o seu filho! Ha-
via dor e desesperança em seu coração ferido...
Aqueles eram tempos difíceis, pois Israel estava 
debaixo da dominação romana. Havia corrup-
ção, abuso, exploração, injustiças...

Esse filho era sua esperança naqueles dias 
difíceis, pois certamente ao crescer, seria ele 
quem sustentaria a casa. Tinha a esperança de 
um futuro melhor ao lado deste filho amado.

Mas, ao se deparar com a morte deste filho, 
deveria estar pensando o quanto seria difícil 
para ela encontrar trabalho, principalmente em 

uma sociedade onde não era comum que uma 
mulher trabalhasse fora do lar. Não havia muita 
oportunidade de estudo e desenvolvimento 
para ela.  Que futuro lhe aguardava?

Provavelmente seu choro revelava todas estas 
indagações e preocupações! Seus sonhos, e 
suas esperanças se vão, e por esta razão cho-
ra...Porém algo acontece que muda completa-
mente toda esta situação!

Lucas registra que  “quando a viu, o Senhor se 
compadeceu dela, e lhe disse: Não chores!” (Lu-
cas 7:13). Jesus se enche de compaixão por esta 
mulher e toda a situação que enfrentava. E algo 
maravilhoso acontece! “Chegando-se, tocou o 
esquife e, parando os que o conduziam, disse: 
Jovem, eu te mando: Levanta-te!”  (Lucas 7:14)

O Senhor da vida interfere na cena da morte! O 
milagre acontece!  Volta à vida àquele que esti-
vera morto! E em seguida, este jovem começa 
a falar, e Jesus o leva ao encontro da sua mãe!
Que cena!  Que momento!  Que emoção!

Diz a Bíblia que “todos ficaram cheios de temor 
e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande 
profeta se levantou entre nós; e: Deus visitou 
o seu povo”  (Lucas 7:16).

Que bom sabermos que Deus está ao lado 
daquele que sofre, está ao lado daquele que é 
discriminado, daquele que é explorado, daque-
le que sofre violência de todos os tipos. Ele vê, 
Ele se interessa,  Ele interfere em nossa história!
Por que choras? Se tens chorado, creia que 
o Senhor Jesus tem poder para se aproximar 
de você, e transformar o seu choro em riso,  a 
tristeza em alegria,  a morte em vida!
Ainda hoje, Jesus segue se enchendo de com-
paixão por todos aqueles que sofrem, por 
todos aqueles que são excluídos, por todos 
aqueles atingidos pelas tormentas desta vida. 

A Ele toda a glória!

Márcio Mendes - Major
Secretário Nacional do Campo de Batalha
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Nos dias de hoje não é difícil concordar que 
tanto homens quanto mulheres merecem um 
tratamento respeitoso e oportunidades para 
que se desenvolvam em todos os níveis de suas 
vidas. Esse entendimento e aceitação é parte de 
uma conquista histórica, da luta de muitas e de 
muitos para mostrar simplesmente que todo 
ser humano tem o mesmo valor. Mas promover 
a justiça de gênero vai além de tratar homens 
e mulheres exatamente da mesma forma. Ser 
justo significa também compreender que as 
mulheres passaram por desvantagens históri-
cas e sociais e que algumas ações específicas 
podem ser necessárias para avançar seu status. 

Atualmente no Brasil as mulheres ganham em 
média 30% a menos do que os homens e a taxa 
de desemprego das mulheres é cerca do dobro 
da dos homens – essa taxa aumenta quando 
comparadas mulheres negras a homens bran-
cos. Um terço das famílias brasileiras é chefiado 
por mulheres, e metade dessas famílias é mo-
noparental. As mulheres dedicam mais do que 
o dobro do tempo dedicado por homens para 
as tarefas domésticas, o que contribui para a 
jornada dupla de trabalho. Segundo registros, 
a taxa de feminicídio dobrou entre 1980 e 2011, 
e hoje no Brasil uma mulher é assassinada a 
cada 2 horas, na maioria das vezes por homens 
próximos a elas e em 30% dos casos em suas 
próprias casas. 

O Exército de Salvação se manifesta pela igual-
dade de gênero em todas as suas ações – da 
sua estrutura interna que favorece tanto a 
vocação de homens quanto de mulheres, aos 
programas sociais que visam fortalecer a au-
tonomia e protagonismo das mulheres. Existe 

uma agenda mundial com a qual o Brasil se 
compromete e que estabelece metas para 
promover um desenvolvimento sustentável, 
e por isso então chamada de Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. O Exército de 
Salvação se compromete a contribuir para 
a realização das metas traçadas, sendo que 
uma delas refere-se justamente à igualdade 
de gênero, o objetivo 5. Entre outras coisas, o 
objetivo 5 define a eliminação de toda discrimi-
nação e violência contra a mulher, a garantia 
de oportunidades para exercer a liderança 
política, econômica e pública e a promoção 
de direitos iguais aos recursos econômicos.

Em um ano em que a palavra de ordem den-
tro do Exército de Salvação é Mobilizar-se, 
é essencial continuar a pensar ações para 
promover os direitos das mulheres e engajá-
-las cada vez mais dentro de nossas igrejas e 
projetos sociais. 

Juliana Feres Bicudo
Departamento Social
Quartel Nacional - SP

Para saber mais:
• Equidade de Gênero (Gender Equity) – Política de De-
senvolvimento Internacional do Exército de Salvação 
https://issuu.com/isjc/docs/gender_equity (em inglês 
apenas)
• Lei Maria da Penha: Lei nº 11.340, de 7 de agosto dE 
2006  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2006/lei/l11340.htm 
• Feminicídio: Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-
2018/2015/lei/L13104.htm 
• Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: http://
www.estrategiaods.org.br/

“Eu insisto na igualdade entre mulheres e homens. Cada oficial e soldado deve 
insistir na verdade que a mulher é tão importante, tão valiosa, tão capaz e tão 

necessária ao progresso e felicidade do mundo quanto o homem.” 
William Booth, 1908

Mobilizando Todos por Direitos Iguais

MOBILIZANDO
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ESPECIAL

Reunião de Ordenação e Comissionamento 
dos Intercessores Jubilosos

No dia 10 de dezembro de 2016, no salão do Corpo do Bosque na cidade de São Paulo, foram ordenados 
Ministros do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo e comissionados como Oficiais do Exército de 
Salvação, os seis novos Tenentes da Sessão “Intercessores Jubilosos”: Tenentes Lucas e Danielle Wakai-
Braga, Jaqueline Nascimento, André Senna, Liliana Castanho e Josiany Rodrigues.
O evento contou com a presença dos Comissários Oscar Sánchez (Chefe Nacional - Brasil) e Ana Sánchez 
(Presidente Nacional do Ministério Feminino- Brasil) e do Chefe Territorial e da Presidente Nacional do 
Ministério Feminino do Território Sul dos EUA, Comissários Donald e Debora Bell. 

Nomeações dos novos Tenentes 
Tenentes Lucas e Danielle Wakai-Braga: Oficiais Dirigentes do Corpo e Comunidade de Guaianazes – São Paulo - SP

Tenente Jaqueline Nascimento: Oficial Dirigente do Corpo e Comunidade de Natal - RN
Tenente André Senna: Oficial Dirigente do Corpo e Comunidade de Piraí do Sul - PR

Tenente Liliana Castanho: Oficiais Dirigentes do Corpo de Castelo Branco - 
Comando de Portugal e Espanha

Tenente Josiany Rodrigues: Oficial Dirigente do Corpo e Comunidade de Paranaguá - PR
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seu pai, Henrique VIII, começou, mas com uma 
diferença: seu pai tinha uma ambição pessoal 
com a Igreja Anglicana; já Elizabeth insistiu que, 
entre várias coisas, o anglicanismo tivesse como 
base as Sagradas Escrituras. A Bíblia é a Palavra 
de Deus e é segundo o que está escrito nela que 
todo ser humano deve viver e contém tudo o que 
é necessário para a salvação. Está escrito, por 
exemplo, que “toda a Escritura é inspirada por 
Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o 
erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa 
de viver” (2 Timóteo 3.16).

O movimento anglicano não começou bem, mas 
a situação se reverteu. Do anglicanismo temos 
John Wesley, grande pregador e fundador da 
Igreja Metodista; do Metodismo surge o reverendo 
William Booth, que fundou o Exército de Salvação 
e se tornou seu primeiro General. A história des-
ses movimentos continua hoje pregando as boas 
novas do Reino e levando esperança para muitos.
Na nossa vida costumamos passar por situações 
que começamos com o “pé esquerdo”. Começa-
mos mal um novo trabalho, surgem dificuldades 
nos nossos relacionamentos, dificuldades para 
nos adaptarmos a uma nova moradia, um negócio 
que começa devagar, enfim, tantas situações difí-
ceis! Mas Deus nos acompanha em todas e pode 
nos ajudar em revertê-las em bênçãos. Elizabeth 
tinha um “problemão”, mas Deus foi fiel com ela; 
será fiel comigo e com você também.
 

O Senhor te abençoe 
e te guarde. 

(Números 6:24)

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

CONEXÃO

¹Henrique VIII casou 6 vezes. Seu 2° casamento marca o início da reforma anglicana.
²Ana Bolena, 2° esposa de Henrique VIII e mãe de Elizabeth, foi decapitada por ordem do rei acusada de adultério. Sua 5°  
esposa também foi decapitada.

Tudo para dar errado (ou não!)
Olá! Durante nossa vida certas coisas acontecem 
e vão se desenvolvendo de tal forma que parece 
que vai dar tudo errado. Sempre pensamos assim 
quando começamos mal. Certa vez alguém escre-
veu ao referir-se à história brasileira: “começamos 
mal, continuamos pior e terminaremos em pizza!” 
Pensar assim é uma tendência.

Entretanto, eu creio que, por pior que as coisas 
comecem, sempre existe a chance de melhorar. 
Quando eu penso no Exército de Salvação, é difícil 
imaginar que, no passado, começamos mal. O 
Exército de Salvação tem suas origens no Meto-
dismo; e o Metodismo no Anglicanismo. Veremos 
agora como o Anglicanismo tinha tudo para dar 
errado e como uma jovem rainha reverteu essa 
situação.

Era século XVI. O catolicismo estava perdendo 
força na Europa. Na Inglaterra, o rei Henrique 
VIII¹ queria um herdeiro, mas sua primeira esposa 
(Catarina de Aragão) só lhe dava filhas. Henrique 
VIII não entendia nada de biologia, pois se enten-
desse saberia que a culpa de não ter menino era 
dele, pois é o homem que determina o sexo do 
feto; não a mulher! Por causa da sua ignorância, 
o rei pediu divórcio. Obviamente, a igreja não per-
mitiu. Revoltado, Henrique VIII confiscou todas as 
igrejas da Inglaterra e conseguiu seu tão desejado 
divórcio. No seu segundo casamento², nasce uma 
menina. E aqui aparece Elisabeth, a jovem que 
reverterá toda essa situação.

No seu 3º casamento, Henrique VIII finalmente 
consegue um herdeiro, mas logo que seu filho 
Eduardo VI assumiu, foi atacado por uma severa 
doença e aos 17 anos morreu. O trono ficaria com 
a filha mais velha (Maria I), mas ela também adoe-
ce e morre! Sobrou quem? Elisabeth. A pessoa que 
o rei menos esperava no trono se tornaria rainha. 
Elizabeth, ou Isabel I, fez importantes reformas na 
Inglaterra no século XVI, inclusive a religiosa que 



SERVINDO

Aconteceu no mês de outubro no Corpo de São Miguel Paulista a 4ª edição da 
Campanha anual de prevenção de câncer junto com o Hospital AC Camargo - 
Fundação Antonio Prudente. 
A iniciativa do primeiro contato foi do próprio Cancer Center que, há 4 anos atrás procurava 
parcerias comunitárias não governamentais ou político-partidárias. Veio através do Dr. Luis 
Sato, da Federação Evangélica Nikkey do Brasil, que congrega as igrejas de descendência 
japonesa (o Exército de Salvação tem um 
nome respeitado entre os japoneses e 
descendentes protestantes daqui e do 
Japão). 
Cerca de 300 pessoas estavam dentro e 
fora do salão. É que esse ano a instituição 
solicitou que somente os presentes 
recebessem os formulários para exame 
preventivo gratuito. Por isso, depois 
que o salão encheu, muitos ficaram 
aguardando do lado de fora. O exame 
básico é o de sangue para homens 
e mulheres, sendo que o masculino 
detecta alterações na próstata. Para 
as mulheres, conforme a faixa etária, 
também são realizados o papanicolau 
(para detecção de câncer ginecológico) 
e a mamografia.

Nelson e Ruth Wakai – Majores
OD Corpo  (Igreja) de São Miguel Paulista - SP
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Campanha de Prevenção do Câncer
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Contra a Violência: Deus

A professora entrou na sala de aula. Óculos es-
curos. Semblante abatido. Estava diferente de 
todos os outros dias . A aula de Geografia não 
foi a mesma . Apenas exercícios do livro e não 
as atividades interativas que tanto faziam os 
alunos vibrarem . Alguns alunos até repararam 
que alguma coisa não estava como sempre, 
mas não fizeram muito caso da causa daquela 
mudança. Acharam , talvez, que naquele dia, 
a professora não estava a fim de brincar ou 
coisa parecida. 

Mas, havia dentre todos, dois alunos, Jussara e 
Vinícius, amigos de classe e irmãos em Cristo, 
pois já haviam compartilhando o testemunho 
de terem aceito a Jesus como seu Salvador. 
São de denominações diferentes, mas per-
tencentes a  mesma IGREJA, sentiram em seus 
corações que a professora estava passando 
por algum problema e sério. Olharam um para 
o outro, mas o que fazer?

O sinal tocou. A professora apenas disse que 
iria corrigir os exercícios na aula seguinte – 
que ainda seria naquela manhã – uma vez que 
naquele dia , as aulas de Geografia eram duas, 
uma antes do intervalo e outra depois.

Aproveitando o intervalo, os dois amigos fi-
zeram sinal que iriam se encontrar no pátio 
e assim se fez. Jussara  perguntou ao Vinícius 
se havia notado algo diferente na professora. 
Ele imediatamente disse que sim, ainda mais 
porque já havia vivido uma situação parecida 
em sua casa. A mãe havia discutido com o seu 
pai e , infelizmente, ele, em um momento de 
raiva, bateu no rosto dela. Sua mãe ficou dias 
com o olho inchado, usando óculos como a 
professora. Foram tempos difíceis, mas que 
com oração e perdão entre ambos, a vida em 
família ficou fortalecida. E esse era um dos 
motivos pelo qual Vinícius passou a amar mais 
a Deus e confiar Nele para resolver e controlar 
tudo em sua vida.

Será que foi isso? Disse Jussara. 
Quem sabe... respondeu Vinícius. O que temos 
certeza é que ela não está bem. 
Então devemos fazer alguma coisa! Falou 
Jussara.

Vinícius convidou Jussara para orar e interce-
der pela professora e assim fizeram. Os dois 
pediram a orientação de Deus e a oportuni-
dade de apresentar Jesus para ela. Assim que 

RUMO KIDS
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terminaram, o sinal tocou e retornaram para 
a sala.

A professora começou a passar entre as car-
teiras para ver se os alunos haviam feito os 
exercícios e ao chegar perto da carteira de 
Jussara, ela ouviu as seguintes palavras:  Prof, 
a senhora está bem? 

A professora entendeu bem a pergunta e ape-
nas sorriu. Então a Jussara , naquele momento, 
foi usada por Deus e disse a ela:  prof, saiba 
que Deus a conhece e espera que a senhora 
abra o seu coração a Ele, para que Ele possa 
agir em seu favor.

O Vinícius, que estava bem pertinho das 
duas, também se encheu de coragem e citou 
um versículo da Bíblia:  “Invoca-me no dia da 
angústia e Eu te livrarei, e tu me glorificarás” 
Salmo 50.15.
Ao terminar a aula, a professora pediu licença 
ao próximo professor e retirou os dois amigos 
da sala e disse: - Vocês parecem entender o 
que estou passando. 

Talvez nós não, disse Vinícius, mas Deus sabe 
e Ele quer ajudar a senhora. Portanto, se a 
senhora quiser, podemos pedir que alguém, 
mais velho e experiente marque um momento 
para conversar com a senhora. Com lágrimas 
nos olhos, ela disse: sim, eu quero!

E a partir daquele momento, abriu-se o canal 
de comunicação entre a professora e Deus!
Que benção!
Queridos(as) amiguinhos(as), infelizmente, 
muitas pessoas estão sendo vítimas de violên-
cia , principalmente mulheres. Vamos nos unir 
em oração para que essas pessoas encontrem 
a vitória em Cristo Jesus, através de cristãos 
que reconheçam Nele o verdadeiro livramento 
para essas vidas. E quem sabe, você não seja 
um instrumento nas mãos de Deus para que 
isso aconteça?

Com Carinho

Tia Lilian

I O V E T
N F K L A
A B N M D
R C Q E T
Z S E A U

A
B
C
D
E

1 2 3 4 5

A1 C3 E2 D5 D1 E5 C4 A4 B1 A5 A2

Desvende o Enigma
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Mobilizando nossa Juventude!
24 a 26 de março de 2017 será um fim de semana 
especial para a Juventude! Façam marchas, Flash 

Mobs, Mannequin Challenge, usem bicicletas ou façam 
passeatas nos monumentos ou pontos principais de 

sua cidade! Só não vale ficar parado! 
Maiores informações com seu Oficial. 


