


vação e com a apresentação de um tema 
que tem impactado o planeta: O tráfico 
humano.

Nossas meditações sobre o mundo 
do futebol, como pano de fundo para 
as grandes verdades espirituais, trans-
formam a expectativa que temos sobre 
os resultados dos jogos em expectativa 
pelo maior de todos os desafios, que é 
conquistar a vida eterna. 

Então, com o gramado verdinho diante 
de nós e a festa pronta, eu e a família 
RUMO entramos em campo para dar-lhes 
boas vindas e, além de desejar uma boa 
leitura, rolamos a bola nas próximas pági-
nas para  levar até vocês a mensagem de 
vitória e consagração que dará o campe-
onato mais importante do que qualquer 
título futebolístico. Os vencedores comem-
orarão esta vitória para sempre.

Paulo Soares - Major
Editor
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Olá amigos!

Esta saudação será ampliada em 
vários idiomas, pois finalmente chegou 
o grande evento do ano, a Copa do 
Mundo de futebol. O Brasil, mesmo com 
tantos problemas e anseios em tantas 
áreas sociais irá dar o maior abraço à 
torcida global que encherá estádios e 
pontos turísticos país afora.

O que podemos fazer para tornar 
mais fácil a chegada dos visitantes? 
Simples. Basta sermos quem somos. O 
povo brasileiro é generoso e cordato. 
Simpático, sorridente por natureza e 
bem humorado. Existem, é claro, ex-
ceções. Mas, como toda a exceção, é 
uma minoria. 

No final de tudo (esperamos que com 
o “caneco” na mão) nosso sonho maior 
é poder ter recebido bem e poder ter 
dado uma acolhida digna de nossa fama 
internacional de hospitalidade. Só isto 
já seria um “gol de placa!”

Vocês verão que esta edição já abre 
com as boas vindas do Exército de Sal-
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“O Exército de Salvação existe para salvar 

almas, edificar os santos e servir a humani-
dade sofredora, motivado pelo amor a Deus, 
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“Um povo santo engajado na missão, que 
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nada como agente de transformação na 

sociedade brasileira.”

Ouça o programa “O Louvor da Salvação”  

Por causa da grande preocu-
pação em atender bem, com 
recursos limitados, o Exérci-
to de Salvação  foi premiado, 
em 1997, 2000, 2003 e 2006 
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.
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Aos sábados às 16h e domingos às 22h pela 
Rádio Transmundial, em ondas curtas: 
•31 metros (9.560 kHz) 
•25 metros (11.735 kHz) 
•49 metros (5.965 kHz)

e, nos mesmos horários, no 
site  www.transmundial.com.br
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Respostas dos passatempos da página 11:
Celular mensagem: A / Celular detalhe: A - tecla preta, B - antena 
menor, C - sombra, D - risco no pé / Diferenças: uma das partes 
pretas da bola, cabelo, faixa na chuteira, formato do short, risco 
na meia de baixo, linha do chute, trava da chuteira 
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O signifi cadoO signifi cado
de “Bem-Vindo”!de “Bem-Vindo”!

O Brasil inteiro está dando boas 
vindas aos milhares de torcedo-
res que vêm não apenas vibrar 

e torcer, mas também para aproveitar as 
belezas deste lindo país.

Apesar das tantas dificuldade que 
temos por aqui, há todo um desejo para 
que cada turista seja acolhido e sinta-se 
à vontade para ver, ouvir e sentir tudo 
de bom que nosso país tem a oferecer. 
Só esperamos, como bons brasileiros, 
que no final nós é que comemoremos o 
campeonato mundial!

A palavra bem-vindo já diz tudo: “Você 
chegou na hora boa! Fique à vontade! 
A casa é sua!” e, com certeza, não será 
difícil tornar prazeroso o tempo de acon-
chego tanto para os que são brasileiros 

quanto para os que vêm de 
longe e falam outros 

idiomas, têm outros 
costumes.

Como uma organização internacional, 
o Exército de Salvação no Brasil estende 
as boas vindas a todos os torcedores-
-turistas que se achegam para o grande 
evento esportivo mundial. E aprovei-
tando o momento, lembramos uma de 
nossas campanhas mais marcantes que 
é contra o tráfico humano.

A bandeira levantada pelo Exército 
de Salvação remonta os primórdios da 
história de nossa organização, quando 
os pioneiros denunciaram a exploração 
de meninas nos prostíbulos da cidade 
de Londres, no século 19. De lá para cá 
a tecnologia e os direitos humanos evo-
luíram, as mulheres ganharam direitos, 
mas a escravidão para fins sexuais, o tra-
balho escravo e até o comércio de órgãos 
humanos têm se constituído em uma 
grande mancha na sociedade. E o Exér-

cito de Salvação tem 
levantado alber-

gues para mu-
lheres, abrigos 
para crianças 

resgatadas da escravidão e lutado pelo 
direito de trabalhadores rurais.

Hoje a mídia está divulgando mais sobre 
o problema e isto é bom, mas o tráfico hu-
mano segue como uma das mais rentáveis 
indústrias do crime do mundo - apenas 
atrás do comércio de drogas e armas. 

É bom ver o mundo inteiro divertir-se e 
festejar um universo de cores e culturas. 
Mas é importante que ninguém esqueça 
de que todos podem e devem unirem-se 
contra este crime hediondo, para que a 
festa seja mais bonita ainda!

Para que ele deixe de fazer vítimas, 
basta que a torcida do bem se levante 
e dê um cartão vermelho para o tráfico 
humano.

Em nome de todos os brasileiros, o 
Exército de Salvação no Brasil lhes dá 
Boas Vindas e lhes convida a ser par-
ceiros contra a exploração sexual e o 
tráfico humano.

Oscar Sánchez - Comissário
Presidente 

Nacional do 
Exército de 

Salvação 
no Brasil

Palavra do Presidente
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Contexto

“Bola em jogo...” diz o narrador 
de futebol fazendo ferver o 
coração dos torcedores 

apaixonados. Gritos de incen-
tivo e agito de bandeiras, 
fogos de artifício e muita 
cor acrescentam aos 
sentidos a sensação 
de que algo grandio-
so está ocorrendo. 
Se uma partida 
regular de futebol 
(se é que se pode 
chamar assim!) 
já é um aconte-
cimento, imagi-
nem a Copa do 
Mundo!

O olhar atento 
a cada movimen-
to, os lances em 
câmera lenta, ou 
como diriam os afi-
cionados pela língua 
bretã, “slow motion”, e 
as cantorias transformam 
a experiência de assisitr 
uma Copa do Mundo em um 
momento inesquecível.

As ruas ficam quase vazias, um 
silêncio inquietante envolve os bairros 
enquanto os torcedores nervosos roem 
unhas, fazem preces e buscam na ima-
gem da TV as possibilidades que os atle-
tas em campo ainda não viram. 

O mundo é uma bola! O Planeta mais 
agitado deste pedaço de universo estará 
com uma esfera em mente e visando 
uma meta, um gol que fará a diferença 
entre a consagração e o vexame.

Quem não gostar de futebol vai ter 
poucas opções porque será difícil ou-
virmos outros assuntos. Incrivelmente 
o mundo vai continuar girando, assim 
como a bola vai fazer das suas, estufar 
as redes e orquestrar o maior espetáculo 
da terra.

Mas a vida vai continuar, ainda que o 
time e a nação campeões insistam em 

A vida é uma bola!
Deus nunca quis que fôssemos covardes, 

que fugíssemos ou nos escondêssemos. 
Ele sempre torceu e acreditou em nós, 

mesmo quando a torcida adversária 
era cruel. Não foram poucas vezes 

que um técnico de futebol teve 
de acompanhar seu time à 

distância por ter sido ex-
pulso de campo. Jesus, ao 
contrário, prometeu que 
estaria conosco todos 
os dias (Mateus 28:20) 
e ainda que tivessem 
feito tudo para que 
Ele ficasse mortinho 
e enterrado, Ele vol-
tou em grande estilo 
para nos acompanhar, 
como havia prometido 

e nos fazer vencedores.

prolongar o feriado para comemorar. 
Afinal, a vida também é uma bola e ela 
vai continuar rolando e, dependendo 
da habilidade dos craques, irá fazer 
grandes “gols de placa”! A continuação 
da vida escreverá outras histórias tão 
empolgantes quanto esta. Estas histórias 
podem não ter as imagens coloridas em 
alta definição ou os efeitos especiais que 
farão muito marmanjo se sentir criança 
novamente. Mas são histórias de gente 
vitoriosa, gente que não desistiu, não se 
curvou ante a ameaça e mostrou que 
no campo ou na vida é preciso garra e 
determinação.

         A vida 
também é uma 

bola e ela vai 
continuar rolando 

e, dependendo da 
habilidade dos craques, irá 

fazer grandes ‘gols de placa’! 

Sob a direção dEle não há adversário 
capaz de nos derrotar e nem mesmo o 
medo fará nossa camisa ficar mais pe-
sada. Quando confiamos nossa vida a 
Deus, o mundo gira, vêm os desafios e o 
grito alucinado da torcida do mal, mas...

“Os que esperam no Senhor renovam 
suas forças, sobem com asas como 
águias, correm e não se cansam, cami-
nham e não se fatigam” (Isaías 40:31). 
E entram em campo com o olhar dos 
campeões, para o que der e vier.

Paulo Soares - Major
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“E a vida, o que é? 

 Diga lá, meu irmão”

censura? De quem estou falando? De 

Luiz Gonzaga Junior, o Gonzaguinha, 

compositor e interprete que, na manhã 

de 29 de abril de 1991, morreu de aci-

dente de carro. Ele, do jeito que só os 

poetas sabem, levanta de forma leve e 

ritmada uma das questões filosóficas 

mais difíceis: O que é a vida? 

Através da música “O que é o que é?” 

Gonzaguinha, que não teve infância e 

adolescência fáceis, denuncia corajosa-

mente em pleno período de opressão 

que “a vida podia ser bem melhor”, 

mas ao mesmo tempo mantém a espe-

rança e a certeza de um futuro diferente 

(“e será”). Isso porque o sofrimento do 

caminho pode e deve ser usado para 

humanizar, nos tornar mais sensíveis 

às necessidades dos outros e por que 

não dizer, para nos aproximar dAquele 

que sabe o que é ser humilhado, cuspi-

do e traído (Hebreus 2.17-18)? 

Mesmo estando ciente das muitas 

respostas à pergunta “O que é a vida?” 

(“batida de um coração”, “ilusão”, 

“maravilha”, “sofrimento”, “alegria”, 

“lamento”, “um nada”, “uma gota”, “um 

tempo que não dá nenhum segundo”, 

“mistério profundo”, “sopro do criador”, 

“luxo”, “prazer”), Gonzaguinha faz uma 

opção por uma resposta que vem do 

coração de uma criança criada no mor-

ro, que adora jogar na várzea, correr 

com os pés descalços e divertir-se com 

os amigos. Para ele, a vida é viver e viver 

plenamente; É cantar, pois como dizia 

Chacrinha, “quem canta seus males 

espanta”; É “ser um eterno aprendiz”. É 

repetir que, apesar dos perigos, da vio-

lência e da morte que ronda especial-

mente a juventude pobre e negra que 

vive na periferia das grandes cidades 

desse país, a vida “é bonita, é bonita e 

é bonita” e “somos nós que”, tomando 

o destino nas mãos, “fazemos a vida 

como der, ou puder ou quiser”. 

Quando penso em Gonzaguinha, 

imagino-o como o poeta da esperan-

ça. Em duas outras de suas músicas 

(“nunca pare de sonhar” e “vamos à 

luta”) ele conclama o povo a ter fé “no 

que virá”. Na primeira ele invoca “um 

menino” que na sua simplicidade de 

ver a vida nos convida a não parar de 

Não sou poeta, mas gosto de 

poesia. Os poetas sabem usar 

as palavras. Diferente dos filó-

sofos e dos teólogos, eles brincam com 

as palavras e fazem perguntas difíceis 

de maneira leve, em forma de canto. 

O que é a vida? Pergunta o poeta! 

Poderia alguém responder? Ele mesmo 

veio ao mundo como que por acaso, 

fruto de um afair não duradouro. Sua 

mãe morreu em consequência de tu-

berculose aos vinte e dois anos, quando 

ele tinha somente com dois. “Por que 

vim ao mundo?” Alguém poderia per-

guntar com certeza.

Diante da impossibilidade da pre-

sença do pai devido às muitas viagens, 

foi criado com e pelos padrinhos. O 

que é a vida para alguém sem mãe e 

sem pai? Alguém poderia responder às 

indagações do poeta? 

Como tantas crianças nesse país, 

aprendeu a ganhar algum dinheiro 

carregando sacolas na feira. O que é a 

vida, para um garoto órfão de mãe (e 

pai ausente), criado por padrinhos, que 

ganha algum “troco” fazendo carreto? 

O que é a vida para um moleque 

como tantos outros moleques que 

gosta de empinar pipa, jogar “peladas”, 

pião e bolinha de gude, além de esti-

lingue e que, por isso mesmo, perde 

80% da visão de um olho? Por favor, se 

você tem a resposta, diga ao poeta: O 

que é a vida? O que é a vida para um 

adolescente que perambula pelas ruas 

e cresce entre a malandragem, percebe 

a dureza da vida marginal, as injus-

tiças diárias, mas também o carinho 

da madrinha? Por favor, não deixe o 

poeta sem resposta: O que é a vida? O 

que é a vida para um adolescente que 

gosta de baião, não perde um progra-

ma sertanejo e um bolero e sonha em 

estudar economia? O que é a vida para 

alguém que por causa de desavenças 

com a madrasta se vê internado em um 

colégio por uma década?

O que é a vida para um jovem que, 

apesar das muitas dificuldades, torna-

-se um cidadão consciente politica e 

socialmente, um compositor em pleno 

regime ditatorial mas que tem 54 das 

72 musicas que escreveu, vetadas pela 

Ilu
str

aç
ão

: B
illy

 A
lex

an
de

r

Fo
to:

 D
ivu

lga
çã

o
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sonhar, a não se entregar diante 

das circunstâncias, a ter fé no 

futuro. Na segunda ele canta sua 

“fé na moçada que segue em 

frente... que não corre da raia... 

que constrói a manhã desejada... 

que sacode a poeira suada da 

luta e faz brincadeira”. E tudo isso 

apesar “do sufoco”. 

A ideia de evocar criança e 

juventude como modelo desa-

lojador e trazer esperança não 

é nova. Numa época de gran-

des incertezas Isaías e Zacarias, 

ambos judeus e poeta-profetas 

desconcertaram seus patrícios ao 

dizer que uma criança os guiaria 

a um tempo de paz e de justiça 

(Isaías 9.6-7) e que ainda chegaria 

o tempo onde “as praças das ci-

dades se encheriam de meninos 

e meninas a brincar” (Zacarias 

8.5). Jesus, outro judeu não menos 

poeta-profeta também usou a 

imagem de crianças brincando 

na praça para denunciar a indi-

ferença (“tocamos flauta e vocês 

não dançaram”) e a insensibili-

dade (“entoamos lamentações e 

vocês não choraram”) dos seus 

contemporâneos (Mateus 11.17) 

e, para combater a competição 

entre Seus seguidores, afirmou: 

“quem não se tornar como uma 

criança ficará fora do Reino de 

Deus” (Mateus 18.3). 

O que é a vida? Sim, ela é como 

fumaça, como vapor, como “ne-

blina que aparece por um instan-

te e logo se dissipa” (Tiago 4.14). 

Também não dá pra negar que 

a vida é “luta renhida” e não dá 

para esmorecer, para se entregar, 

para parar de sonhar e “deitar em 

berços esplendidos”. Apesar da 

falta de oportunidade, da insegu-

rança e de tantos outros pesares 

é preciso ter “fé na vida”, “fé nos 

homens” e eu, como Gonzagui-

nha “ponho fé na fé da moçada 

que não foge da fera e enfrenta o 

leão” e que canta: a vida “é bonita, 

é bonita e é bonita!”. 

Maruilson Souza, Ph.D

Diretor do Colégio de Cadetes

Dentro em poucos dias e o mundo 
inteiro saberá o nome do país que 
joga o melhor futebol. Suas cores 

e bandeiras irão colorir o noticiário inter-
nacional e os astros da equipe campeã 
serão enunciados em todas as línguas. Que 
privilégio poder saber que serão vendidas 
camisetas, figurinhas, chuteiras que levam 
o seu nome. Ser jogador do time vencedor 
da Copa do Mundo significa ser reconhe-
cido em vários lugares do planeta.

O nome de alguém é sua melhor apre-
sentação. Dependendo dos feitos de uma 
pessoa, seu nome pode identificar uma 
rua ou praça, ou, até mesmo, uma cidade. 
Normalmente os que recebem esta hon-
raria são pessoas que tenham feito algo 
bom, nobre, destacado. Não lembro de ter 
visto alguma rua com o nome Hitler, por 
exemplo, ou Satanás, ou outro nome de 
alguém que tenha feito alguma atrocidade. 

Nomes de esportistas famosos estão 
espalhados por monumentos, ruas e 
praças mundo afora como tributo ao es-
forço e sacrifícios feitos por estes homens 
e mulheres que encantaram o mundo 
superando seus próprios limites.

Interessante é que a Bíblia menciona 
que nossos nomes também têm destino 
eterno, para serem gravados eternamen-

te no livro de Deus. Talvez 
nossos feitos esportivos não 
tenham sido relevantes o su-
ficiente para que nosso nome 
batizasse uma rua ou um 
monumento, mas certamente 
é importante para ser men-
cionado publicamente pelo 
próprio Jesus Cristo.

Jesus nos conhece pelo 
nome e nós podemos conhe-
cer Sua voz e seguir seu exem-
plo (Leia João 10:14). Outra vez 
Jesus afirma que Seu convite é 
feito para cada um de nós in-
distintamente, mas Ele chama 
pelo nome: “Não foram vocês 
que me escolheram, pelo con-
trário, fui eu que os escolhi...” 
(João 15:16). E, no final, quando 
tudo neste mundo tiver pas-
sado, quando os nomes dos 
heróis e dos vilões tiver sido 
esquecido e cada um de nós 
tiver de comparecer diante do 
Todo-Poderoso para prestar 
contas, aqueles que tiverem 
seus nomes inscritos no Li-
vro da Vida de Jesus Cristo, o 

Cordeiro de Deus (Apocalipse 21:27) irão 
morar na eternidade com Deus, no lugar 
que o próprio Jesus já preparou (João 14).

O campeão do mundo precisará ter 
vencido todos os seus adversários. Seu 
nome será conhecido durante e depois 
de cada vitória. Para que nosso nome seja 
mencionado, precisamos vencer o peca-
do, a rebelião contra a vontade de Deus, 
a insistência em querer se autodestruir. 
Somente aceitando Jesus poderemos der-
rotar aqueles inimigos poderosos e viver a 
glória de subir no lugar mais alto.

A maioria das pessoas gostam de asso-
ciar seus nomes a coisas boas, a lugares 
bonitos, ou a pessoas renomadas. Pois 
bem, aqueles que entregam suas vidas a 
Jesus vão poder não apenas ser transfor-
mados, libertos do pecado aqui e agora, 
mas terão seus nomes inscritos para todo 
o sempre no memorial eterno dos filhos 
de Deus, vivendo toda a eternidade nos 
campos maravilhosos do reino do céu 
para celebrar a mais triunfante conquis-
ta, a Vida Eterna.

“Todo aquele que vencer o pecado 
herdará o direito de morar na eternidade 
e eu serei seu Deus e ele será meu filho”. 

Apocalipse 21:7

 Paulo Soares - Major

O nome do 
vencedor



Ano 07/Nº 04

Divisão RJ/MG/DF

Fim de ano animado!
O final de ano no Corpo de 

Primeiro de Maio foi bem ani-
mado: Irmãos correndo para 

pintar as grades da igreja e pintar 
o salão de culto. Mas, todo esse 

trabalho não teria valor algum se 
não fizéssemos algo para envolver 
a comunidade, então, diante disso, 
aproveitamos o dia 25/12, para 
fazermos um festival de Natal 
bem animado. Primeiramente 
homenageamos o aniversa-
riante do dia Jesus, pois se 
não fosse por Ele nenhuma 
atividade por mais linda e bem 
programada que fosse teria 

sentido. No festival de 
Natal tivemos o rol do 
berço, o alistamento de 
duas Jovens Soldadas, 
aceitamos três recrutas 
adultos e três aderentes. Também tive-
mos o privilegio de ter a presença do 
Major Fortunato, que trouxe a mensa-
gem da Palavra de Deus. 

E como não poderia faltar num culto 
salvacionista bem animado, tivemos a 
participação da Banda e do Coral dirigi-
dos pelo soldado Geraldo, dos pandeiros 
dirigido pela soldada Sônia e do grupo 
de coreografia das adolescentes.

Pelo terceiro ano consecutivo fizemos  
culto de vigília e, logo após o 
jantar de final de ano, para a 
honra e glória do Senhor Jesus, 
tivemos 52 pessoas na vigília, 
na qual cada família pôde fa-
zer uma apresentação.

Louvamos a Deus pela obra 
magnífica que Ele tem feito 
aqui no Corpo de Primeiro 

de Maio. Aproveitamos para agradecer 
publicamente pela vida de cada irmão 
dessa igreja, pois a atitude positiva por 
parte dos camaradas está refletindo em 
nossa comunidade - os moradores estão 
admirados como tudo tem ficado dife-
rente, desde a reforma de nosso templo 
à conversão de novas pessoas.

“Meu Senhor, são muitos e formidá-
veis os milagres que tens feito para nós. 
Os Teus planos são perfeitos. Ninguém 
pode ser comparado a Ti. Gostaria de 
anunciar ao mundo as Tuas grandes 
obras, mas elas são tantas que não ha-
veria tempo!” (Salmo 40:5 - Bíblia Viva)

Toda a honra seja dada Jesus, o Senhor 
e Salvador de nossas vidas! 

Paulo e Carla Rodrigues - Capitães
Oficias Dirigentes do Corpo de 

Primeiro de Maio - BH/MG

Divisão PR/SC

Dia esportivo no Centro 
Integrado Honorina Valente
Na tarde do dia 26 de abril, o Centro 

Integrado Honorina Valente realizou o 
Dia Esportivo com várias competições 
de campo e de mesa valendo troféus e 
medalhas. Cerca de 106 pessoas com-
pareceram e se divertiram no evento 
que teve o Major Paulo Soares falando 
na abertura sobre a campanha evan-
gelística dos Ministérios Esportivos e, 
no encerramento,  a psicóloga Heloisa 
Marinho proferindo uma palestra sobre 
o tráfico de pessoas para uma audiência 

atenta composta por gente da comuni-
dade do entorno do Centro Integrado. Os 
Capitães Dyebson Silva e Santiago Evans 
comandaram os esportes. A Capitã An-
dréia Silva e suas colaboradoras deram 
conta das barracas de salgados e doces 
e um mini brechó. 

O evento foi um sucesso e a equipe do 
Centro Integrado, voluntários e Salvacio-
nistas parnanguaras estão de parabéns.

Paulo Soares - Major 
Lider Distrital - Distrito PR/SC



Promoção à 
Glória

SS Glória Ávila Barbosa

A soldada Gló-
ria Ávila Barbosa, 
do Corpo de Rio 
Grande -RS foi 
promovida a Gló-
ria em 24/03/14 
às 20hs e 20min, 
com 82 anos de 
idade.

Foi criada na 
EBD (Escola Bíblica Dominical) des-
de seus 5 anos, onde, juntamente 
com seus pais, começou sua cami-
nhada pelas fileiras salvacionistas.

Casou-se com o atual Sargen-
to de Honra, Darci Barbosa, em 
13/01/1948, e, no ano de 1950 fo-
ram para o Colégio de Cadetes. Em 
1951 receberam nomeação para o 
Corpo de Santana do Livramento-RS, 
mas, por motivos de saúde, retorna-
ram para Rio Grande para tratar-se. 
Ali, a SS Glória foi uma serva ativa na 
Liga do Lar e, na época sob a lideran-
ça da sargenta Iveta Charão e com as 
demais senhoras que compunham 
o grupo, contribuiu bastante para o 
trabalho crescer.

Durante sua trajetória de fé, sem-
pre foi uma soldada em cujo rosto 
resplandecia o brilho de Jesus. Mes-
mo em meio às lutas e momentos 
de enfermidade que passou, em 
seus lábios nunca cessou o sorriso 
contagiante, que passava a todos 
nós, familiares, amigos e soldados, 
muita força, coragem e resignação.

Sua vida foi um grande teste-
munho de serva fiel e idônea que, 
mesmo em meio as dores físicas, 
sempre glorificou o nome do seu 
Deus. Por isso deixou a nós, familia-
res e a todos do seu convívio, muitas 
saudades. Mas no coração de todos 
há uma certeza de que partiu com o 
Senhor porque: “Combateu o bom 
combate, completou a carreira e 
guardou a fé”. 

Essa valorosa soldada deixou 
esposo, dois filhos, um filho-neto 
que criou, três noras, quatro netos 
e dois bisnetos.

Darci Pinto Barbosa

Salvacionista

Divisão PR/SC

Dia do Salvacionista
No Distrito PR/SC o Dia do Salvacio-

nista foi comemorado com uma concen-
tração na cidade de Paranaguá. Tivemos 
uma devocional e em seguida foi nos 
apresentada a história do envolvimento 
salvacionista contra a exploração sexual 
e o tráfico de pessoas. A Major Milka San-
tos, secretária Nacional da Obra Social, 
esteve presente para trazer esta palestra. 

Após o delicioso almoço preparado 
pelo CI Honorina Valente e SS do Corpo 
de Boqueirão, tivemos um treinamento 
dado pela SS Kirstyn Oliver, convidada 
especial para este dia. 

No meio da tarde saímos em grupos 
para as abordagens  numa das principais 
praças públicas da cidade onde havia 
uma grande concentração de pessoas 

por causa das comemorações do Dia do 
Trabalho. Os salvacionistas se dividiram 
em 4 equipes com dez ou onze membros 
cada que se distribuíram em duplas ou 
trios e abordaram em média 7 pessoas 
cada. Um grupo de oração ficou na reta-
guarda para fazer a cobertura espiritual.

Após as abordagens o grupo retornou 
para um lanche e houve momentos para 
compartilhar as impressões e experiên-
cias do dia. Deus foi fiel propiciando um 
dia tranquilo e os Salvacionistas mostra-
ram mais uma vez seu valor ao expor e 
denunciar o tráfico humano e aproveitar 
para falar de Jesus Cristo. 

Paulo Soares - Major 
Lider Distrital - Distrito PR/SC

Internacional

Exército de Salvação se faz 
presente na Coréia após tragédia

O Exército de Salvação está assistin-
do as equipes de resgate e as famílias 
de passageiros de uma balsa que afun-
dou na costa da ilha de Jindo, na Coréia 
do Sul. Dos 475 passageiros, 300 eram 
estudantes que viajavam para a ilha de 
Jeju em um passeio da escola. Se sabe 
que há duzentos e vinte e seis mortos, 
mas este número deve aumentar por-
que há muitos desaparecidos.

A equipe de emergência do Exército 
de Salvação conta com 14 oficiais da 
Divisão de Chulla que foram espe-
cialmente destacados para dar toda a 

assistência que 
for necessária. O 
grupo, liderado 
pela Major Ahn 
Gun-sik e apoia-
do pelo Quartel 
Territorial em 
Seul está junto ao 
litoral próximo 
ao desastre com 
um veículo de 
emergência e uma lavanderia. Refeições 
estão sendo servidas às equipes de resgate 
e aos famiiares que fazem uma longa 

Tráfi co Humano é crime, d



Salvacionista

Brasileiríssimo 3!
Acampamento de Música e 
Artes Cênicas

Data: 19-26 de janeiro de 2015

Local: Acampamento Recanto 
Canaã - Santa Isabel - SP

Investimento: R$ 200,00
Um preço fantástico, para 
nunca mais ser repetido!

Os lugares são limitados. 
Reserve agora!

Notícias 
animadoras do 

Depto de Música:

Aniversário dos 
Grupos Musicais 

Nacionais
40º Aniversário da Banda 

Nacional e 
35º Aniversário da Brigada 

Nacional de Cantores

Data: 
Sábado, 18/10/14 e 
Domingo, 19/10/14
Em São Paulo (local a ser 
confi rmado)
Horário da celebração: 18h00

Um convite especial para 
todos os amigos e 

ex-integrantes dos grupos.
Todos estão convidados a 

participar!

vigíia à espera de notícias sobre 
seus parentes. Aconselhamento e 
orações são o apoio emocional dado 
pelo Exército nesta hora difícil. É um 
trabalho árduo, feito 24 por dia sem 
intervalos, mas a equipe continuará 
enquanto for necessário.

Fonte: Blog New Frontier EUA
(www.newfrontierchronicle.org)
Tradução: Major Paulo Soares.

Aconteceu, no sábado 
26 de abril, o Campos folia 
2014 (Carnaval fora de épo-
ca em Campos) e o Exército 
de Salvação marcou pre-
sença, alertando os foliões 
sobre a temática do Tráfico 
de Pessoas.

Cerca de 25 pessoas par-
ticiparam da campanha, 
que começou com um 
treinamento na sexta, 25 
de abril, explicando sobre 
o Tráfico e situando os agentes quanto 
a forma de abordagem e passagem das 
informações.

O grupo agiu nas imediações do Cen-
tro de Eventos Populares Osório Peixoto 
- Cepop. Todos, vestindo a camisa com 
a frase de efeito “Enquanto você sorri, 
muita gente está chorando”, atuaram 
em duas frentes: a abordagem, desen-
volvendo conversa com as pessoas a 
respeito desse crime, que é o terceiro 
maior em lucro, e a fila, que chamou 
muita atenção dos que participavam 

Divisão RJ/MG/DF

Enquanto você sorri, 
muita gente está chorando

da folia, servido de alerta para as 
pessoas não caírem na armadilha do 
Tráfico de Pessoas. O grupo também 
teve a oportunidade de orar com pes-
soas que pediam e compartilhavam 
um pouco de sua vida, confortá-los 
e encorajá-los.

A população viu a importância da 
campanha, aprovou e se comprome-
teu a repassar o alerta: “muito legal o 
que vocês estão fazendo”, “vou tirar 
foto do folheto e postar no face”, 
“realmente muitos caem nessa arma-
dilha, eu sempre alerto meus filhos”, 
esses são exemplos de comentários 
das pessoas que estavam no local. 

O Tráfico de Pessoas vitima cerca 
de 2,5 milhões de pessoas anual-
mente, em todo o mundo. Prosti-
tuição infantil, tráfico de órgãos e 
trabalho escravo são as principais 
formas do crime. O Exército de Sal-
vação luta há quase 150 anos contra 
esse crime, e tem uma representante 
na ONU, com o programa “Seeking 
Justice Together”, que também inclui 
a luta contra o Tráfico Humano, em 
suas ações. Para denúncia, disque 
100 ou 180.

José Carlos Júnior
Corpo de Campos dos Goytacazes-RJ

me, denuncie!   Disque 100.



Salvacionista

a 10 anos ou de 11 a 16 anos) e idosos.
Os que fizerem a inscrição receberão 

passes para todas as 7 Reuniões gerais, 
material do Congresso e opção de compra 
em primeira mão de ingressos para os 
concertos pagos.

Confira mais informações na página 
em inglês:  www.boundless2015.org 

As pessoas que desejam participar 
do Congresso Internacional em 2015, 
em Londres, podem agora inscre-
verem-se como delegados para as 
reuniões e encontros que acontecerão 
entre 1º a 5 de julho daquele ano. As 
inscrições podem ser feitas em três 
categorias: Adultos, Crianças (6 meses 

Promoção à 
Glória

Sgto Eroides Montiel

Foi promovido à Glória o Sargento 
Eroides Montiel, que pertenceu ao 
Corpo de Pelotas-RS, no dia 9 de 
novembro de 2013, no hospital.

Ele era assíduo às reuniões do 
Corpo, durante toda sua vida traba-
lhando na obra do Senhor. Tornou-
-se soldado do Exército de Salvação 
em 1948 e, de lá em diante, foi um 
testemunho fiel do que Jesus fez 
em sua vida e no Corpo de Pelotas. 
Conforme me relatou seu filho, uma 
das atividades de seu pai (Sargento 
Montiel) era ajuntar as crianças da 
redondeza do Corpo para a Escola 
Dominical.  

O sargento foi um exemplo de 
vida com fé e motivação cristãs e, 
mesmo sem ter mais condições de 
frequentar as reuniões do Corpo de-
vido a idade avançada, continuava 
dando seu testemunho.

Com certeza esse irmão valoroso 
e de bom exemplo deixa saudades 
aos familiares, amigos e seus ca-
maradas salvacionistas, mas uma 
coisa é certa: sabemos que ele está 
no Lar e na glória celestial, os quais 
o Senhor tem preparado para os 
seus fieis. 

“Preciosa é aos olhos do Senhor a 
morte dos seus santos”. Salmo 116:15

Elbio Fernandes – Tenente
Oficial Dirigente do Corpo de Pelotas-RS

Nos dias 1 a 4 de maio de 2014 aconte-
ceu a 1º Conferencia de Liderança Femini-
na da Zona das Américas e Caribe.  O tema 
do evento foi: “Mulher, Força e Perfeição”. 

Foram quatro dias muito abençoados, 
com a presença da Comissária Silva 
Cox, Presidente Mundial do Ministério 
Feminino e a Comissária Deise Eliasen, 
Secretária Zonal Américas e Caribe e 
mais 29 oficiais da Zona das Américas 
e Caribe, oficiais de seis diferentes Terri-
tórios, tínhamos três diferentes idiomas: 
Inglês: Território do Caribe; Espanhol: 
Territórios Leste e Oeste da América do 
Sul, México e Latino América Norte e 
Português: Território do Brasil.

Chegamos ao Hotel Fazenda “Pintada 
na Brasa”, em Guararema, um pouco 
tímidas, talvez por causa dos diferentes 
idiomas, porém, com muitas expecta-
tivas.  Contudo, com o passar dos dias, 
vimos que apesar dos três diferentes 
idiomas, falávamos a mesma linguagem, 
a do amor de Deus.

Cada Território teve a oportunidade 
de colaborar ministrando palestras, de 

formas bem criativas, em 9 sessões.  
Os temas abordados foram: “Quali-
dades para uma liderança efetiva”; 
“Liderança equilibrada: ministério, lar, 
família”; “Melhorando sua autoconfian-
ça” ; “Finanças para pessoas que não são 
contadoras”;  “Mulheres em ministério”; 
“Ideias para novos programas feitos por 
e para mulheres”; “Construindo a autoe-
ficácia”; “Usando os dons e habilidades 
de outros” e “Ministério transculturas”.

Na noite de sábado foi realizada a 
noite cultural, na qual cada Território 
teve a oportunidades de mostrar um 
pouquinho do seu país através de ves-
timentas, comidas típicas, dança, etc

Voltamos para casa com nossas ba-
gagens cheias de esperança, motivação, 
renovo e, principalmente, certas de que, 
apesar de sermos fracas, somos fortes; 
apesar de nossa imperfeição, o Senhor 
nosso Deus nos tem aperfeiçoado a cada 
momento, por isso podemos ir em frente 
e ajudar outras mulheres a encontrarem 
a Deus.

Quelsimar Garcia - Capitã
Oficial Dirigente do Corpo de Cubatão-SP

Internacional

Conferência de Liderança 
Feminina



É hora do recreio ou intervalo, como 
queiram. Era minha vez de “cuidá-lo”! 
Aqui, na escola, cada professor tem a 

responsabilidade de “cuidar” do intervalo 
para que não haja qualquer problema de 
comportamento.

Resolvi ficar em um canto observando as 
crianças de várias idades que ali estavam.

De repente, notei que aqueles que es-
tavam com algum aparelho eletrônico 
não conversavam com ninguém, estavam 
literalmente sozinhos, mesmo ao lado de 
outras pessoas. 

Teclavam freneticamente.
Com curiosidade, aproximei-me de al-

guns e percebi que não fizeram caso da 
minha presença. É como se eu não existisse.

Que coisa!
Simplesmente não há mais brincadeira, 

jogos em conjunto, risos ou mesmo conver-
sas em grupos.

Quando estão juntos é para mostrar al-
guma coisa da internet, mas sem qualquer 
valor de real conhecimento.

Os 15 minutos de relaxamento não têm o 
mesmo brilho de antigamente.

Poucos são aqueles que ousam conversar 
com outros colegas, repartir o lanche ou 
interagir.

Mas, nessas minhas divagações, algo 
aconteceu.

Duas meninas começaram a brigar violen-
tamente. Puxavam o cabelo uma da outra, 

rolaram pelo chão. E o povo que 

estava disperso se juntou, não para apartar a 
briga, mas para incentivar. Celulares que eram 
usados para conversas, jogos ou músicas, es-
tavam a fotografar esse momento tão perverso.

Os alunos riam a valer. Batiam palma, 
assobiavam...

Quando conseguiram separar as meninas, 
o motivo veio à tona: recados deixados no 
facebook.

Que triste! Estavam se ameaçando pela 
internet fazia tempo.

E o pior, havia um grupo de meninas na 
escola, bem na hora daquele recreio, que 
estavam fazendo toda a trama, através de 
seus celulares, instigando a briga e fomen-
tando o ódio.

Não demorou muito e já havia postagens 
no YouTube sobre o ocorrido.

Vergonha! (pelo menos para mim.)
Não há mais arrependimento por parte 

de quem faz ou sofre a violência ou aquele 
que grava tais atrocidades.

Que pena!
São crianças e adolescentes que perde-

ram o senso do que é bom ou ruim! O que 
importa para eles é somente o fato de que 
houve uma boa briga.

Por que estou contando isso?
O que você tem a ver com isso?
Eu sei, nada! Pois é apenas uma história.
Mas eu gostaria que você pensasse: o 

que eu faço na hora do intervalo? Como eu 
me comporto no momento dessa pequena 
parada? Qual é a minha atitude na hora em 
que poderia estar fazendo novas amizades 
ou conservando as que já tenho?

Pense: Sabedoria é tudo e conserva
a vida!

Intervalo, 
momento do quê?

Rumo Kids

 Queridos amiguinhos, cuidado! 

Usem o seu tempo livre para fazer e ser 

o bem! Promovam a paz! 

“Os lábios dos sábios espalham o 

conhecimento, mas o coração do tolo 

não é assim.” Provérbios 15.7

Como você quer ser conhecido?

 Beijos,  Tia Lilian

Encontre as 7 
diferenças

Encontre um detalhe em 
cada celular que o faz 
diferente dos demais

Para qual 
celular irá chegar 

a mensagem da 
menina?
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Olá! A Copa do Mundo que 
será realizada no Brasil nos 
dá ótimas oportunidades para 

pensarmos em diversos temas. Como 
são muitos, vou destacar algo muito fácil 
de identificar. A Copa, como qualquer 
outro evento esportivo, é uma competi-
ção. Isso até parece muito óbvio, mas é 
interessante observar como a competi-
ção move o mundo. Sempre que há um 
evento de envergadura como a Copa (ou 
uma Olimpíada), é a competição que 
move tudo o que vai acontecer. O mun-
do parece estar girando em torno a isso 
sempre. Outra questão aparentemente 
óbvia é que quem compete quer ganhar. 
Ninguém compete para perder. Em certos 
momentos, o discurso “o importante é 
competir” é até desanimador.

Como sempre, caro(a) leitor (a), gos-
taria de convidá-lo(la) a ver a 

questão da competição à luz 
da Bíblia. A Bíblia, de fato, 

fala sobre vitória ou ser 
vencedor. O problema 

é entender que ser 
um vencedor na 

perspectiva 

Ser mais que vencedor é saber que 
existe um adversário e que ele precisa ser 
vencido. Quando dois times se enfrentam, 
um somente vencerá. No âmbito espiri-
tual, a luta é contra o diabo. Segundo o 
apóstolo João, sua existência se resume 
em querer furtar, matar e destruir (João 
10.10). As oportunidades que aparecem 
para que uma vida seja destruída são inú-
meras, mas o vencedor precisa somente 
de uma coisa: fé, que significa ter a con-
vicção,  certeza daquilo que não vemos 
mas é real. A fé em Jesus é o que nos une 
a Deus e não há nada que possa fazer 
separação entre nós e Deus. Seja qual for 
o obstáculo que apareça na nossa vida, 
não há nada que possa ser mais forte que 
o amor a Deus. Por isso Paulo diz “mas 
em todas as coisas”, ou seja, 
mesmo passando 
por tribulações 
somos vence-
dores porque 
Jesus está co-
nosco.

 Mais que vencedores

Jesus é como 
um técnico de 
futebol dedicado que 
não abandona o seu 
time, é perfeito nas suas 
recomendações e leva 
o seu time a uma vitória 
certa. Por isso o apóstolo 
Paulo diz ‘somos 
vencedores, por meio 
daquele que nos amou’.

humana é uma coisa e ser vencedor  
na perspectiva de Deus é outra com-
pletamente diferente. O apóstolo Paulo 
escreve para os romanos o seguinte: 
“Mas em todas as coisas somos mais que 
vencedores, por meio daquele que nos 
amou” (Romanos 8.37). Sobre qual vitória 
Paulo estaria falando? Vencer na vida? 
Vencer algum desafio ou dificuldade? 
Se destacar? Bem, todas essas coisas são 
importantes e Deus Se importa com o 
nosso bem estar; mas Deus pode fazer 
muito mais do que isso. 

Primeiramente, ser mais que vencedor 
é compreender que Deus é o doador da 
vida. Numa competição é necessário sa-
ber o que fazer. No futebol, por exemplo, 
é necessário saber dominar e chutar uma 
bola. Se o jogador não sabe fazer isso, 
como poderá vencer? Na vida espiritual, o 
vencedor também precisa de algo básico, 
fundamental: Jesus! Ele nos chama a estar 
unidos com Ele pois, como está escrito em 
João 15:5, “sem mim vocês não podem 
fazer nada”. 

Se Jesus está conosco, 
basta deixá-lO guiar todas 

as coisas. Todo time de fute-
bol tem um técnico que tem a 

função de guiar o seu time rumo 
à vitória. Jesus é como um técnico 

de futebol dedicado que não aban-
dona o seu time, é perfeito nas suas 

recomendações e leva o seu time a uma 
vitória certa. Por isso o apóstolo Paulo diz 
“somos vencedores, por meio daquele 
que nos amou”. O amor vence todas as 
coisas, porque Deus é amor. A verdadeira 
vitória consiste em ser guiado por Jesus, 
que é a essência do amor de Deus. Ao ser 
guiados por Jesus, entendemos com mais 
facilidade a vontade de Deus e somos 
conduzidos a fazer a Sua vontade.

12 RUMO



ÁgapeÁgape 
Amando como 

Jesus ama

Meu entendimento original de ága-
pe (palavra grega usada várias 
vezes no Novo Testamento) era 

de que esta palavra significava “amor do 
próprio Deus”. Quando busquei uma de-
finição mais acurada, fui dramaticamente 
impactado sobre como eu deveria pensar, 
viver e me relacionar com outros. Ágape 
significa “amor que busca satisfazer as 
necessidades daqueles que são objetos do 
amor, não importa quanto isto custe, não 
importa o sacrifício ou dificuldade.”

Ágape é a palavra correta para descrever 
o amor de Deus por nós. Ele nos deu o 
que realmente precisamos, não importa 
quanto isto tenha Lhe custado. Quando a 
palavra é usada no Novo Testamento, em 
muitas passagens geralmente significa o 
que nós deveríamos estar fazendo para 
demonstrar o amor ágape aos outros. 
Embora seja um ideal difícil e um padrão 
extremamente alto, somos chamados a 
amar “... assim como Cristo nos amou e 
deu a sua vida por nós, como uma oferta 
de perfume agradável e como um sacrifício 
que agrada a Deus!” (Efésios 5:2).

Desde que aceitei a Jesus como meu Sal-
vador, Deus tem construído em mim um 
desejo de servir a outros. Certamente eu 
ainda não sou perfeito e tenho um longo 
caminho a percorrer. Mas com este novo 
entendimento do que seja o amor ágape 
eu posso focar melhor e cooperar mais 

completamente com as mudanças que 
Deus está fazendo em minha vida. Um 
conhecimento mais profundo do signifi-
cado de ágape têm me ajudado a escolher 
amar assim como Jesus ama.

Quando alguém me fere ou me “bate 
em um lado da face”, faço mais do que 
oferecer-lhe o outro lado também. Agora 
eu penso: “O que eles realmente preci-
sam? Como posso ajudá-los? Como posso 
servi-los?” Lembrando que a resposta 
indicando que devo valorizar outros mais 
do que valorizo a mim mesmo não é 
um hábito desenvolvido com rapidez. 
Percebo que por escolher relacionar-me 
com outros com o amor ágape sinto estar 
fazendo um progresso real.

Pensando desta forma e colocando isto 
em ação meu coração tem se enchido de 
uma nova alegria pois descobri um signi-
ficado novo para algo que sempre conhe-
cera, mas que não vivera sua plenitude.

Aprendendo sobre o amor ágape, en-
tendi melhor como Jesus ama e como são 
Suas atitudes em relação às pessoas, um 
lembrete para que eu mantenha minha 
atenção nEle e considere os outros como 
Ele o faz.

Bill Chipman - Evangelista do Corpo 
de Petaluma, Califórnia EUA.

Fonte: “The War Cry” - EUA
Tradução: Major Paulo Soares

Quando se busca algo que 
realmente vale a pena, sempre 
há chance de obter vitória. Paulo 
ensina que ninguém corre sem 
atingir um alvo ou desfere golpes 
ao ar (ver 1Coríntios 9.26). No 
futebol, ninguém chuta a bola 
intencionando mandá-la para 
fora do campo. Sempre se busca 
a direção certa; se busca atingir 
um alvo. O verdadeiro vitorioso 
é aquele que olha para Jesus, 
que tem sua vida apegada a Ele 
e que é conduzido por Ele. Paulo 
ensina também que os mais que 
vencedores conquistam uma co-
roa que não se corrói e que dura 
para sempre (ver 1Coríntios 9.25).

Por isso, caro(a) leitor(a), ser 
mais que vencedor é algo que 
está acessível a todos nós. Embora 
o esporte ilustre verdades sobre 
Deus e sobre Jesus, vencer na 
perspectiva de Deus é muito mais 
do que conquistar um título, uma 
copa ou uma medalha. Consiste 
em fazer como está escrito em 
Hebreus 12.2: “tendo os olhos 
fitos em Jesus, autor e consuma-
dor da nossa fé. Ele, pela alegria 
que lhe fora proposta, suportou 
a cruz, desprezando a vergonha, 
e assentou-se à direita do trono 
de Deus”

Isso Ele fez para que não nos 
cansemos, não desanimemos e 
sejamos mais que vencedores.

Que Deus te abençoe e te guarde 
(Números 6.24).

Jeferson D’Avila - Tenente
Oficial Dirigente do 

Corpo de Bangu - RJ
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 A fé em Jesus é o 
que nos une a Deus 
e não há nada que 

possa fazer separação 
entre nós e Deus. 
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O esporte tem os ingredientes de 
sempre e faz a alegria de quem 
aprecia a competição e o bem 

que o esporte, em qualquer modalidade, 
pode fazer. Heróis e vilões desfilam nos 
estádios ou nos lugares onde as provas 
acontecem e têm a atenção da mídia 
garantida por pelo menos algum tempo.

Infelizmente os padrões distorcidos 
de comportamento humano também 
invadem o espaço dos esportes trans-
formando algo que deveria ser belo em 
puro desgosto, total feiúra e prova de 
falta de civilidade. O preconceito racial 
tem logrado espaço e voz especialmen-
te nos campos de futebol onde atletas 
negros são até hostilizados e tratados 
como animais.

Um ditado popular diz: “Se a vida lhe 
der um limão faça uma limonada!” e, 
muito antes dos conceitos de resiliência 
e inteligência emocional ganharem a 
fama, a sabedoria popular apontava 
para o desvio destas provocações como 
a melhor maneira de tratar os precon-
ceituosos de plantão.

Hitler bem que tentou esfregar na cara 
do mundo sua teoria da superioridade 
ariana, quando em 1936 promoveu a 
olimpíada de Berlim. Mas um atleta 
americano, descendente de escravos, 
bateu vários recordes mundiais de ve-
locidade e desmoralizou a tentativa do 

Führer. Hitler morreu, o nazismo perdeu 
a guerra, mas os ideais de segregação 
ainda estão bem vivos  no imaginário de 
gente maldosa.

Daniel Alves que o diga. O atleta, titu-
lar do time do Barcelona e da seleção 
brasileira, na partida contra o time do 
Vilarreal, no último dia 27 de abril, foi 
saudado pela torcida com uma banana 
jogada para ele, uma forma de chamá-lo 
de “macaco”. Ele, sem precisar pensar 
muito, tomou a fruta e a comeu. Sua 
reação foi motivo de elogios na imprensa 
internacional porque tendo tudo para se 
revoltar ou xingar os torcedores precon-
ceituosos, apenas respondeu com ironia 
digna dos grandes sábios.

Jesus Cristo disse certa vez que, se al-
guém ferir uma face deve ser oferecida 
ao agressor a outra face (Mateus 5:39). A 
violência nunca foi resposta à agressão.  
Vingar-se não fará o mal cessar ou trará 
de volta o que foi perdido. A verdadeira 
justiça é aquela que faz com que a pessoa 
que ofende seja corrigida por ter ofendi-
do a humanidade e não a um indivíduo 
em particular.

Por isto a justiça de Deus é perfeita. O 
pecado não é um ato isolado, fruto de um 
momento apenas. Ele é com o uma raiz 
maléfica no coração do ser humano que 
brota e espalha seu fruto maligno cau-
sando dor e sofrimento a quem o cultiva 

e aos demais. Deus abomina o 
pecado, mas ama o pecador. 

Enquanto as pessoas julgarem que 
podem viver sem Deus, o melhor que 
farão será a ofensa e mágoa ao próximo. 

Para dar a outra face é preciso ser ca-
paz de perdoar de verdade, esquecer de 
verdade a ofensa e seguir em frente. Mas 
isso só é possível com o amor de Deus 
no coração. É uma pena que estes atos 
grotescos classificados como “brincadei-
rinha” insistam em denegrir a dignidade 
humana. 

Mas Deus nos deu a capacidade de 
perdoar e transformar o limão em uma 
limonada, ou a banana em um lanchi-
nho rápido. Por estas e por outras é que 
Jesus tinha toda a razão em colocar nosso 
comportamento na perspectiva da oração 
mais famosa que Ele ensinou:

“Perdoa as nossas ofensas, 
assim como perdoamos a 
quem nos tem ofendido...” 
(Mateus 6:12)

Paulo Soares - 
Major
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INFORMAÇÕES
Tendo lido esta Revista, gostaria de 
obter maiores informações sobre:
� como receber a Jesus como 

Salvador
� a obra do Exército de Salvação  
� como tornar-me salvacionista
� como colaborar com a obra 

salvacionista

ASSINATURA
Valor da assinatura anual: 
Brasil: R$ 25,00 e Exterior: U$ 20,00 
- dólares americanos 
� Quero assinar a Rumo e para isso:
� estou enviando cheque 

cruzado e nominal ao Exército 
de Salvação

� estou depositando na sua 
conta 62233-0 do Bco 
Itaú, Ag.1000 (enviar o 
comprovante de depósito)

Recorte este canhoto e envie com seu 
nome e endereço para: 

Exército de Salvação 
Caixa Postal 46.036 - Agência Saúde 

São Paulo/SP - CEP 04045-970

Ministérios Esportivos

Engana-se quem pensa que praticar 
esporte é só para brutamontes. As 
duas gatinhas aí, Rillary Nascimento 

e Kahren da Silva, salvacionistas do Cor-
po de Paranaguá – PR são jogadoras no 
time da Fundação Municipal de Esportes 
de Paranaguá e disputam partidas pelo 
campeonato estadual da série juvenil.

A rotina de treinos é puxada, as ativi-
dades precisam ser compartilhadas com 
os estudos e as tarefas diárias, além do 
envolvimento com a igreja. Mas pra elas 
o importante é soltar o braço nas quadras 
e fazer o maior empenho para vencer.

As duas participaram do Dia Esportivo 
no Centro Integrado Honorina Valente, 
uma Unidade da Assistência e Promoção 
Social Exército de Salvação (APROSES) 
em Paranaguá. Juntamente com outros 
salvacionistas e pessoas da comunidade 
participaram das partidas de vôlei e mos-
traram todo o talento adquirido com o trei-
namento que recebem no time da cidade.

Como tudo na vida, apesar da fé que 
professam, é preciso ter muito empenho 
e determinação. “O treinador não alivia 
com a gente”, diz Karen, “ele exige o 
tempo todo e pressiona para que faça-
mos o melhor!” E aí a vivência na igreja, 

o aprendizado da Palavra de Deus faz 
a diferença porque muitas vezes para 
lidar com o resultado negativo é preciso 
confiar que Deus está no controle apesar 
do sufoco.

Se no vôlei soltar o braço é sinônimo 
de encarar o adversário com vontade, na 
vida espiritual não pode ser menos rea-
lidade, ou seja, para encarar o maligno e 
seu time endiabrado, somente soltando o 
braço com fé e confiança total em Jesus.

Soltando o braço!
A juventude não pode ser desculpa 

para não querer fazer a vontade de Deus. 
Nesta fase da vida, quando todos os apelos 
chamam para fugir da vontade de Deus, 
para viver perigosamente e buscar novas 
aventuras todos os dias, a Bíblia alerta 
para sermos disciplinados, a vivermos 
com a mente e o coração voltados para o 
que Deus quer. O resultado é o mesmo de 
uma partida disputada: Vencerá o melhor 
e, quem tem Jesus, já sai ganhando.

Rillary ainda aproveita seus momentos 
de folga para treinar no quintal de sua 
casa. Ali ela também convida seus ami-
gos para jogar e tem a oportunidade de 
lhes falar sobre sua fé e seu compromisso 
com Deus na igreja.

Com a chegada da campanha dos Mi-
nistérios Esportivos, aí está uma grande 
porta aberta para atrair pessoas ao con-
vívio com os irmãos da fé, mostrando 
que é possível soltar o braço contra o 
pecado e deixar Jesus orientar nossas 
vidas para vencer.

O prêmio é a eternidade, a salvação e 
este prêmio pode ser seu também!

Paulo Soares - Major



Venha fazer-nos uma visita:   

Também estamos coletando 
donativos nas seguintes cidades:

Joinville: (47) 3453-0588
   Suzano: (11) 4748 3848

Meditações
diárias 
(em inglês) 
R$ 5,00* 
cada

R$
  5

,00
*

R$
  6

,00
*

Camiseta comum 

e baby look

Cores diversas

R$
  1

0,0
0*

R$
  8

,00
*

R$
  1

2,0
0*

LANÇAMENTOS

R$
  1

2,0
0*

CD da Banda de Metais do 
Exército de Salvação - 
Território Sul dos EUA

R$
  1

5,0
0*

R$
  1

5,0
0*

R$
  5

,00
*

R$
  1

2,0
0*

R$
  2

,00
*

R$
  0

,50
*
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