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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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Prezados Leitores,

Nesta edição da revista Rumo nosso tema é “Pai nosso”.  
E neste mês celebramos o Dia dos Pais. Para muitos é um 
tempo especial com almoço em família, presentes, dias 
de abraços e demonstração de carinho.  

Para outros, esta data pode não ser de celebração, mas 
um dia de reflexão, de saudades, de falta de carinho, um 
dia marcado pela ausência de um pai.

Entretanto somos lembrados no livro de Salmos 27:10 
que “Ainda que o meu pai e minha mãe me abandonem 
o Senhor cuidará de mim. ” 

Como é maravilhoso saber que o Senhor nos acolhe em 
qualquer situação, nos ama, está sempre nos protegendo 
e se importa conosco. E através de Jesus Cristo, podemos 
ser reconciliados com Deus e chama-lo de Pai – um Pai 
Celestial sem as falhas de um pai humano. 

Oro para que Deus abençoe sua vida e que você encontre 
no Senhor um Pai amoroso, bondoso e misericordioso! 

Sinceramente,

 

Josiane Martinez - Capitã
Editora 
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MENSAGEM

Logo no início da criação, o Eterno deu ao homem a 
bênção de gerar e, à mulher deu a graça de conceber. 
“A ambos disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei 
a terra e sujeitai-a...” (Gn 1.28). 

Pai é uma pessoa responsável, presente, sabedor de 
seus compromissos e da função que representa na 
vida do filho (a). Um pai enfrenta as crises, mas não 
renuncia seus filhos, e faz o seu melhor por aqueles a 
quem ama. Coisa maravilhosa é ser tratado de papai, 
meu pai, papaizinho. Isso é um tremendo privilégio, 
realmente, um presente de Deus. 

Ser pai é uma dádiva de Deus. É uma bênção poder 
chamar alguém de pai, quem sabe tenha sido por isso 
que o Senhor Jesus nos ensinou a orar começando 
assim: “Pai nosso, que estás no céu”. Eu não tive o pri-
vilégio de crescer com meu pai, mas ao mesmo tempo 
tive uma mãe muito presente que procurou suprir 
este vazio ocasionado pela falta da presença do pai.  

A Palavra do Eterno afirma que nos tornamos filhos 
de Deus através de um relacionamento com Seu filho, 
Jesus. “Contudo, aos que o receberam, aos que creram 
em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos 
de Deus, (João 1:12)”. “Nos tornamos” quer dizer que 
fomos, em verdade, adotados por Deus, o Pai. Não 
éramos filhos, mas fomos feitos seus filhos por meio 
da adoção (Jo 1.12).  

Deus, o Pai, enviou Seu único Filho, Jesus, para que 

Portanto, vós orareis assim: Pai nosso... (Mateus 6:9a).

“SER PAI” - ESPECIAL DIA DOS PAIS 

“todo àquele que nele crer”, torne-se também Seu 
filho. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos.   

Desejamos a cada pai: que “o Senhor te abençoe e 
te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu rosto 
sobre ti e te conceda graça; o Senhor volte para ti o 
seu rosto e te dê paz”. “Filhos, obedeçam a seus pais 
em tudo, pois isso agrada ao Senhor”. 

Em Cristo,

Coronel Wilson Strasse
Chefe Nacional
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REALIDADE

VOZ DA EXPERIÊNCIA

Ainda prevalece o conceito de que os mais ve-
lhos podem contribuir com sábios conselhos. 
Algumas pessoas vividas podem ser conside-

radas como a “voz da experiência”. Por outro lado, 
vemos no universo corporativo a juventude deter-
minando o rumo das coisas. Em alguns ambientes, a 
formação da equipe de trabalho é jovem; em outros 
âmbitos, jovens dão os seus palpites com o intuito de 
influenciar, se possível, os mais experientes. Não que 
isso seja um problema em si, desde que a experiência 
tenha sua voz. Esse “jogo” de influência começa no 
seio familiar. Os pais entendem que os mais jovens 
precisam primeiro seguir bons exemplos para futura-
mente imitá-los. Embora haja muita discussão sobre 
isso, essa lógica das coisas ainda permanece e nos 
desafia a ouvir as vozes da experiência; isso inclui a 
figura do pai como essa voz.

Na Bíblia, um exemplo claro dessa perspectiva é Salo-
mão. Ele é a mente por trás do livro de Provérbios e 
de alguns Salmos (72 e  127 por exemplo). O famoso 
texto de que o principio da sabedoria consiste no 
temor a Deus é atribuído a ele (ver Pv 1.7). Salomão 
foi um homem apaixonado por Deus e pelas pessoas. 
Num determinado momento da vida, porém, caiu em 
grande contradição abandonando esse amor e dando 
lugar a outras “paixões”, com consequências devas-
tadoras para o seu reino e sua família. Felizmente, 
ele alcançou misericórdia quando se encontrava na 
velhice ao escrever o livro de Eclesiastes. Quem teve 
a oportunidade de ler todo livro (LEITURA ALTAMENTE 
RECOMENDADA!) perceberá um certo mau humor 
e um pessimismo em relação a tudo, perguntando-
-se se essa vida vale a pena. A medida que o livro é 
escrito esse dilema é solucionado no momento que 
Deus entra em cena e a experiência de vida do autor 
é exposta. Numa tentativa de deixar seus últimos 
conselhos e ser a “voz da experiência” ele escreve o 
seguinte: 

Alegre-se, jovem, na sua mocidade! Seja feliz o seu 
coração nos dias da sua juventude! Siga por onde 
seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar; 
mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a 
julgamento.

Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofri-

mento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são 
passageiros. (Eclesiastes 11:9,10) Lembre-se do seu 
Criador nos dias da sua juventude, antes que ve-
nham os dias difíceis e antes que se aproximem os 
anos em que você dirá: “Não tenho satisfação neles”; 
(Eclesiastes 12:1)

É comum ver esse texto sendo compartilhado para 
jovens. Isso porque Salomão descreve a juventude 
como uma maravilhosa fase da vida, mas cuja duração 
é muito breve (para Salomão, a juventude é vaidade). 
Consequentemente, se alguém compartilha esse tex-
to, é porque tem em mente incentivar a juventude a 
fazer boas escolhas e seguir os sonhos do seu cora-
ção. Por outro lado, quem tem em mente esse texto 
já viveu sua mocidade. No caso de Salomão, não sa-
bemos se ele experimentou isso, ou ficou um vazio na 
sua vida e essa recomendação consiste em algo que 
ele deixou de fazer. O fato é que todo ser humano pre-
cisa ter uma história para contar. Essa preocupação 
não tinha Salomão somente; essa inquietação vem 
diretamente de Deus porque “lembrar-se do Criador” 
é entender que Deus tem uma participação direta 
na vida do ser humano, mas respeita suas decisões.

Salomão era apenas um homem experiente; Deus é 
a essência dessa experiencia, que também nos lem-
bra um comportamento paterno. Afinal, qualquer 
pai que se importe com seus filhos compartilhará 
essa palavra pelo próprio bem deles. Como também 
escreveu Salomão:

Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em 
seus caminhos!

Você comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e 
próspero. (Salmos 128:1,2)

Toda voz da experiência precisa ter em mente isso 
para que a juventude siga isso e lá na frente leve esse 
recado adiante. Pelo menos assim eu espero que seja.

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

Jeferson D’avila – Capitão
Oficial Dirigente – Corpo de Quaraí/RS
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CONTEXTO

UM PAI QUE É NOSSO!

Encontramos no livro de Lucas, a conhecida his-
tória contada por Jesus, chamada de “Parábola 
do Filho Pródigo”.  Interessante que o foco da 

parábola está no pai amoroso e não no filho pecador! 
Ela ilustra a paternidade de Deus de uma forma prá-
tica e nos ajuda a entender como Deus realmente é!

A história é sobre dois filhos. Embora o pai ainda 
estivesse vivo, o filho mais novo exigiu sua parte da 
herança da propriedade (isso equivaleria a um terço 
de tudo, visto que ele era o filho mais novo). 

Esse pedido foi uma demonstração de grande falta 
de respeito e consideração para com o seu pai. Na 
verdade, conforme os costumes do Oriente, isso 
equivalia a desejar a morte do pai. 

Após receber sua herança, o filho mais novo decidiu 
viajar para um país distante, onde gastou toda a 
herança vivendo de excessos, extravagância e des-
perdícios!

Ele se arruinou, gastou toda a fortuna que tinha, e 
teve ainda que enfrentar uma grande fome atingiu 
a terra, e começou a passar extrema necessidade. 
A comida está escassa e cara. O que ele conseguiu 
de trabalho foi no campo, para alimentar os porcos. 
Aparentemente nem o seu empregador nem ninguém 
lhe deu qualquer coisa para comer, a tal ponto que 
teve que se alimentar da comida dada aos porcos!

Quando vem a desilusão, este filho mais novo final-
mente caiu em si e refletiu: “Quantos trabalhadores 
de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de 

fome!” (Lucas 15: 17). E nesta situação tão caótica, veio 
o início do seu arrependimento, e o reencontro com 
o seu pai. Ele admitiu responsabilidade pela sua con-
dição, dizendo: “Levantar-me-ei, e irei ter com o meu 
pai, e lhe direi: ‘Pai, pequei contra o céu e diante de ti; 
já não sou digno de ser chamado teu filho; trata-me 
como um dos teus trabalhadores” (Lucas 15: 18-19).  

Esta atitude não foi um golpe esperto de sua parte 
para conseguir comida, mas sim uma confissão hu-
milde de seu coração. Ele estava genuinamente arre-
pendido, e apto para experimentar todo o carinho e 
amor de seu pai querido!

Observamos que Jesus não disse que o jovem foi para 
sua aldeia, fazenda ou lar, mas sim para seu pai. Ele 
estava enfatizando o relacionamento entre o pai e o 
filho. 

Quando este filho perdido ainda estava bem longo, 
o seu pai o avistou, e compadecido dele, correu e o 
abraçou, e o beijou. O filho arrependido pede perdão 
ao seu amoroso pai, que organiza uma celebração 
para comemorar o retorno do filho amado!

Este pai emocionado, disse aos seus servos: “Trazei 
depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel 
no dedo e sandálias nos pés; trazei também e matai o 
novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque 
este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido 
e foi achado” (Lucas 15: 22-24). 

Numa maravilhosa demonstração de seu perdão e 
amor, o pai proveu seu filho com o melhor de tudo 
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nos arrepender e retornar a casa paterna é como se 
nunca tivéssemos feito nada de errado. 

Essa é a maravilha do amor de Deus! Renda-se a este 
amor!

Feliz Dia dos Pais!

A Ele toda a glória!

Major Marcio Mendes
Secretário Nacional de Pessoal

quanto tinha!

Este pai nunca desistiu de seu filho! Na parábola, o 
filho mais novo estava preparado para dizer: “não 
sou digno de ser chamado teu filho”. Mas quando ele 
chega, o pai se adianta e ordena uma festa – “porque 
este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido 
e foi achado” (Lucas 15: 24).

Notamos que foi o pai quem tomou a iniciativa de 
amar seu filho. O pai não esperou que seu filho fizesse 
um discurso. Não preparou um “sermão” para ele. 
Diante da alegria da volta do filho, o pai quis celebrar 
a vida! 

Jesus nos ensina sobre o relacionamento íntimo que 
o Pai deseja ter com seus filhos, como Ele os ama, e 
quer ajuda-los a vencer os desafios da vida!

Certa vez, Abraham Lincoln foi questionado como 
ele trataria os rebeldes do sul, uma vez que eles ha-
viam sido derrotados e retornaram para a união dos 
Estados Unidos. Dizem que o Presidente respondeu: 
“Eu os tratarei como se nunca tivessem feito nada 
de errado”!.

É isto que nos ensina esta parábola!  O Pai ama a 
você a mim de tal maneira, que quando decidimos 
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CONEXÃO 

O NASCIMENTO DA APROSES E A IMPORTÂNCIA DO 
RANCHO DO SENHOR EM SUA HISTÓRIA 

Em 1974, o trabalho social do Exército de Sal-
vação no Brasil formalizou-se enquanto Assis-
tência e Promoção Social Exército de Salvação, 

a APROSES. Com isso, o trabalho social passou a ter 
uma personalidade jurídica distinta da Igreja, em 
adequação às demandas legais do país. Isso permitiu 
um maior acesso a fundos e outros benefícios ligados 
à obra social, sem perder a identidade e integração 
com a missão religiosa. O processo de fundação da 
APROSES ocorreu à partir do trabalho realizado pelo 
Lar de Moças – Rancho do Senhor do Exército de Sal-
vação e está intimamente ligado a esta unidade social.

O Lar de Moças surgiu à partir da visão de sua funda-
dora, a oficial norueguesa Helene Londahl que chegou 
ao Brasil em 1934. Ao chegar em nosso país, Helene 
foi profundamente tocada pela situação de mulheres 
trabalhando como prostitutas no centro de São Paulo. 
Em 1938 ela conseguiu, quase sem auxílio financeiro, 
fundar o Lar de Moças na Rua Apiaí, no Cambuci para 
abrigar mulheres grávidas e mães solteiras. Helene 
observara que muitas das mulheres que haviam se 
tornado prostitutas eram mães solteiras que haviam 
perdido o apoio familiar e, marginalizadas pela socie-
dade, não encontravam forma de subsistência além 
da prostituição. Ao fornecer abrigo e amparo, Helene 
buscava romper um ciclo e evitar que essas mulheres 
seguissem o caminho da prostituição como meio de 
sobrevivência.

Na época, o Lar de Moças era uma casa alugada capaz 
de abrigar 15 mulheres, mas sem estrutura adequada 
para as crianças. Helene não ficou parada por falta 
de fundos, ela tinha uma visão e fez o possível dentro 
dos recursos que tinha à disposição. À partir deste 
trabalho inicial, ela rapidamente conseguiu parcerias, 
obtendo uma casa maior e mais bem estruturada no 
bairro da Saúde onde hoje fica o Quartel Nacional do 
Exército de Salvação no Brasil.

Ao longo dos anos, a missão do Lar de Moças foi se 
alterando, sem nunca perder sua essência. Conforme 
nos conta o Major Nelson Wakai, rancho costuma ser 
um lugar de repouso para os peregrinos cansados, e, 
em paralelo, o lugar onde as mulheres podiam fazer 
uma parada e ter um novo início. Crianças nascidas 
no Lar de Moças – Rancho do Senhor do Exército de 
Salvação tiveram um ambiente seguro para seu de-
senvolvimento e as mães puderam recuperar suas 
forças e algumas até entraram para o oficialato.

Hoje o Lar de Moças é conhecido apenas como Rancho 
do Senhor e continua sendo uma das principais ativi-
dades da APROSES. O Exército de Salvação acredita e 
luta pela igualdade entre homens e mulheres e é de 
extrema importância notar que a APROSES teve seu 
início buscando auxiliar mulheres a viverem seu má-
ximo potencial, apesar das segregações e violências 
a que foram submetidas em suas jornadas.

O trabalho social do Exército de Salvação hoje é rea-
lizado por meio de 14 unidades sociais, que formam 
a APROSES e prestam serviço de assessoramento, 
defesa e garantia de direitos, serviço de convivência e 
fortalecimento de vínculos, educação infantil e apoio 
à família, e por meio dos Ministérios de Cuidados 
Comunitários, que fazem parte dos Corpos.

Juliana Bicudo
Departamento Social 

Em consulta com Major Nelson Wakai



9 Rumo - Agosto de 2022

RUMO KIDS

LEMBRANÇAS

Então, estamos prontos?

- Sim, papai!

Era hora de entrar no carro e viajar rumo às 
montanhas, onde um acampamento há muito 
planejado iria acontecer!

Como foi divertido! Brincamos a valer! Pescamos. 
Cantamos. Ouvimos e contamos histórias. Que tempo!

Meu pai sempre foi muito presente! E isso incluía as 
frequentes broncas que recebíamos, ora por tirarmos 
notas baixas na escola, ora por não arrumarmos o 
nosso quarto como deveria ser.

Às vezes, ficávamos chateados com o seu jeito 
exigente, mas, no final, entendíamos perfeitamente o 
que ele queria ensinar, principalmente, se ficássemos 
sem a sua presença, ou em uma festa, ou indo dormir 
em uma casa “estranha”. Aprendemos a ser educados. 
E isso era elogio vindo de outras pessoas e não de 
nós mesmos.

Mas um dia, ele se foi! E isso me dói, agora não mais 
com tanta intensidade, até hoje!

Sei que ninguém fica para sempre nessa terra, porém, 
não foi nada fácil! Na época eu era adolescente e me 
revoltei bastante com a situação!

Meu pai, aquele que sempre nos ensinou a amar a 
Deus sobre todas as coisas, partira por causa de uma 
doença! Na minha mente eu questionava o porquê 
Deus não o curara. Por que Ele o havia tirado de mim?

Isso foi por muito tempo, até que em um encontro de 
jovens da igreja que frequentava, eu ouvi claramente 
a voz do Senhor me dizendo: - Rita, a mim cabe os 
porquês! A você cabe confiar que, em primeiro lugar, 
seu pai está comigo! E , em segundo lugar, que eu 
tenho contado todos os seus dias e tenho cuidado 
de você em todo tempo!

De onde essas palavras vieram, eu sinceramente 

não sei. O que sei é que da minha boca saíram estas 
palavras: “pai nosso que estás nos céus, santificado 
seja o teu nome!!!!”

A música que os jovens estavam cantando era: “Tu és 
soberano sobre a Terra! Sobre os céus tu és senhor 
absoluto! Tudo que existe acontece, tu o sabes muito 
bem! Tu és tremendo! E apesar dessa glória que 
Tens. Tu te importas comigo também. Esse amor tão 
grande, eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo!!!”

Hoje, agradeço pelo pai que tive! Pelas lembranças 
que tenho! Poderia ter sido muito diferente! Minha 
vida poderia ter sido norteada sem a presença de um 
pai desde o meu nascimento e não foi! Eu tive um pai 
que me ensinou os caminhos do Senhor que, afinal, 
é o que realmente importa nesta vida!

Levou-me a entender a salvação em Cristo Jesus e fez 
com que o seu exemplo ecoasse até os dias de hoje!!!

Com certeza, já perceberam que eu tenho bem mais 
do que a idade de uma adolescente e que já não 
tenho o meu pai há muito comigo! A dor tornou-
se em saudade e a saudade transformou-se em 
ensinamentos!!! E hoje, como em uma fotografia, eu 
posso dizer que fui muito abençoada! 

E termino a fala dessas lembranças com um versículo 
bíblico: “ Deus é o nosso refúgio e fortaleza! Socorro/ 
auxílio bem presente nas tribulações” Salmo 46.1

Com carinho,

Tia Lilian
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RUMO TEEN

PAI NOSSO

Vocês, orem assim: ‘Pai nosso, que estás nos céus! 
Santificado seja o teu nome.

Venha o teu Reino; seja feita a tua vontade, 
assim na terra como no céu.

Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia.

Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos 
nossos devedores.

E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do 
mal, porque teu é o Reino, o poder e a glória para 
sempre. Amém’.

Mateus 6:9-13

Para mim há vários pais marcantes nas animações, 
séries e filmes. De cabeça lembro fácil de Hommer 
Simpson, Julius de Todo Mundo Odeia o Chris, Guido 
do filme A Vida é Bela e Yujiro Hanma do anime Baki.

Alguns deles são ótimos exemplos do que um pai deve 
ser. Outros, porém, são exemplos negativos, como o 
Hommer que, mesmo tendo seus momentos paizão, 
no geral é um cara bem desregrado e alcoólatra.

Mas dentro da cultura Pop só há um personagem que 
eu diria que é o pai ideal e, sim, eu estou falando do 
personagem que fez a maioria das pessoas chorarem 
com a cena de sua morte: Mufasa, de o Rei Leão.

Mufasa é o rei das terras dos leões, reinando soberano 
sobre a Pedra do Rei, mas mesmo sendo um monarca 
ele sempre dá lições de humildade a seu impetuoso 
filho Simba mostrando que os leões são só um grupo 
de animais dentro de um todo muito maior.

Ele, mesmo sendo um leão grande e forte não hesita 
em mostrar para seu filho seu lado gentil e até mesmo 
vulnerável quando assume que teve medo de perdê-lo 
no ataque das hienas.

O rei dos leões é alguém que tem uma disciplina 
bastante firme. Mufasa deixa claro para Simba que 
há lugares onde nem mesmo um rei deve ir, afazeres 
que um rei deve cumprir e principalmente que o rei 

deve prezar pela vida dos outros, mostrando para 
Simba que ele não agiu como um legítimo herdeiro 
do trono ao colocar Nala em risco.

Na cena clímax do personagem Mufasa enfrenta um 
estouro de gnus para resgatar seu filho da morte certa. 
Ele escala uma parede de rochas só para encontrar 
seu irmão Scar e então ser derrubado para a morte.

Mas mesmo após a morte Mufasa ainda fala, ainda 
ensina, como os grandes reis do passado ele é capaz 
de ajudar Simba se lembrar que ele é um leão e, mais 
do que isso, que é um rei, assim, encaminhando seu 
filho para retomar as terras do reino.

Nosso Pai Celeste nos disciplina (“pois o Senhor 
disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem 
aceita como filho”. Hebreus 12:6), nos dá lições de 
humildade mesmo sendo soberano (Seja a atitude 
de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora 
sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus 
era algo a que devia apegar-se; mas esvaziou-se a si 
mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante 
aos homens. Filipenses 2:5-7) e por fim temos a lição 
de amor, suprema, com o Pai enviando o Filho para 
morrer por todos nós.

Nosso Pai Celeste é o pai ideal. E Ele deseja ser um pai 
para todos, por isso, se você ainda não o tem chamado 
de “aba pai” (paizinho), reconheça a Ele, o aceite e 
entregue sua vida em Suas fortes mãos.

Nosso Pai só espera que você estenda suas mãos e 
segure forte nas Dele. Nosso Pai. Pai nosso.

 Para os jovens e adolescentes que lerem essa 
matéria fica um desafio: demonstre amor e afeto por 
sua figura paterna. Te desafiamos a escrever uma 
carta para seu pai ou responsável agradecendo por 
sua história juntos.

Capitão Lucas Wakai-Braga                                     
Oficial Nacional de Juventude
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Passatempo

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

AGOSTO
PAI

NOSSO
ABRAÇO

FILHOS
CÉUS

PERDÃO
CELESTE

E A G O S T O Ç I R

G E U F V X A I N L

W C E U S S P R O R

R V Y E G B E U S A

F P H F E D R H S B

T P A I R H D E O R

A V I L O K A Q U A

S J F H H P O X E Ç

E A T O R L Y C F O

S I J S A B R W K V

X E Z N S L N A V D

V C E L E S T E S Q



Convidamos você a visitar nosso site – www.exercitodesalvacao.org.br - e conhecer melhor 
nosso trabalho. Para realizar uma doação, clique no botão DOE AGORA, faça seu cadastro e 
escolha a melhor forma de contribuir ou, para agilizar, leia o QR Code e faça sua doação.

Se preferir, utilize uma das contas abaixo para fazer a transferência/depósito e envie o 
comprovante para o endereço de e-mail rp@bra.salvationarmy.org.

Bancos:
Bradesco Agência 1480  Conta Corrente 01638-1
Itaú  Agência 1000  Conta Corrente 60000-5
CAIXA  Agência 0255  Conta Corrente 01368-6

Você também pode doar sua nota fiscal para uma das nossas instituições cadastradas no 
programa:

Nota Fiscal Paulista
43.898.923/0001-15 - Bosque da Saúde - São Paulo/SP
43.898.923/0002-04 - Saúde - São Paulo/SP
43.898.923/0012-78  - Liberdade - São Paulo/SP
43.898.923/0045-36 - Vila dos Pescadores - Cubatão/SP

Nota Fiscal Gaúcha
43.898.923/0006-20 - Três Vendas - Pelotas/RS

Seja um assinante da Revista RUMO 
Receba as 10 edições anuais diretamente em sua casa!

1.  Faça o depósito na conta: Banco Itaú - Ag.1000 - Conta 23164-5
2.  Envie o comprovante por e-mail: redacao@bra.salvationarmy.org ou via correio: Rua Juá, 264 - Saúde - São Paulo/SP | CEP: 

04138-020 (A/C Redação). 
3.   Indique no e-mail ou dentro do envelope que é referente a uma assinatura da Revista RUMO e coloque o nome 

completo do assinante e o endereço para envio das revistas.

Valor da assinatura anual: 
Brasil: R$ 40,00 e Exterior: US$ 35,00

RETIRAMOS DOAÇÕES
Doe roupas, móveis e outros objetos.

4003 - 2299 www.exercitodoacoes.org.br
Também estamos coletando donativos nas seguintes cidades:

Joinville: (47) 3453-0588
Pelotas:  (53) 3273-6909

Recife: (81) 3228-4740
Brasília: (61) 3443-6142


