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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,

Os dias passam muito rápido e já estamos no mês de 
dezembro; último mês do ano de 2022. E o tema desta 
edição é “Boas Novas de Grande Alegria”. Estamos nos 
aproximando do Natal, um tempo muito especial de 
alegria, celebração e de reflexão.

Fico encantada com a época de Natal, pois em todos os 
lugares podemos ver uma grande diversidade de luzes. As 
pessoas ficam mais sensíveis e abertas. Época de reunir 
a família e trocar presentes. 

No evangelho de Lucas 2:10-11 diz, “Mas o anjo lhes disse: 
“Não tenha medo. Estou lhe trazendo boas novas de 
grande alegria, que são para todo o povo: Hoje, na cidade 
de Davi, lhes nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor”
Nosso coração deve se encher de alegria por saber que 
o maior e melhor presente – Jesus Cristo nasceu neste 
mundo.

Não é apenas a história de um simples nascimento – mas 
o nascimento do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, 
do nosso Salvador. Jesus veio ao mundo para nos trazer 
salvação, esperança, veio para ser nossa luz!

Que você e sua família tenham um Natal e Ano Novo feliz 
abençoando pelo Emanuel – Deus conosco!

Sinceramente,

Josiane Martinez - Capitã
Editora 
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Quando levo em consideração que a estrela que 
foi uma parte significativa da história do Natal, 
sou lembrado de que os cientistas veem as es-

trelas no céu de maneira muito diferente. Eles usam 
anos-luz para medir a distância das estrelas para nós 
na Terra. Um ano-luz é a distância que a luz percorre 
em um ano terrestre, ou seja, cerca de 5,88 trilhões 
de milhas (ou 9,46 trilhões de quilômetros).

O sol é a nossa estrela mais próxima e está a cerca de 
93 milhões de milhas de distância. Assim, a luz do sol 
leva cerca de 8 minutos e 20 segundos para chegar até 
nós, o que significa que vemos o sol como era mais 
de 8 minutos atrás. A próxima estrela mais próxima 
de nós – Alpha Centauri – está a cerca de 4,3 anos-
-luz de distância, então quando vemos essa estrela 
hoje, a vemos como era há 4,3 anos-luz. É como se 
estivéssemos olhando para trás no tempo.

Isso significa que os magos descritos em Mateus 2:1-
2 teriam visto uma estrela cuja luz estava brilhando 
antes mesmo que pudessem vê-la. E, no entanto, 
Deus usou essa estrela para levá-los a Jesus: “Onde 
está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua 
estrela subir e viemos adorá-lo” (Mateus 2:2 Nova 
Tradução Viva).

Jesus veio para ser a Luz do Mundo. Ele veio para 
brilhar sua luz nas trevas – nossas trevas, as trevas 
deste mundo. Lemos em Isaías 9:2 (Nova Versão Inter-
nacional): “O povo que caminhava em trevas viu uma 
grande luz; sobre os que viviam na terra da sombra 
da morte raiou uma luz. ” Isso foi profetizado muito 
antes de Jesus nascer.

Estamos falando de anos-luz quando se trata de Jesus? 
Não, eu não concordo, porque a Bíblia nos diz que Ele 
é o Alfa e o Ômega – o Começo e o Fim. Ele é uma luz 
tão brilhante hoje quanto era no início dos tempos, 
ou quando veio à terra para fixar residência e “se veio 
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viver perto de nós. (João 1:14 A Mensagem).

Jesus não é limitado pelo tempo. Ele é “a luz do mun-
do” (João 8:12) e ilumina os lugares mais escuros do 
nosso mundo conturbado, trazendo mudança. A Luz 
chegou! Não há anos-luz que possam nos separar 
desta Luz. Ele está aqui, Ele nos conhece, e podemos 
andar e conversar com Ele agora. Seu propósito ao 
vir era estar conosco, mas Ele esteve e sempre estará 
conosco.

Se você ainda não o conhece, você também pode vir 
a conhecer esta Luz do Mundo. Seu nome é Jesus, e 
Ele veio ao mundo para trazer transformação. Se você 
está buscando mudança, busque Jesus. Se você está 
vivendo em um lugar escuro na vida, busque aquele 
que é a Luz do Mundo.

Para quem já conhece Jesus, Ele nos lembra que so-
mos luz no mundo. Em Mateus 5:14 (A Mensagem) 
lemos: “Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as 
cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a 
ser guardado. Vamos torna-lo público, tão público 
quando uma cidade num plano elevado”. 

Que você seja uma fonte de luz em seu canto do 
mundo neste Natal, ao levar a Luz do Mundo para 
os outros!

Que Deus lhe abençoe ricamente nesta época de 
Natal!

General Brian Peddle
Líder Internacional
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18 Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando 
Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem 
antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. 
19 Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo 
infamar, resolveu deixá-la secretamente.20 Enquanto pon-
derava nestas coisas, eis que lhe apareceu, em sonho, um 
anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas 
receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado 
é do Espírito Santo.21 Ela dará à luz um filho e lhe porás o 
nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados 
deles. 22 Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse 
o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: 
23 Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele 
será chamado pelo nome de Emanuel (que quer dizer: 
Deus conosco). 24 Despertado José do sono, fez como 
lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. 25 

Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz 
um filho, a quem pôs o nome de Jesus. (Mateus 1:18-25).

Um pouco do contexto da história do primeiro 
natal:

No ano 5 a.C. dois bebês muito especiais nasceram 
em Israel: João Batista e Jesus. Eles eram parentes, 
primos. João Batista pertencia ao clã sacerdotal de 
Arão, e Jesus, mesmo tendo nascido em uma família 
bem pobre, pertencia à linhagem real do Rei Davi. Eles 
tinham uma diferença de seis meses em sua idade.

O nascimento dos dois foi pronunciado de forma mi-
raculosa por um anjo enviado da parte do Altíssimo. 
Foi dito aos pais acerca dos planos de Deus para João 
Batista e Jesus e que eles teriam um papel importan-
tíssimo nos planos do Deus Eterno.

Mesmo que João e Jesus tivessem um ministério muito 
curto, cerca de pouco mais de 30 anos, Deus tinha 
uma estratégia de “presentear” a humanidade com 
Sua graça, a todos que quiserem. Os dois tiveram uma 
morte violenta. João foi decapitado e Jesus crucificado. 
João, é conhecido como o maior profeta de todos os 
tempos e Jesus, como o Filho Unigênito de Deus Pai.

A HISTÓRIA DO NATAL, UM PRESENTE DE DEUS PARA VOCÊ

João apresentou Jesus ao mundo da época e Jesus iria 
assentar-se em um reinado eterno. O desejo de Deus 
Pai era que através deste presente, Jesus, a humani-
dade fosse feliz e livre do pecado.

O quarto evangelista diz: Aquele que é a Palavra tornou-
-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória 
como do Unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. 
(João 1.14).

Quando Jesus, o Unigênito vindo do Pai, chegou ao 
mundo em uma família humilde de Nazaré, Israel 
estava sob domínio do Império Romano, que oprimia 
os cidadãos há sete séculos. Israel ansiava por liber-
dade, mas pensava em uma liberdade política. Deus 
mesmo colocou o desejo de liberdade e de soberania 
na nação de Israel com a promessa de um Messias. 
Messias em hebraico significa “Ungido”, que traduzido 
para o grego é “Cristo”. 

Entretanto, esta “Boa Notícia” de salvação e alegria 
eterna só aproveitam aqueles que a aceitam. Você 
já aceitou esta “Boa Notícia” para sua vida? Este é o 
melhor presente que podemos receber!22 Ora, tudo 
isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito 
pelo Senhor por intermédio do profeta:23 Eis que a virgem 
conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado 
pelo nome de Emanuel (que quer dizer: Deus conosco). 
(Mateus 1:22-23).

Coronel Wilson Strasse
Chefe Territorial
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REALIDADE

A VINDA DO SENHOR

“O anjo, porém, lhes disse:
Não temais; eis que vos trago boa-nova de 
grande alegria,
que o será para todo o povo: é que hoje vos 
nasceu, na cidade de Davi,
o Salvador, que é Cristo, o Senhor.”

Lucas 2:10-11

É Natal que vem chegando! Vamos, pois, cantarolan-
do.....
“Cantou o coro angelical, tocaram sinos de Natal: Nas-
ceu Jesus – Rei e Salvador!” Coro do Cântico 473 no 
Cancioneiro Salvacionista.

Estamos chegando perto do Natal. Uma das melhores 
épocas do ano. E nesse versículo, vemos o quão grande 
é o amor de Deus! 

Deus enviou Jesus para todo o povo, sem distinção. 
Jesus para ser o Salvador e Senhor de todos sem dis-
criminação!

Jesus, Aquele que pode mudar vidas e circunstâncias. 
Jesus, Aquele que veio para que tenhamos Vida e Vida 
em abundância!

Deus sempre cuidou de tudo, por isso, 700 anos antes, 
o profeta Isaías predisse: “Porque um menino nos nas-
ceu, um filho se nos deu; o governo está sobre Seus 
ombros; e o Seu nome será: Maravilhoso Conselheiro, 
Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz...”  Is 9:6
Jesus foi o plano de Deus desde o início para chamar-
-nos para perto Dele.

Jesus é poderoso e tem os atributos para reinar.

Ele, Jesus, é o Maravilhoso Conselheiro: Quando você 
estiver sem direção, ou estiver com dúvidas para fazer 
uma escolha, saiba que Ele tem o conselho certo e 
mostrará a direção correta a seguir. Ele também pode 
dar consolo ao seu coração em dias que são inevitáveis 
que a tristeza ou a amargura cheguem ao seu coração. 
Ele fará toda a diferença e trará segurança no caminho 
a seguir.

Conte sempre com a ajuda Dele.

Ele, Jesus é Deus Forte! Sim, Ele nunca perdeu uma 
batalha, Ele sempre triunfou e tem vitórias incontá-
veis para mostrar. As pessoas que confiam no Seu 
agir, sabem que Ele sempre teve o controle de tudo e 
nada passa desapercebido do Seu olhar de cuidado. 
Sim, e Ele sempre mantém a Sua mão estendida para 
lhe ajudar. Coloque seus problemas e suas batalhas 
nas mãos Dele e você terá o melhor aliado. Ele trará 
a vitória.

Ele, Jesus é o Pai da Eternidade. O cuidado de Deus 
em trazer Jesus, vai além do nosso dia a dia. Ele tem 
uma vida melhor para cada um de nós, não somente 
aqui, mas na vida após a morte. Ele tem preparado o 
Céu para todos aqueles que tem confiado e deixado 
Jesus ser o Salvador e Senhor das suas vidas. Lá, não 
haverá mais noites escuras nas quais a solidão quer 
te envolver, também não haverá nem tristeza, nem 
choro, nem mágoas, nada que nos lembre de algo 
que nos feriu ou de problemas. Lá será perfeito e para 
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todo o sempre!

E Ele, Jesus é o Príncipe da Paz! Ele trará paz que excede 
todo o entendimento. Mesmo em meio aos problemas, 
você terá a tranquilidade para resolver questões. Ele 
também é o Príncipe da Paz, porque traz a Reconcilia-
ção. Reconciliação das pessoas com Deus e de pessoas 
com outras pessoas, sim apazigua corações feridos, 
convence de que é preciso pedir perdão e liberar per-
dão a outros. Faz com que corações doloridos sejam 
curados e tenham alívio.

Em Filipenses 2 diz que Jesus deixou o esplendor de Sua 
glória e veio habitar entre nós, assumindo a forma de 
servo, tornando-Se semelhante a nós, seres humanos. 
Ele sabe de tudo o que precisamos e Ele sabe o que é 
sentir dor, chorar, ter tristeza e ter alegria.

Então, nessa época tão linda de Natal, Lembre-se de 
Jesus, pois, o Natal não existiria sem Ele.

Faça cada dia de sua vida, um Natal constante, Deixe 
Ele lhe dar direção, consolar seu coração. Entregue 
suas batalhas para que Ele lhe traga as suas conquistas 
e vitórias!

Deixe Ele conduzir seus relacionamentos. Você será 
ainda mais feliz e realizado.

Aproveite cada momento tendo a certeza de que dias 
melhores virão. 

Jesus é a esperança para um mundo melhor e com 
respeito. Abra seu coração para novas conquistas. 
Invista em seus relacionamentos.

Não deixe para depois se você pode ajudar alguém.
Cante músicas de Natal, decore sua casa. Sorria mais! 
Abrace!
E jamais esqueça de que a nossa vida com Deus é para 
aqui e agora, mas também para toda a eternidade.
Convide a Jesus para fazer parte de sua vida e você 
verá grandes coisas acontecerem!
E viva a Verdade diária e em cada área de que:

“Porque um menino nos nasceu,
um filho se nos deu; o governo está sobre Seus 

ombros;
e o Seu nome será:

Maravilhoso Conselheiro,
 Deus Forte,

Pai da Eternidade,
Príncipe da Paz...”

Is 9:6

Iveta Charão – Capitã
Oficial Dirigente Corpo de Piraí do Sul/PR
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CONTEXTO

VINDE, ADORAI-O!

É das páginas da Bíblia que temos narrada a história 
mais revolucionária que o mundo já viu! A boa notícia 
do nascimento de Jesus, o Salvador.

Em Lucas 2: 10 se encontra registrado que o anjo 
anunciou aos pastores: “Eis que vos trago boa nova 
de grande alegria, que o será para todo o povo: é que 
hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é 
Cristo o Senhor”! Aleluia!

Há mais de dois mil anos, Jesus entrou na raça huma-
na, em uma pequena comunidade judaica, membro 
de um grupo minoritário, que vivem em um dos me-
nores países do mundo. Sua existência foi de apenas 
33 anos e, apesar disso, Ele continua sendo a figura 
central da raça humana!

Não é exagero dizer que todos os Exércitos que já 
marcharam, todos os parlamentos já formados, todos 
os reis que já governaram, não afetaram tanto a vida 
do homem, como a vida simples de Jesus de Nazaré! 
Tudo a respeito de Jesus foi extraordinário: desde a 
profecia do seu nascimento – 400 anos antes, a sua in-
fância, seus ensinamentos, sua morte e ressurreição!
Sua vida, embora breve, foi a que mais influenciou o 
nosso mundo.

E sua influência, longe de apagar-se com o tempo, 
tem se aprofundado mais e mais. Através do Evan-
gelho, milhões de pessoas têm sido transformadas, 
passando a gozar de uma nova vida em Cristo Jesus. 
É interessante, que no caso de grandes nomes da 
história universal, depois que morrem, fica somente 
a lembrança e depois uma simples memória. 

Com Jesus, aconteceu exatamente ao contrário. 
Embora tenha morrido em uma cruz de vergonha, o 
Seu nome tornou-se cada vez mais poderoso, e Ele é 
a maior personalidade que este mundo já conheceu!

Onde quer que a verdadeira mensagem de Jesus te-

nha chegado, o resultado é uma nova vida, cheia de 
significado e propósito. 

O nascimento de Jesus é uma boa nova de grande 
alegria! É uma boa notícia que traz alegria e esperança 
para todos aqueles que creem! 

E isto foi destacado pelo anjo em sua anunciação, 
quando ele declara: “Eis que vos trago boa nova de 
grande alegria...”

Esta notícia especial é para todo o povo, pois a sal-
vação que Cristo dá está sendo oferecida a todas as 
pessoas. Todo aquele que crê e se arrepender de seus 
pecados, gozará desta alegria! 

A Bíblia nos diz que quando os sábios chegaram a 
Jerusalém, perguntaram: “Onde está o recém-nascido 
Rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente 
e viemos para adorá-lo” (Mateus 2:2). 

Diante da magnitude dos acontecimentos que en-
volveram o nascimento de Jesus, ninguém pode 
ignorá-Lo! 

Ele deixou o palácio real nos céus por uma estrebaria e 
por uma carpintaria. Ele deixou os céus por uma cruz. 
Ele sofreu e morreu em uma cruz por amor. 

Por amor a você e a mim!

Celebremos este grande acontecimento com alegria 
em nossos corações!

Feliz Natal!

Major Marcio Mendes
Secretário Nacional de Pessoal



9 Rumo - Dezembro de 2022

CONEXÃO 

NA ROTA PARA A REDUÇÃO DOS RISCOS DE DESASTRES:
AÇÕES DE EMERGÊNCIA NA DÉCADA DE 2010 

Ao longo dos anos, o Exército de Salvação tem atuado 
na resposta a situações de emergência no Brasil e 
no mundo. No Brasil, trabalha-se em apoio à Defesa 
Civil para responder a catástrofes naturais próximas 
aos locais onde se possui um braço de ação social 
ou da igreja. Na década de 2010, diversas ações de 
emergência foram realizadas, principalmente no que 
corresponde à resposta, prestando auxílio aos traba-
lhadores do resgate e aos atingidos com assistência 
emocional e espiritual, oferecendo conforto com uma 
bebida quente e alimento, promovendo doações de 
itens básicos de higiene, colchões, entre outros. 

Em 2010, o Exército de Salvação atuou por 13 dias no 
Morro do Bumba, Niterói, onde houve um importante 
desmoronamento de terra, deixando centenas de 
pessoas desabrigadas e um grande número de mor-
tos. Com uma equipe de 118 pessoas a se revezar, o 
Exército de Salvação ofereceu apoio às necessidades 
emergenciais dos atingidos e aos trabalhadores de 
busca, resgate e remoção. A tragédia do Morro do 
Bumba marcou época e gerou muita repercussão, 
causando uma mudança estrutural importante no 
funcionamento da defesa civil de Niterói.

Em 2017 as respostas do Exército de Salvação às inun-
dações em Escada, Pernambuco e em Uruguaiana, 
Rio Grande do Sul, foram de extrema importância 
no auxílio às pessoas afetadas. Alimentos e bens de 
primeira necessidade foram levados até os locais, al-
guns de acesso bastante difícil.  Em 2019, destacamos 
o rompimento da barragem de rejeitos de mineração 
da Vale do Rio Doce em Brumadinho, Minas Gerais. 
Na ocasião, a principal ação do Exército de Salvação 
se deu através de sua igreja em Belo Horizonte, que 
ofereceu apoio emocional e espiritual, através de 
conversas, aconselhamentos e orações com sobre-
viventes, familiares, amigos de vítimas, bombeiros 
e policiais. Em uma tragédia, as necessidades ultra-
passam as perdas materiais, mas ocasionam mortes 
e traumas aos que permanecem e todas as frentes 
de resposta se fazem relevantes. 

Para além da resposta, o ideal é poder mitigar as ca-
tástrofes naturais e seus efeitos. A mudança climática, 
assunto altamente discutido ao redor do mundo no 
momento pela conferência internacional do clima, a 
COP27, é uma das grandes causadoras dos impac-
tos ambientais. Muitas catástrofes são anunciadas: 
áreas de urbanização irregular, como morros e áreas 
aterradas estão em maior risco de deslizamento ou 
colapso; áreas de seca podem sofrer com queima-

das recorrentes em época de estiagem; sistemas de 
drenagem deficientes podem levar a enchentes em 
casos de aumento de chuva; aumento do nível do mar, 
um dos efeitos do aquecimento global, gera maior 
probabilidade de inundações de origem marítima. 
Monitoramento e observação dos padrões locais são 
chave para gerar ações de prevenção e mitigação aos 
riscos de desastres. 

O Exército de Salvação tem buscado, à partir de sua 
visão internacional, fortalecer cada vez mais um 
trabalho voltado à Redução de Risco de Desastre 
(RRD). Recuperar matas ciliares, pensar sistemas de 
alerta em caso de uma catástrofe iminente e treinar 
pessoas da comunidade que acionem locais para 
receber a população temporariamente, quando há 
risco de uma enchente, por exemplo, são algumas 
ações relacionadas ao RRD.  Nesse sentido, alguns 
treinamentos ocorreram ao longo da década de 2010. 
O QN ofereceu um treinamento em emergências em 
2014, com um material específico sobre redução de 
risco de desastres, ocorreu também treinamento no 
Colégio de Cadetes juntamente com a Cruz Vermelha 
e, ao longo da década, oficiais brasileiros receberam 
treinamentos internacionais específicos sobre o tema 
na Costa Rica, Hong Kong e Jamaica. 

Seguindo o fio até 2022, este ano o Exército promoveu 
um treinamento sobre emergências e redução de 
riscos de desastres para a Divisão de São Paulo, com 
uma abordagem específica em emergências e capela-
nia e uma certificação em capelania e saúde mental. 
Hoje também temos um exemplo interessante de uni-
dade social que tem desenvolvido ações no sentido de 
mitigar os riscos de desastres à partir da mobilização 
comunitária. Os oficiais Pâmella e Cristiano Cordeiro 
do Projeto Integração Nova Divinéia no Rio de Janeiro 
têm trabalhado juntamente à comunidade local para 
a prevenção e redução de catástrofes naturais. Estas 
ações se iniciaram após as fortes chuvas que ocorre-
ram no início do ano e do risco de deslizamento de 
terra no local. Uma sirene que serve como sistema de 
alerta e que se encontrava sem uso foi restaurada e foi 
realizado um curso em conjunto com a associação de 
moradores com orientações sobre como agir no caso 
de um desastre. Trabalhar lado a lado da comunidade 
é essencial para criar um sistema de alerta local, um 
bom plano de evacuação e reduzir os efeitos de uma 
catástrofe, minimizando sofrimento e perdas.

Juliana Bicudo
Departamento Social 
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RUMO KIDS

NÃO PENSE QUE VOCÊ É JOVEM DEMAIS!

“Cristo nasceu, nações ouvi!

O grande Rei saudai!”

Este era um trecho da  letra da  música, quer dizer 
da melodia,  que estava tocando no shopping que fui 
com a minha mãe, ontem à noite. Sabe que até então 
não havia parado para me espantar que já quase 365 
dias se passaram do outro natal?

Você já parou para pensar nisso?

Um ano! 

Estamos no mês de dezembro.. Que tempo especial! 
O que mais me chama a atenção é o brilho das luzes! 
Quer ver quando chega a noite e posso contemplá-las 
a piscar no pátio da minha casa. Luz! Sempre luz. E 
não há melhor reflexão ao olhar para elas e lembrar 
de Jesus: “ a Luz do mundo”.

Quantas vezes, neste ano, me senti como em um 
lugar escuro. Tateando e procurando o interruptor 
da solução para os meus problemas e desafios e, 
em todos eles, ao falar com Deus, a minha vida foi 
iluminada pela presença de Jesus!

Não pense que você é jovem demais para também 
sentir essa presença iluminadora. Algumas vezes, 
provavelmente,  já deve ter sentido medo, não 
porque era necessário, mas porque não sabia como 
enfrentar as “borboletas de seu estômago” e como 
em uma noite  sem qualquer estrela ou a lua para lhe 
guiar,ficou em plena escuridão.

Tenho plena convicção do que falo, porque, neste 
ano, muitas vezes passei por este processo,mas em 
todos eles, por entender o amor de Deus por mim, 
através de Jesus Cristo, a Luz vinda dele, mostrou-me  
o caminho que deveria seguir.

Nada é fácil para cada um de nós! Ainda passaremos 
por muitos desafios, mas o resplendor da presença 
de Jesus, traz sempre as boas novas de VIDA .

A alegria que inunda o meu coração por entender 
que Cristo veio não só para os seus ( pessoas de sua 
região e sua época), mas também para mim, para 

você, oferecendo a Sua Luz imensa!

Não pense que você é jovem demais para também 
sentir essa presença iluminadora.

Voltando à canção do shopping, posso dizer que ela 
“ anunciou” para mim, mais uma vez as boas novas! 
Eu entendi que estava no automático! Fui lá para 
acompanhar a minha mãe e, sabe, nem estava muito 
a fim. Mas quando já temos um tempo de caminhada 
pessoal com Deus, Ele nos dá uma “chamada” 
dizendo: “Ei, não esqueça do porquê de você ter sido 
resgatado de sua condição de pecado.” E aí, a gente 
acorda novamente!

Não pense que você é jovem demais para também 
sentir essa presença iluminadora. 

As boas novas precisam estar sempre “em plena 
iluminação”. Não podemos apagar o interruptor que 
nos liga a Deus. Jesus é a própria Luz que vinda ao 
mundo ilumina a todo o homem - quer dizer, àquele 
que o aceita na condição de Salvador de sua vida.

Você não é jovem demais! Você está na idade certa 
para entender essa boa nova: Jesus veio por você! E foi 
por você que ele viveu nesse mundo! E foi humilhado! 
E muito humilhado!

Esses dias estava lendo um livro chamado “Mensagens 
da Cruz”, de Charles Spurgeon , sinceramente, em 
algumas passagens, deu vontade de chorar, pela 
humilhação vivida por Jesus. Mas ele não desistiu! 
Foi até o fim para nos dar a Vida Eterna! Para nos 
conduzir à LUZ!

Não pense que você é jovem demais para também 
sentir essa presença iluminadora. 

Um grande abraço de alguém que não é mais tão 
jovem, mas sabe que as boas novas são para todos 
de qualquer idade!

Com carinho, 

Tia Lilian
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RUMO TEEN

NÃO É FAKE NEWS!!!

Mas o anjo lhes disse: “Não tenham medo. Estou lhes 
trazendo boas novas de grande alegria, que são para 
todo o povo: Lucas 2:10

Extra, extra, acabaram de noticiar que estamos 
vivendo a geração Fake News, uma geração onde 
informações falsas são espalhadas, empresas de 
checagem checam, mas ninguém sabe quem checa 
os checadores, onde não é mais o crivo do leitor, 
ouvinte ou telespectador que decide acreditar em 
uma reportagem ou matéria, mas sim um selinho 
com um ok de uma empresa.

A geração Fake News é uma geração onde qualquer 
um pode estar tentando passar uma mentira por 
verdade, ou contando uma meia verdade, ou mesmo 
usando retórica para manipular os fatos.

Também é a geração das brigas nas redes sociais onde 
opostos se atacam com unhas e dentes, mas agem 
de forma tão parecida que é difícil dizer quem está 
falando a verdade.

Saber o que é fato e o que é fantasia fica mais 
complicado a cada dia. Pensar por si próprio e não 
ter que esperar alguém definir o que é verdade e o 
que é mentira também está ficando difícil.

Muito tempo atrás uma notícia foi dada a um grupo 
de homens que eram trabalhadores rurais. Era uma 
notícia importante, falava sobre um rei que havia 
nascido. Esses homens do campo não esperaram 
uma agência de checagem lhes dizer que era 
verdade. Eles também não apenas ouviram a notícia 
e ficaram parados sem fazer nada. Pelo contrário, 
eles agiram indo, eles mesmos, ver se aquela notícia 
era verdadeira.

“Então correram para lá e encontraram Maria e José, 
e o bebê deitado na manjedoura.” Lucas 2:16

E não é que era tudo verdade mesmo? O menino 
rei estava onde deveria estar, conforme o que lhes 
haviam noticiado. Que maravilhoso saber que aquela 

notícia de alegria não era Fake News!

E, então, mais uma vez aqueles trabalhadores rurais 
tomaram uma atitude. Eles decidiram divulgar a 
notícia verdadeira para que mais pessoas pudessem 
vivenciar aquela alegria.

“Depois de o verem, contaram a todos o que lhes 
fora dito a respeito daquele menino, e todos os que 
ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados.” 
Lucas 2:17,18

Essa notícia, por mais antiga que seja, é verdadeira!

“Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, 
e o governo está sobre os seus ombros. E ele será 
chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, 
Pai Eterno, Príncipe da Paz.” Isaías 9:6

Hoje não podemos fazer como os pastores e ir até o 
lugar e olhar o Rei, mas podemos aprender sobre ele 
lendo a Bíblia, os registros que temos a Seu respeito. 
Há mais uma coisa que podemos fazer: assim como 
os pastores, divulgar essa notícia verdadeira e alegre, 
assim outros podem se alegrar com essa notícia 
também.

Não é Fake News, na cidade de Belém nasceu Jesus, 
que é Cristo o Senhor!

Desafio para Juventude: Galera, chegou a época de 
Natal, chegou a época de dividir a alegria de Jesus com 
os outros, e há muitas formas de fazer isso! Nesse 
mês queremos que você explore sua criatividade. Crie 
uma imagem legal que contenha o versículo de Lucas 
2:10 e tenha motivos natalinos. Divulgue essa imagem 
nas redes sociais que você tiver pelo menos 4 vezes 
esse mês e poste uma cópia dela também no site 
dos Cadetes Locais. Como essa é a última atividade 
do ano vamos te dar um presentinho também, essa 
atividade vai valer 200 pontos ao invés dos 100 usuais. 
Feliz Natal e aproveite seu presente 

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)

DEZEMBRO
ESTRELA

REI
BELÉM

VINDA
SENHOR
MESSIAS
NATAL

E F B E L E M O I R

G E U F V X A I W L

W T R Q M S K R K R

R D E Z E M B R O U

F P S B S D B H I F

T C T F S H R E N Z

V V R E I K F Q A C

I J E G A P K X T M

N A L P S L Y C A G

D I A Z A G R W L V

A E Z N S L N A V D

V K Q J S E N H O R



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.

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

.


