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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,

Essa edição da Revista Rumo o tema abordado é “Asas 
da Liberdade” baseado no texto de Gálatas 5:1 que 
nos diz: “Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. 
Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter 
novamente a um jugo de escravidão. ”

Muitas vezes estamos presos ao passado, presos como 
escravos do pecado, mas como é maravilhoso saber que 
em Jesus Cristo temos liberdade de vida. 

A partir do momento que aceitamos e cremos que Jesus 
é nosso Salvador do pecado, podemos experimentar uma 
real mudança de vida, somos reconciliados com Deus e 
podemos desfrutar de uma vida sem manchas do mal, 
uma vida completa de paz e alegrias.

Que você possa experimentar esta real liberdade e 
desfrutar de uma vida completa em Jesus.

Deus te abençoe!

Sinceramente,

 

Josiane Martinez - Capitã
Editora 
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MENSAGEM

Porque o pecado não terá domínio sobre vós; pois 
não estais debaixo da lei, e sim da graça. (Roma-
nos 6:14).

Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de 
nosso Senhor Jesus Cristo. (1 Coríntios 15:57).

Esses versículos nos falam sobre a vida vitoriosa que 
temos à nossa disposição, por meio de Jesus e isso nos 
alegra, pois todos nós queremos viver vitoriosamente 
libertos do pecado.

É importante sabermos que pecado não é um sim-
ples erro, não é um distúrbio de personalidade, nem 
somente uma questão social ou moral, como alguns 
pensam. No meio cristão, alguém definiu pecado 
como sendo “errar o alvo”, melhor dizendo, o ser hu-
mano deixou de acertar o alvo para qual Deus o criou.

Na Palavra de Deus, encontramos alguns versículos 
que nos ajudam a entender o que é pecado:

Em 1 João 3. 4: Todo aquele que pratica o pecado tam-
bém transgride a lei, porque o pecado é a transgressão 
da lei. 

Em 1 João 5.17: Toda injustiça é pecado....

Na perspectiva bíblica, o pecado não é somente o 
ato de praticar o mal, como também, um estado de 
alienação de Deus. Para os grandes profetas de Israel, 
o pecado é muito mais do que a violação de um tabu 
ou a transgressão de um estatuto externo. Significa 
o rompimento de um relacionamento pessoal com 
Deus, a traição da confiança que Ele tem conosco. Nós 
nos tornamos mais conscientes da nossa pecamino-
sidade quando estamos na presença do Deus santo. 

O testemunho bíblico igualmente afirma que o pecado 
é universal. Paulo diz: Todos pecaram e carecem da 
glória de Deus (Romanos 3.23). No pecado, todos nós 
somos iguais, não há exceção. (Romanos 5.12; Gálatas 
3.22; Eclesiastes 7.20). Estes e muitos outros textos 
bíblicos nos esclarecem quanto a infeliz realidade do 
pecado.

Creio que todos nós, em algum momento de nossas 
vidas, já dissemos tristemente: “miserável homem/
mulher que sou”! Sim, todos nós pecamos e somos 
pecadores.

Muitos não levam a sério o pecado e isso é muito 
perigoso, pois o pecado tem consequências terríveis. 

VITÓRIA SOBRE O PECADO

A Palavra de Deus declara em Provérbios 14.9: “Os 
loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa 
vontade”. Entretanto Deus nos oferece vitória através 
do Senhor Jesus. Paulo diz em Romanos 6:23 que “o 
salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus 
é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor”. A Escritu-
ra nos diz em Gálatas 6.7. Que “de Deus não se zomba, 
pois aquilo que o homem semear também ceifará”. 

Podemos ter vitória sobre o Pecado. Vamos ver al-
guns conselhos para vivermos em liberdade sobre o 
pecado. Primeiro, necessitamos saber que quando 
pecamos ferimos o coração de Deus (Salmo 51.4), 
então é necessário confessar a Deus nossa culpa 
(Salmo 32.5) e abandoná-la, renunciando o pecado 
(Provérbios 28.13). 

Uma vez reconhecendo, confessando e abandonando 
o pecado, é necessário encher-se das coisas de Deus 
em nossa vida, meditar na Palavra de Deus (Salmo 
119.11), ansiando andar na luz do Eterno (1João. 1.7). 
A obra do Senhor Jesus na Cruz foi perfeita, Ele levou 
sobre Si os nossos pecados (Isaías 53.5-6; 1 Pedro 
2.24). Deus em Cristo já fez tudo o que é necessário 
para termos uma vida vitoriosa, agora cabe ao ser 
humano fazer sua parte. Qual tem sido a sua escolha?

Deixo aqui alguns versículos da Palavra do Eterno 
para fortalecer sua busca por uma vida de vitória 
sobre o pecado. 

Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa; mas onde 
abundou o pecado, superabundou a graça (Romanos 
5:20).

Porque o pecado não terá domínio sobre vós; pois não 
estais debaixo da lei, e sim da graça (Romanos 6:14).

E esta é a confiança que temos para com ele: que, se 
pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos 
ouve (1 João 5:14).

Deus os abençoe e guarde!

Coronel Wilson Strasse
Chefe Territorial
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REALIDADE

UMA GRANDE LIÇÃO SOBRE LIBERDADE

Num artigo anterior intitulado “Laicismo: como 
assim?” há uma tentativa de aproximar o leitor ao 
significado de liberdade. Como se trata de um as-
sunto impossível de esgotar-se, gostaria de continuar 
desenvolvendo esse conceito tão fundamental para a 
nossa sociedade e que causa muito debate, especial-
mente tratando-se do século XXI onde vivemos muitas 
incertezas sobre o exercício da liberdade.

Embora tenhamos o livre arbítrio, que é a capacidade 
de fazer nossas próprias escolhas, Deus sempre sabe 
o que é melhor para cada um. Nós somos chamados 
a imitar essa virtude em favor daqueles que amamos, 
especialmente quando tais pessoas estão sob nosso 
cuidado.

Nesse sentido, estamos sob o cuidado de Deus. 
Porém, não é um cuidado qualquer; é um cuidado 
responsável.  No livro de Êxodo há uma história que 
ilustra essa verdade. No processo de liberdade do 
povo hebreu sob o jugo dos egípcios, eles estavam 
se preparando para atravessar as fronteiras do Egito. 
De fato, havia um caminho mais curto, mas Deus não 
permitiu esse trajeto porque eles teriam que passar 
pelos filisteus e seriam mortos por eles. Por isso tive-
ram que ir pelo caminho mais distante. Antes disso 
estava o Mar Vermelho que precisava ser cruzado. 
Havia, portanto, muitas incertezas rumo a liberdade.

É aí que entra a providência da liberdade de Deus; 
a liberdade como uma virtude que surge direto do 
coração de Deus. Mas antes, precisamos entender a 
história que tem um caráter épico. Hoje, acontecimen-
tos como esse NÃO se repetem. Então precisamos 
olhar esse episódio com bom senso. O importante 
aqui é perceber Deus como a essência da liberdade 
humana revelada no cuidado responsável que Ele 
tem para com os seus, como esse cuidado se revela 
a nós e qual é a (ou deveria ser)  nossa atitude diante 
dessa verdade.

O que caracteriza esse cuidado responsável de Deus?
1-Direção: olhando um mapa fica óbvio que havia 
dois caminhos: um mais curto e outro mais longo. 
Deus providenciou o mais longo porque sabia que, 
se fossem pelo litoral, seriam mortos pelos filisteus e 
se encontrariam com egipcios. Isso nos lembra uma 
lição de Salomão que diz:

“Em seu coração o homem planeja o seu caminho, 
mas o Senhor determina os seus passos” (Provérbios 
16.9)

2- Coragem: Há uma relação do cuidado de Deus e 
o caixão dos restos mortais de José. Mesmo sendo 
governador do Egito, José sabia da promessa de Deus 
para com o seu povo. Então, como uma grande atitu-
de de fé, pediu para que seus restos mortais fossem 
levados para Canaã, pois previa o Êxodo. Esse fato de-
senvolveu coragem no povo, pois através dos restos 
mortais de José lembravam das promessas de Deus. 

Para que possamos usufruir do cuidado de Deus, nos-
sa fé precisa ser corajosa; e uma fé corajosa é aquela 
que requer confiança e dependência de Deus. Boas 
lembranças podem nos ajudar nisso, desde que nos 
ajudem a caminhar pela fé.   

3- Proteção: Aqui temos dois elementos épicos: a 
coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. 
Levando em conta o deserto, com a coluna de nuvem 
Deus protegia o povo do calor; com a coluna de fogo 
a proteção era contra o frio.

Mas hoje Deus não realiza essas proteções “épicas”. 
Isso não significa que os hebreus foram mais privile-
giados que nós. Pelo contrário, de acordo com o que 
o apóstolo João escreveu:

“Então Jesus lhe disse: Porque me viu você creu? Fe-
lizes o que não viram e creram” (João 21:29)

A liberdade, portanto, é crer num Deus que sabe o 
melhor para cada um de nós mas que não anula nos-
sa responsabilidade, pois ser livre é ser responsável

Ao longo da história aparecem momentos contur-
bados nos quais brota um desejo de uma luta por 
liberdade. Entretanto, nem todas essas mobilizações 
são legítimas. Num país democrático como o nosso 
por exemplo, há uma confusão histórica entre a so-
berania do povo e decisões políticas que precisam 
ser acatadas. O exercício das nossas mais diversas 
liberdades não impedem que decisões políticas se-
jam obedecidas! A conclusão é: lutar pela liberdade 
é correto quando seu exercício está em risco; caso 
contrário, vida que segue! O cuidado de Deus não 
muda; e a nossa responsabilidade perante o próximo 
tampouco. Disso depende  nossa liberdade.

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

LIBERDADE EM CRISTO!

A liberdade é um dos atributos mais apreciados 
pelo ser humano! Para alcançar a liberdade 
já aconteceram manifestações e revoluções, 

guerras ocorreram e muito sangue foi derramado!

Liberdade é a condição daquele que é livre! Significa 
também o direito de ir e vir segundo a sua própria 
vontade.

Interessante que o Hino da Proclamação da República 
do Brasil, de 20 de janeiro de 1890, composto por Leo-
poldo Miguez, com letra de Medeiros de Albuquerque, 
fala deste anseio por liberdade.

O seu coro diz o seguinte:
“Liberdade! Liberdade!” 
Abre as asas sobre nós
Das lutas na tempestade
“Dá que ouçamos tua voz”. 

Este anseio por ser livre é próprio de todos os seres 
humanos.

O apostolo Paulo, na epístola de II Coríntios, capítulo 
3 e versículo 17, nos diz “Ora, o Senhor é Espírito; e 
onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade”. 

No tempo do apóstolo Paulo, temas como escravidão 
e liberdade eram temas populares, e na época dos 

primeiros cristãos, os romanos, que tinham muito 
poder, se orgulhavam de promover a lei, a justiça e a 
liberdade. No entanto, boa parte do poder do Império 
Romano veio pelo trabalho duro de escravos. Em cer-
to momento, um de cada três habitantes do Império 
romano era escravo. Assim, temas como escravidão 
e liberdade se entrelaçavam, e eram bem populares, 
inclusive entre os cristãos. 

Várias cartas de Paulo falam sobre liberdade. Seu 
objetivo não era causar uma revolução no mundo.
 Embora muitas pessoas sonhassem com a liberdade, 
Paulo e outros cristãos sabiam que ela não viria pelas 
mãos de homens. 

Por esta razão, eles se esforçavam para pregar a liber-
dade que somente viria por meio do Reino de Deus e 
do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. 

Paulo também incentivou os irmãos na fé a irem à 
fonte da verdadeira liberdade!

Em João 8: 36 está escrito: “Se, pois o Filho vos liber-
tar, verdadeiramente sereis livres”! Que promessa 
maravilhosa! 

A liberdade oferecida por Jesus é muito maior do que 
libertar alguém do trabalho escravo. É uma liberdade 
que nenhum ser humano pode dar. 
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Por esta razão, ele afirma em I Coríntios 10: 23 “Todas 
as coisas são lícitas, mas nem todas convêm; todas 
são lícitas, mas nem todas edificam”.

Que maravilhosa declaração se encontra registrada 
em Lucas capítulo quatro, e versículo dezoito, quan-
do Jesus leu no livro do profeta Isaías: “O Espírito 
do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para 
evangelizar os pobres; enviou-me a proclamar liber-
tação aos cativos e restauração de vista aos cegos, 
para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o 
ano aceitável do Senhor”! 

Entendemos dessa forma, que liberdade completa e 
verdadeira, somente em Jesus!

O poeta chileno Pablo Neruda disse que “você é livre 
para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das con-
sequências”. 

Que nossa decisão seja pela liberdade que há em 
Cristo, e a consequência será a vida abundante pro-
metida por Ele!

Ao Senhor toda a glória!

Major Marcio Mendes
Secretário Territorial de Pessoal

Ao encontrarmos a Cristo, Ele nos liberta do pecado 
e da morte; que liberdade poderia ser melhor do que 
essa? Mesmo que alguém esteja preso ou trabalhan-
do como escravo, poderá sentir esta liberdade, ao 
entregar sua vida a Jesus, e reconhece-Lo como seu 
Salvador e Senhor.

Poucos meses após o povo israelita ter sido liberta-
do da escravidão do Egito, eles começaram a sentir 
saudades desta terra e das comidas que tinha lá. Co-
meçaram a reclamar do maná que Deus havia provi-
denciado, e desejavam retornar para lá. Para aqueles 
israelitas, “os peixes, os pepinos, as melancias, os 
alhos-poros, as cebolas e os alhos” eram melhores do 
que estarem livres para adorar ao Senhor! (Números 
11:5). Com esta atitude, não valorizaram a liberdade 
que tinham!

O mesmo apóstolo Paulo nos adverte para que te-
nhamos cuidado de não sermos ingratos como os 
israelitas. O nosso Deus nos libertou do pecado e da 
morte, através de Seu Filho, Jesus Cristo!

Ele também nos exorta que, embora tenhamos li-
berdade para fazer nossas escolhas, tais como qual 
carreira vamos seguir, com quem vamos nos casar, 
onde desejamos morar, etc., temos que lembrar que 
nossa liberdade tem limites e que todas as decisões 
que tomamos tem suas consequências. 
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CONEXÃO 

ADAPTAR-SE PARA MELHOR SERVIR - 
UM PASSEIO PELOS ANOS 2000 

Os anos 2000 representaram importantes de-
senvolvimentos nos serviços socioassistenciais 
no Brasil e, consequentemente, no trabalho 

social do Exército de Salvação. O período trouxe a 
Tipificação dos Serviços Socioassistenciais no Brasil e, 
em seguida, a Lei da Filantropia que, juntos, levaram 
a mudanças significativas na nossa forma de atuar 
no Terceiro Setor. 

Esses aportes à legislação nacional geraram um maior 
profissionalismo das organizações não governamen-
tais com a exigência de uma equipe técnica mínima 
e uma separação mais definida dos serviços de as-
sistência social, educação e saúde, que antes eram 
fiscalizados e certificados pelo, na época chamado, 
Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome e passaram a ser ligados diretamente aos seus 
Ministérios correspondentes. A retirada dos serviços 
filantrópicos de saúde do guarda-chuva da assistên-
cia social teve como importante  impacto o posterior 
fechamento da clínica médica e dentária do Exército 
de Salvação em Porto Alegre. Revelou-se assim, uma 
escolha na priorização e fortalecimento dos serviços 
de assistência social e de educação, diminuindo-se o 
escopo das atividades para poder oferecer um serviço 
mais robusto e em acordo com as exigências legais.

A Tipificação dos Serviços Socioassistenciais também 
gerou uma relevante alteração nos serviços oferecidos 
a crianças e adolescentes pelo Exército de Salvação. 
Reforçando o fortalecimento familiar como base para 
o enfrentamento das situações de vulnerabilidade, os 
serviços de apoio a crianças e adolescentes passaram 
a ser integrados ao Serviço de Proteção e Atendimen-
to Integral à Família (PAIF) por meio dos Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Os 
SCFV substituíram assim o Apoio Socioeducativo em 
Meio Aberto (ASEMA), que incluía atividades típicas 
da educação, como o reforço escolar. Dessa forma, 
com o SCFV passou-se a priorizar o desenvolvimento 
de outras habilidades da criança e adolescente, habi-

lidades emocionais, sociais e cognitivas, transferíveis 
para outras instâncias da vida e que contribuem para 
a formação de pessoas saudáveis e integradas, capa-
zes de desenvolver todo seu potencial. 

Já em 2007, antes mesmo da Tipificação, o Exérci-
to de Salvação lançou seu Manual de Proteção à 
Criança e Adolescente, trazendo para o centro de 
sua preocupação o bem-estar físico e emocional de 
crianças e adolescentes e colocando sua proteção 
como função de todos. Aprender a reconhecer si-
nais que podem significar um abuso ou algum tipo 
de violência torna-se parte do trabalho de todos os 
funcionários e Oficiais que lidam com crianças den-
tro de qualquer atividade do Exército de Salvação no 
Brasil. Nesse sentido, é também na década de 2000 
que chega ao Brasil a metodologia Claves, Brincando 
nos Fortalecemos para Enfrentar Situações Difíceis, 
que foca na educação de crianças e adolescentes, à 
partir de instrumentos adaptados a cada faixa etária, 
para a prevenção da violência sexual. A Major Vanessa 
Simões foi a primeira oficial do Exército a participar 
de um treinamento na metodologia em 2005 e hoje 
todos os oficiais saem do Colégio de Cadetes aptos a 
aplicarem Claves.

Os anos 2000 representaram assim um grande marco 
no trabalho do Exército de Salvação que passou a ter 
um maior foco e profissionalismo quanto aos serviços 
oferecidos e colocou no centro de sua ação, a prote-
ção e desenvolvimento de crianças e adolescentes 
em conjunto com um trabalho integral da família em 
situação de vulnerabilidade. São mudanças impor-
tantes que trazemos na essência do trabalho que 
desenvolvemos hoje.

Juliana Bicudo
Departamento Social 
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RUMO KIDS

LEIA COM ATENÇÃO!

Se vocês têm por volta de 12 anos ou mais, esta 
história é para vocês!

Sei que muitos de vocês estão na igreja, alguns há 
pouco tempo; outros, a mais tempo, mas todos 
amam estar com os da mesma idade. O pastor 
que é responsável pela igreja onde vocês estão é 
muito legal! Sua esposa também e seus filhos são 
maravilhosos! Eles sempre arranjam atividades 
legais para todos fazerem! Estão sempre envolvidos 
com vocês nessas atividades. Alguns de vocês têm 
atividades específicas, como tocar ou cantar no grupo 
de louvor! Outros, saem com grupos para distribuir 
alimentos ou cobertores para os que ficam nas ruas. 
Outros, participam de pequenos grupos com alegria! 
A igreja, com certeza, é um porto seguro para muitos 
de vocês! Ali vocês se sentem livres! Libertos de seus 
problemas do dia a dia. E isso é maravilhoso. Fico 
muito feliz por isso! E agradeço a cada pastor(a) 
por sua dedicação plena ao rebanho que Jesus os 
destinou! Aleluia por seu chamado!

Mas, aqui, quero fazer um alerta para todos os que 
estão lendo!

Depois dos 13 anos, muitos de vocês vão começar a 
ter tarefas que irão exigir que estejam mais presentes 
fora da igreja. Outros, se depararão com meninos e 
meninas que não estarão vivendo a mesma vida que 
vocês encontraram na igreja e, por algum motivo, 
vocês poderão se interessar por aquilo que eles 
passarão a lhes oferecer e, pouco a pouco, vocês 
começarão a se desinteressar das atividades da igreja. 
Ainda irão para a igreja por algum tempo, mas isso 
não durará!

Como assim? Vocês devem estar se perguntando! E eu 
respondo! Muitas vezes estamos na igreja por conta da 
“alegria e liberdade” que encontramos no ambiente. 
Porém, o que realmente os fará permanecer na igreja, 

quando as atividades “legais” não lhes chamarem 
mais a atenção é terem encontrado JESUS COMO SEU 
VERDADEIRO AMIGO E SALVADOR DE SUAS VIDAS! E, 
quando os pastores forem transferidos e seus amigos 
não estiverem mais por perto, vocês continuarão na 
igreja, não pela superficialidade das brincadeiras e 
sim, DA LIBERDADE DE VIDA QUE JESUS REALMENTE  
PROPORCIONOU A CADA UM DE VOCÊS!

Talvez alguns de vocês não estejam acreditando em 
mim, mas quero dizer que todos passarão por essa 
PROVA DE LIBERDADE! O mundo irá oferecer uma 
liberdade cheia de motivações e, creiam, irá balançar 
terrivelmente a cada um de vocês! 

Eu oro, nesse momento, enquanto escrevo, que 
vocês possam verdadeiramente serem LIBERTOS 
PELA PALAVRA DO SENHOR: “Foi para a liberdade que 
Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e 
não se deixem submeter novamente a um jugo de 
escravidão.” (Gálatas 5:1).

Está dado o aviso! Aceitem Jesus VERDADEIRAMENTE 
para que a LIBERDADE do mundo não DESVIE a sua 
visão!

Com carinho, 

 

Tia Lilian
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RUMO TEEN

“ASES” DA LIBERDADE

Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, 
permaneçam firmes e não se deixem submeter 
novamente a um jugo de escravidão. (Gálatas 5:1)

Eu não gosto de voar... Acabei ficando muito enjoado 
nas vezes que voei... Mas, para quem gosta, dizem 
que poucas coisas conseguem dar uma sensação de 
liberdade maior do que a de voar.

E adivinha só, tivemos recentemente a volta de um 
clássico, repaginado para os tempos modernos, de 
um filme que fala exatamente sobre pilotos de avião 
e sua incrível capacidade em voo. Top Gun: Maverick.

E, assim, eu não sei vocês, mas até em mim que tenho 
sérios problemas com relação a voar, esse filme 
passou uma super vibe das asas da liberdade!

Sério, o original Top Gun: Asas Indomáveis de 1986 
já era bom, mas sinceramente, pra mim, Top Gun: 
Maverick consegue ser ainda melhor!

A trama é centrada, claro, no Capitão Maverick que 
vai treinar um batalhão de pilotos jovens super 
habilidosos para uma missão quase impossível. Tudo 
isso com Maverick tendo, também, que lidar com os 
dramas e traumas do seu passado.

O filme é tão bom que chegou a 96% da nota da crítica 
e 99% da nota do público geral no Rotten Tomatoes.
Então, se você ainda não viu esse filme não perca 
tempo e dê um jeito de assistir.

Sabe o que é mais legal na trama toda? O filme 
trabalha super bem a questão do Capitão Maverick 
sendo liberto de seus traumas do passado, na figura 
do filho do “Goose”. Sim, é bonito ver como as 
instruções de voo e a participação na missão fazem 
o Maverick se redimir do seu passado e aprender a 
dar voos muito mais livres no final do filme!

E para onde as asas da liberdade tem te levado?

Quando Jesus morreu na cruz por nós ele fez isso para 
nos libertar de uma série de escravidões nas quais nós 
vivíamos: do nosso pecado, da condenação eterna, 
de nosso próprio eu, dos desejos que sabemos não 
serem corretos.

É como se Cristo tivesse te pego da pista de decolagem 
e te levado para um lugar tão alto que agora essas 
coisas já não podem mais te alcançar.

O problema? Você pode descer se quiser... Mas, sério, 
eu não recomendo isso... depois de experimentar um 
voo tão alto e magnífico, você realmente quer pousar 
e calçar seus pés naquilo que deixou para trás?

João 8:36 diz: “Portanto, se o Filho os libertar, vocês 
de fato serão livres.”. E o Filho já nos libertou...

Agora que está livre para voar, quer mesmo ficar 
prezo ao solo?

Viva a liberdade, embarque nesse voo e suba 
infinitamente!

Desafio para a Juventude

Escreva uma lista das coisas que ainda te prendem. 
Depois disso escreva, para cada uma dessas coisas, 
como você se sentiria se pudesse ser livre dela e o 
que faria com essa liberdade. Agora procure um texto 
bíblico que te ajude ou te dê forças para procurar a 
liberdade nessa área. No final, escreva uma redação 
sobre a liberdade que Jesus te oferece e poste essa 
redação nas suas redes sociais ou no site dos Cadetes 
Locais. Voe para a liberdade plena! 

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)

NOVEMBRO
ASAS

LIBERDADE
ADAPTAR

CRISTO
VITÓRIA
LUTAS
VIDA

V F D Y N S U O I R

I E U F O X A I W L

T T V Q V S K R K R

O L I B E R D A D E

R P D B M D B D I F

I C A F B H R A W Z

A V I R R K F P U L

S J F G O P K T E U

E A T P R L Y A F T

C R I S T O F R K A

X E Z N S L N A V S

V K Q A S A S R 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.

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

.


