Um pouco de nossa História
Exército de Salvação foi fundado por William e Catherine Booth, em Londres, no ano de 1865. Sensibilizados
pela extrema carência do leste de Londres e movidos pelo
amor de Deus, trabalharam com dedicação para levar as boas
novas do evangelho e atender 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 131 países, contando com mais de 17.000 oficiais
(pastores) e mais de 1.000.000 de soldados (membros) que
atuam mantendo e administrando escolas, hospitais, clínicas,
albergues, lares para crianças e idosos, creches e centros
comunitários.
O Exército de Salvação trabalha também com equipes que
atuam em emergências como: enchentes, tufões, terremotos,
atendimento a refugiados de guerras, epidemias, zonas de
conflito e invernos rigorosos.
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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.”

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.

Resposta Passatempos
(p. 11):
DEUS ME AMA E CUIDA DE MIM

Atuação do Exército de Salvação no Brasil
Em 1922 os Tenentes-Coronéis David e Stella Miche, procedentes da Suíça, desembarcaram no Rio de Janeiro e iniciaram
o trabalho que rapidamente expandiu-se para São Paulo, em
1924, e depois para Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, Distrito Federal e Nordeste.
Em 1974, para melhor atender à legislação brasileira, foi
criada a APROSES (Assistência e Promoção Social Exército
de Salvação), que é uma organização não governamental de
natureza assistencial, promocional e educacional, sem fins
lucrativos, mantida pelo Exército de Salvação e que atende
cerca de 1.700 pessoas em situação de vulnerabilidade social por dia. Porém, o Exército de Salvação também presta
assistência através de seus 41 Corpos (igrejas) com visitas a
hospitais, presídios e asilos.
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Os leitores da Bíblia sabem que os capítulos 37 a 50
do livro de Gênesis contam a história de José, filho
do patriarca Jacó. José foi vendido por seus irmãos a
mercadores de Midiã, o que nos mostra que o tráfico
de pessoas não é algo recente. Também nos mostra
que quem vendeu José foi sua própria família; seus
irmãos. Depois de enfrentar assédio sexual, prisão e
esquecimento, José conseguiu escapar desse destino
fatídico chegando a tornar-se governador do Egito.
Infelizmente, há milhares que não tiveram a mesma
sorte de José, e ao invés de encontrar uma posição
melhor, encontraram a escravidão, o abuso sexual,
violência e até mesmo a morte. Garotas bonitas
que sonhavam com a carreira de modelo se viram
prostitutas escravizadas em uma terra distante.
Rapazes e homens que pensavam ter encontrado o
emprego dos sonhos se viram escravos numa fazenda
em local ignoto. Crianças roubadas de seus pais
tiveram seus órgãos retirados e vendidos no mercado
negro.
O ser humano não é mercadoria! Fomos criados à
imagem de Deus: “Criou Deus o homem à sua imagem,
à imagem de Deus o criou; homem e mulher os criou”
(Gênesis 1:27). Não podemos nos calar diante desse
crime hediondo que tem vitimizado muitos de nossos
semelhantes. É preciso prevenir, é preciso denunciar,
é preciso lutar contra o tráfico de seres humanos até
o fim!
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CONTEXTO

Saúdo e dou as boas-vindas a mais uma edição da
RUMO. Todos os meses tentamos trazer a atenção para
tópicos relevantes e importantes. Essas são questões
que dizem respeito a todos nós no Brasil. Estes são
tópicos que irão impactar todos nós de alguma forma.
Este mês o assunto é muito sério e muito perturbador.

Este é um dia importante para lembrar o trabalho daqueles que estão tentando abordar questões de Justiça
Social, igualdade e educação. No dia 19 de setembro,
data do nascimento de Paulo Freire, estaremos lembrando de todos aqueles que trabalharam arduamente
para criar uma sociedade melhor no Brasil.

No domingo 23 de setembro, o Exército de Salvação
estará orando pelas vítimas do Tráfico de Pessoas. Em
todo o mundo, membros do Exército de Salvação estarão pedindo a ajuda de Deus para encontrar maneiras
de combater essa indústria terrível. Estaremos orando
por aqueles que permitem que isso continue, sejam
eles funcionários do governo, empresas ou criminosos. Nossas orações serão para que seus corações e
mentes sejam transformados para conhecer a dor e
o sofrimento que estão causando. E estaremos orando por sabedoria para saber como ajudar mulheres
e crianças no Brasil que estão sofrendo de trabalho
forçado ou escravidão sexual.

Nossa oração por você e por todos aqueles que chamam o Brasil de lar é que veremos paz, igualdade e
justiça. Em nossa tradição, oramos por misericórdia,
justiça e verdade. Qualquer que seja a sua tradição de
fé, vamos concordar que juntos podemos trabalhar por
comunidades melhores e mais saudáveis.
Deus te abençoe este mês.

Também estaremos orando por agências governamentais, sociedade civil e especialmente igrejas em todo
o país para encontrar maneiras de proteger aqueles
que são vulneráveis e impedir a escravidão moderna
e o tráfico de pessoas em todas as suas formas. Por
favor, junte-se a nós neste importante dia de oração.
Também queremos celebrar o Dia do Educador Social.
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Ted Horwood – Coronel
Líder Nacional do Território do Brasil
Quartel Nacional – São Paulo

4

de pessoas
mo (2003), define tráfico
ler
Pa
de
olo
toc
Pro
no
ames Unidas (ONU),
to de pessoas, por meio de
en
im
eb
A Organização das Naçõe
rec
ou
o
rig
ab
a,
nsporte, transferênci
do abuso de poder ou
como o “recrutamento, tra
to, de fraude, de engano,
rap
de
o,
rçã
coe
de
s
ma
for
tras
os para obter o conaça ou uso da força ou ou
er pagamentos ou benefíci
eb
rec
ou
r
da
de
ou
e
ad
exploração”.
rabilid
ssoa, para o propósito de
de uma posição de vulne
pe
tra
ou
re
sob
le
tro
con
ssoa ter
sentimento para uma pe

O tráfico de pessoas é, em todo o mun
do, o terceiro negócio ilícito mais ren
tável, logo depois das drogas e das armas. Essa prática não exc
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Em todo o mundo, mais de 800.000 homens, mulheres e crianças são traficados todos os anos
77% das vítimas do tráfico são mulheres
87% das vítimas do tráfico são sexualmente exploradas
As mulheres são vendidas por R$ 2.500 –até R$ 40.000,002
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Desde então, o país teve dois planos: o 1º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas –
2008/2010; e o 2º Plano Nacional, de 2013 a 2016. Durante a execução do segundo, foi alcançada a sanção
da Lei nº 13.344/2016, que tipificou o crime, que atenta contra as liberdades individuais com a finalidade
de exploração sexual, trabalho escravo e outras formas de servidão, adoção ilegal e remoção de órgãos.
O 3º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas corresponde ao Decreto 9.440, publicado no
Diário Oficial da União em 3 de julho de 2018. O Planofoi lançado no Ministério da Justiça, em Brasília (DF),
Com o objetivo de aperfeiçoar e reforçar as ações de combate ao tráfico de pessoas. Programado para os
próximos quatro anos, o plano tem 58 metas destinadas à prevenção e à repressão desse crime no território nacional, assim como responsabilização dos autores e atenção às vítimas. “Nosso desafio agora é
fortalecer a rede nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas e o comitê nacional de enfrentamento
ao tráfico de pessoas — organismos governamentais e não governamentais, juntamente com a sociedade
civil, que apoia a execução do plano”, explicou o Secretário Nacional de Justiça, Luiz Pontel.3
O Exército de Salvaçã
o, que atua hoje em 13
1 países, tem na sua
pessoas e não tem m
agenda a luta contra
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http://www.politize.com.br/trafico-de-pessoas-no-brasil-e-no-mundo/
https://www.salvationarmy.org.uk/about-modern-slavery
3
https://nacoesunidas.org/novo-plano-nacional-visa-reforcar-acoes-de-combate-ao-trafico-de-pessoas-no-brasil/
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VÁ E FAÇA ALGUMA COISA

Série de artigos escritos pelo Major Maruilson Souza com o objetivo de informar, sensibilizar e
convidar o(a)s leitore(a)s à reflexão e engajar-se em resposta às questões propostas.

Escravidão Moderna:
Uma realidade invisível que afeta as famílias
Introdução
O tráfico de pessoas é considerado um dos mais cruéis
tipos de escravidão moderna. A ONU associa o tráfico
de pessoas ao recrutar, transportar, transferir, raptar,
entregar, aceitar pagamentos ou benefícios para explorar outra pessoa. Tal exploração pode se dar de
diversas formas, inclusive através da exploração sexual, da venda de órgãos e de trabalhos forçados. Suas
causas são geralmente associadas à vulnerabilidade
econômica, social, poucas perspectivas de emprego
e de realização pessoal. Por outro lado, há que se levar em conta ser esse um crime altamente lucrativo,
sofisticado e complexo, pois funciona como uma rede
global e nos moldes de uma empresa transnacional.
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Tráfico de pessoas e Direitos Humanos
O tráfico de pessoas é uma violação dos direitos da
pessoa em particular e dos Direitos Humanos, em
geral. É indiscutivelmente um crime contra a humanidade e tudo aquilo que afeta um ser humano deve
afetar a todos e a cada um de nós individualmente.
Como disse Immanuel Kant “a inumanidade que se
causa a outro, destrói a humanidade em mim”. Isso
porque todo ser humano, independente de suas
crenças, cultura, da cor da sua pele, gênero, idade,
nacionalidade ou orientação sexual é portador de
valor e tem em si mesmo dignidade. E isso deve ser
garantido a todos e por todos.
O tráfico de pessoas no mundo
Segundo os dados disponíveis, anualmente mais de
2,4 milhões de crianças, adolescentes e jovens – homens e mulheres – são traficados para fins de exploração. As regiões mais pobres são as mais vulnerais
a isso. Prova disso é o continente africano, onde em
países como a Nigéria, Marrocos, Gana e Benim acontece uma epidemia do tráfico de pessoas e o mundo
silenciosamente assiste sem nada fazer.
Quem não se lembra das 270 meninas sequestradas
em 2014 pelo grupo Boko Haram, nas cidade de Chibok, Nigéria? Quantas daquelas meninas foram de
fato devolvidas? Qual foi o resultado da campanha
“Devolvam nossas meninas”? Desde então, quantos
outros sequestros têm acontecido na Nigéria e em
países vizinhos?
Na região da Ásia-Pacifico, a situação não é diferente.
De acordo com a ONU, nos últimos 30 anos cerca de
30 milhões de mulheres e crianças foram vitimas do
mais abrangente comércio de pessoas. Lá, todos os
anos, mais de 1 milhão de crianças são traficadas
para trabalharem em fábricas ou como prostitutas. A
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Para discutir em grupo
1. Qual é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico
de Pessoas?
2. Quais são os principais fatores de risco?
3. Qual é a relação entre lucro e tráfico de pessoas?
4. Por que o tráfico de pessoas é considerado complexo?
5. O que é a campanha “Coração Azul” e como podemos nos envolver nela?
6. Qual é o número do serviço telefônico gratuito para
denunciar quadrilhas de tráfico de pessoas?
7. Como, a partir da realidade local, podemos nos
envolver no combate ao tráfico de pessoas?

violência a que são submetidas é simplesmente aterradora: além de serem arrancadas das suas famílias
– o que em si já é uma tragédia - , não são poucos os
relatos de “mamilos arrancados com alicate”, “pontas
de dedos machucados com martelo” e de “surtos psicóticos devido ingestão alta de bebida alcoólica” para
poder suportar tamanha desumanização.
O tráfico de pessoas no Brasil
Infelizmente o fenômeno do tráfico de pessoas tem
sido vivenciado também no Brasil. Aqui, essa lucrativa atividade é a terceira fonte de rende, perdendo
somente para o tráfico de armas e de drogas. Jovens
e mulheres são as principais vítimas. E, a cada ano
cresce o número de famílias afetadas por esse crime.
Quais são as principais razões dessa invisibilidade na
mídia? É algo proposital?
Conclusão
O tráfico de pessoas é um crime cruel, global e lucrativo que movimento mais de 30 bilhões de dólares ao
ano. Esse crime afeta famílias, destrói sonhos e almas.
Suas vítimas são pessoas vulneráveis, especialmente
mulheres – entre 10 e 29. Portanto, crianças, adolescentes e jovens. Não dá para ficar calado. É preciso
fazer alguma coisa para tornar visível essa realidade
invisível. Descruze os braços. Una-se a outros. Discuta o assunto nas escolas, nas igrejas, nos grupos de
jovens. Mexa-se. “Vá e faça alguma coisa”.

Maruilson Souza, Ph.D
Serve atualmente como Diretor do Colégio de Cadetes, Secretário Nacional de Educação e membro do
Conselho Internacional de Teologia. Ele possui doutorado (Ph.D) e está realizando estudos pós-doutorais.
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RUMO KIDS

RUMO KIDS
seis e treze anos.
Quando encontrados por uma instituição, estavam
assustados , sujos e sem perspectiva de dias melhores. Suas atitudes eram de poucos amigos e estavam
descrentes de tudo, principalmente de Deus.
- Deus? Disse Ricardo -Vocês só podem estar brincando com a gente! Que Deus é esse que permite
essa situação em que me encontro? ( ele ainda não
havia conhecido Elaine). Sua fala se dirigia a uma
educadora social que estava contando uma história
bíblica para as crianças da casa lar que ela e seu
marido cuidavam. (Ricardo havia sido recolhido e na
verdade deixado se recolher, pois já estava cansado
de viver na rua). Foi aí que uma menininha de sardas, de olhos bem escuros e cabelo amarrado falou:
- Eu posso responder, tia Rita?
- Sim, disse Rita, com um sorriso doce nos lábios.
- É o Deus que não permitiu que você morresse
na rua, que lhe trouxe para cá, e está lhe dando a
oportunidade de estar nesse lugar quentinho, limpo,
de banho tomado, vestindo um pijama macio, alimentado e tendo pessoas como a tia Rita contando
essa história para nós.
- Mas quem pensa ser essa menina intrometida?
(mal sabia ele que aquela menina era Elaine, sua
futura esposa e esteio de sua vida para as coisas
que diziam respeito a Deus)

Pessoas
de Deus

Mais tarde, na cama, Ricardo ouvia nitidamente as
palavras daquela menina: “Deus é...”
Enquanto ele estava absorto em seus pensamentos,
tio Paulo, como era conhecido pelas outras crianças,
entrou no quarto dos meninos e sentou-se na cama
do novato (claro, o novato era Ricardo) e disse com
carinho:
- Ricardo?
Ricardo não disse nada!
- Você é o Ricardo, não é mesmo? O menino que
quer saber mais de Deus?
- Eu... balbuciou Ricardo sem conseguir continuar.
- Ricardo, meu nome é Paulo e vim aqui para dizer
que assim como você, eu também tinha muita raiva
Dele, Passei por situações que eu não entendia,
sofri muito, mas descobri que eu poderia não mais
sofrer ... não mais sentir dor... não mais ser aquele
menino ferido que eu era.
Descobri que Deus havia mudado a minha história
quando me trouxe para um abrigo cristão e fez–me
entender que Ele estava cuidando de mim através
dos pais sociais que havia me dado. Isso fez tanta
diferença que hoje eu sou um pai social e amo,
incondicionalmente, cada um de meus filhos. Deus
me amou e me tirou das ruas para eu amar outras
pessoas também.

Quem vê Elaine e Ricardo com um sorriso no rosto,
com uma família bem estruturada e tendo a sua
casa própria (ainda não paga, mas em seu nome)
não pode sequer imaginar que um dia, um dia bem
distante, eles não tinham nenhuma perspectiva de
vida futura.
Eles foram crianças rejeitadas por seus pais (não são
irmãos) e encontradas nas ruas (em ruas diferentes)
mas em um mesmo período de vida – entre seus
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Ricardo, você se sente aquecido?
Ricardo acenou com a cabeça que sim...
- Sinta esse aquecimento em seu coração... é Deus
dizendo “ eu te amo; eu estou cuidando de ti.”
Ricardo sentiu lágrimas quentes caírem de seus
olhos e escorrerem por seu rosto.
Paulo colocou sua mão sobre a cabeça de Ricardo e
orou silenciosamente, ao acabar disse “ tenha uma
excelente noite, Ricardo” e antes que ele pudesse se
levantar da cama do pequeno rapaz, Ricardo segurou sua mão e disse: - Muito obrigado por ser uma
pessoa de Deus! Depois disso, Ricardo aos poucos

foi sendo curado e passou a notar mais a menina
de sardas e olhos escuros. O tempo passou e os
dois se tornaram quem são hoje, marido e mulher
e pais sociais também, amando aqueles que para
eles são entregues: Ricardos e Elaines.
Beijos,

Tia Lilian

Passatempo
Para descobrir as respostas,
coloque a primeira letra de cada imagem na linha correspondente:
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CONEXÃO

Educadores Sociais: por que a sociedade
precisa reconhecer este profissional?
O Dia Nacional do Educador Social, dia 19 de setembro, é uma data comemorativa estabelecida pelo
Congresso Nacional desde 2008 com o objetivo de
dar visibilidade ao importante trabalho prestado por
homens e mulheres que se esforçam para melhorar
as condições de vida das populações mais vulneráveis entre as quais estão as crianças e adolescentes.
O Educador Social, ocupação constante na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) sob o código
5153-05, se refere a pessoa que trabalha no sentido
de prover respostas aos problemas que afligem
as crianças e adolescentes, assim como a outros
grupos vulneráveis como população de rua, idosos,
pessoas portadoras de necessidades especiais de
qualquer natureza. Muitos destes trabalhadores
estão inseridos nos CRAS/CREAS, nos Conselhos
Tutelares ou nos projetos sociais da rede de proteção municipal. A rigor, educadores sociais incluem
trabalhadores envolvidos em trabalhos desenvolvidos com todas as faixas etárias, não apenas na faixa
etária da infância e adolescência. Em sua maioria são
pessoas do sexo feminino e a influência do trabalho
voluntário está muito presente neste setor.

socialmente estável (ou seria melhor dizer menos
instável?). O paramédico o faz pensando na estabilidade dos sinais vitais, tomando grande cuidado
para não causar mais danos. O educador social o
faz pensando no resgate da autonomia existencial
da pessoa em questão. Ele ou ela se preocupa em
não gerar dependências, tomando grande cuidado
para que a esperança vença sobre o desespero, a
oportunidade se torne uma oferta presente, que
direitos sejam respeitados, que a pessoa vulnerável
seja fortalecida e sua dignidade seja resgatada.
A razão pela qual precisamos como sociedade
reconhecer a importante contribuição destes
profissionais é simples: eles podem se tornar tão
invisíveis e tão vulneráveis como as pessoas com as
quais caminham. Um mundo mais justo, um mundo melhor para todos, é um mundo que premia os
cidadãos do bem. E entre várias outras, esta é sem
dúvida uma ocupação que promove o bem-estar
social. Outra razão para se esforçar para reconhecer
o Educador Social tem a ver com os nossos ideais
cristãos. O amor ao próximo é uma máxima da fé
cristã, é ordem, não é opcional. Se eu não posso
estar presente nos lugares mais difíceis do mundo,
é minha obrigação cristã apoiar de forma prática
aqueles que estão.
É por isso que a Rede Mãos Dadas realiza este ano a
3a Campanha Meu Educador Social Cristão. Ela chama
os cristãos evangélicos de todo o país a reconhecer
e apoiar o trabalho daqueles que se envolvem no
trabalho social cristão movidos pela fé em Jesus

Por que os Educadores Sociais são importantes?
Os Educadores Sociais compartilham com todos
os outros profissionais envolvidos em resgate e
pronto atendimento o desejo de ajudar as pessoas
em situações de emergência e vulnerabilidade social. Estes profissionais caminham com as pessoas
ajudando-as a chegar a um lugar mais seguro, sólido,
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Cristo e com um profundo sentido de vocação. De
acordo com a nossa última pesquisa, 66% dos educadores sociais cristãos desenvolvem seu trabalho
de maneira inteiramente voluntária, sem receber
nenhuma remuneração pelo tempo dedicado às
crianças e adolescentes.
Toda igreja tem o dever de ver, reconhecer, enviar
e acompanhar seus educadores sociais como vocacionados a uma tarefa especial e relevante. Estes
homens e mulheres obedecem ao Senhor que os
envia. São parte integral da missão daquela igreja
no impacto que ela deseja exercer na sua comunidade local.
Vocação exige pertencimento. O servo pertence ao
seu Senhor, faz parte da casa do seu Senhor e realiza
o trabalho a mando deste Senhor e em coordenação
com os outros servos. Quando um servo semeia e
no devido tempo colhe seu fruto, os outros servos
celebram a colheita. Há muitos riscos para o servo
que se distancia da sua casa, ou por negligência própria ou pela indiferença de seus conservos. O servo
pode se ver desamparado em uma situação difícil, a
casa pode se enfraquecer por não estar nem ciente
dos frutos colhidos pelo servo. A perda é de todos.
A 3a Campanha Meu Educador Social
Cristão pede:

- à você, cristão, que identifique o “seu” educador
social cristão. Descubra, parabenize, demonstre
apoio a estes homens e mulheres de Deus. Para
isto, preparamos cartões com mensagens de encorajamento especiais.
- à você, igreja, que faça um esforço especial de
reconhecimento público e envio destes irmãos e
irmãs que se dedicam a levar alento em contextos
onde o desespero ameaça tomar conta. Para tal,
desenvolvemos uma liturgia de apenas 20 minutos
que poderá fazer parte de um dos cultos entre os
dias 19 de setembro e 15 de outubro.
- à você, organização social (projeto ou escola). Busque celebrar o trabalho do seu Educador Social. Mas
faça-o atraindo a participação de uma igreja local.
Que tal uma “festa da colheita” na qual uma igreja
é chamada a celebrar junto com vocês os frutos do
trabalho que realizam?
“Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus
feixes.” Salmo 126.6
Para mais informações: www.redemaosdadas.org
Elsie B. C. Gilbert

“Os Educadores
Sociais compartilham
com todos os
outros profissionais
envolvidos em
resgate e pronto
atendimento o
desejo de ajudar as
pessoas em situações
de emergência e
vulnerabilidade
social.”
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NOTÍCIA

Visita dos World Servants
O Centro de Integração Familiar Arco Verde (CIFAV),
em Prudente de Morais – MG, teve o privilégio de
trabalhar em parceria com uma Organização da Holanda chamada World Servants “Servos do Mundo”.
Trata-se de jovens que se disponibilizam, durante
as férias de verão europeu, a trabalhar através do
mundo servindo a Deus e às pessoas locais de forma
prática. Dos dias 20 de julho a 8 de agosto de 2018,
recebemos 20 jovens holandeses com muito desejo
de servir e demonstrar amor à nossa comunidade
de Campo de Santana. O trabalho foi árduo, porém
gratificante, tendo uma das casas totalmente reformada, o parquinho pintado, com novas cores, e
um caminho corta fogo revitalizado, tão importante
para nós em tempos de seca. Junto com esse grupo
recebemos, também, alguns oficiais e soldados das
Divisões do RJ/MG/DF e SP que contribuíram para o
andamento do trabalho.
Neste período realizou-se uma Colônia de Férias
com o tema: Amor Inexplicável, temática escolhida para ser trabalhada com toda família e assim
conscientizar sobre o bullying e que há um Deus
que nos ama e aceita as nossas diferenças. Aproximadamente 140 pessoas, entre crianças e adultos,
participaram diariamente e foi possível ter ensino
da Bíblia, atividades lúdicas e fortalecimento dos
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vínculos familiares e comunitários. Durante as duas
semanas o grupo World Servants também realizou
diversas visitas nas casas das crianças e suas famílias
e tiveram interações sociais e culturais. Puderam
experimentar diferentes tipos de comidas mineiras
e participar da Festa na Roça conhecendo, assim, um
pouco da cultura brasileira.
Com muita gratidão a Deus, no dia 08 de agosto
tivemos a reinauguração da “Casa Azul”, totalmente
reformada, com a presença das crianças e familiares. Esta casa será usada para as atividades do CIFAV, possibilitando, assim, a ampliação dos serviços
prestados à comunidade.
Sem dúvidas esse grupo nos ensinou, de forma
muito prática, o significado do amor e solidariedade.
Nossa oração é que Deus continue os abençoando
e levantando pessoas com o desejo de servir. Toda
equipe do CIFAV, crianças, adolescentes, familiares e
amigos agradecem ao World Servants e ao Território
da Holanda com República Checa por seu apoio à
nossa Missão.

Pamella Cordeiro - Tenente
Diretora da Filial CIFAV - MG
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