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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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para o materialismo.

Entretanto, Páscoa é muito mais que isso – é a celebração do 
maior acontecimento da história humana, é a concretização 
do plano Salvador de Deus ao mundo. É tempo de 
lembrarmos do sacrifício de Jesus, que morreu na cruz por 
mim e por você. Mas, Aleluia! Jesus ressuscitou, vencendo 
a morte!

Através deste ato do amor, deste alto preço pago na cruz 
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Senhor e Salvador!
Por essa razão, Celebre Aquele que Vive – Jesus Cristo!

Que Deus os abençoe e que tenham uma feliz e abençoada 
Páscoa!
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MENSAGEM DO GENERAL

A MENSAGEM DE PÁSCOA DO GENERAL

Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus
que traz salvação a todo aquele que crê (Romanos 1:16 NVI)

que não enfatizemos as partes mais difíceis da men-
sagem, mas é a essência das boas novas que torna o 
perdão dos pecados, o caminho do arrependimento e 
a realidade do Paraíso possíveis para cada um de nós.

O evangelho tem algo a dizer. Ele traz esperança e 
oferece uma dimensão eterna, transmitindo uma 
mensagem que é desesperadamente necessária. 
Sim, precisamos encontrar maneiras relevantes e 
respeitosas de comunicar o evangelho em nosso 
contexto, mas não há necessidade de perdermos a 
confiança ou nos afastarmos da graça salvadora de 
Deus, manifestada em Jesus. Se não aproveitarmos 
para compartilhar esta mensagem na Páscoa, quando 
o faremos?

Exército de Salvação, este é o seu momento de 
compartilhar o evangelho com todos – de todas as 
maneiras que puder. E que você possa conhecer a 
presença do Cristo ressuscitado ao fazê-lo.

General Brian Peddle
Presidente Internacional

Minhas saudações a você enquanto reconhecemos e 
celebramos a Páscoa de 2022.

O apóstolo Paulo fez a seguinte afirmação no capítulo 
1 versículo 16 de sua carta à igreja em Roma: “Não me 
envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus que 
traz salvação a todo aquele que crê”. Me junto a Paulo 
ao declarar minha confiança destemida na verdade, 
poder e necessidade da mensagem do evangelho de 
Jesus Cristo.

A Páscoa e o tempo preparatório da Quaresma nos 
oferecem a oportunidade de entrar na história da 
Salvação de Deus de maneira imersiva. É importante 
lembrarmos da história fundamental e abrangente 
do evangelho que está no coração de nossa realidade 
espiritual e da missão do Exército de Salvação.

Onde quer que você esteja no mundo, qualquer que 
seja sua idade, não importa suas circunstâncias, o 
evangelho de Jesus Cristo é uma boa notícia e é dire-
tamente aplicável e relevante para você. O evange-
lho envolve o amor de Deus por você e sua escolha; 
comunica a provisão de graça, misericórdia, perdão 
e reconciliação; contém o poder da ressurreição e 
a promessa da vida eterna; é a história abrangente 
das Escrituras que continua a ser vivida em nossas 
vidas hoje.

Para aqueles que estão mais do que familiarizados 
com os eventos da Páscoa, pode haver o risco de 
uma abordagem indiferente da Semana Santa, mas 
encorajo a todos nós a nos concentrarmos na Páscoa 
de 2022 com novos olhos e expectativa. Jesus ainda 
é o Salvador do mundo. Ele ainda é o Caminho que 
leva a Deus.

O mundo de hoje é um caldeirão de culturas, crenças, 
pontos de vista e práticas. Algumas pessoas propõem 
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MENSAGEM

Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como 
sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro 

pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fer-
mento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os 

asmos da sinceridade e da verdade.  (1 Coríntios 5:7-8).
No Oriente Médio, há mais de 2000 anos atrás, um 
acontecimento aconteceu que mudou o mundo per-
manentemente. O mundo nunca mais foi o mesmo.  
Nós datamos os nossos calendários de acordo com 
esse evento. Todas as vezes que você escreve uma 
data, está usando o nascimento, vida, morte e res-
surreição de Jesus Cristo como o ponto de partida. As 
siglas a.C. e d.C. mostram que a história foi dividida 
por este único evento.

O que faz da Páscoa um acontecimento tão importan-
te? O que há de extraordinário nela? Por que a Páscoa 
está na capa das maiores revistas americanas: “US 
News”, “Newsweek” e “Times Magazine”? E as brasilei-
ras com “Veja”, “Época” e “Isto é”: Por que Jesus ainda 
aparece nas capas dessas revistas 2000 anos depois?

Porque aquele foi o fim de semana que provou que 
Jesus era quem Ele disse ser. Ele era Deus e Ele veio 
ao mundo para nos salvar.

Jesus se sacrificou, morrendo na cruz para nos 
dar salvação: “assim também Cristo foi oferecido em 
sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos; 
e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas 
para trazer salvação aos que o aguardam” (Hebreus 
9:28).

Os Israelitas não estavam prontos para a vida na 
presença de Deus, pois ainda não haviam aprendido 
sobre Seu grande caráter. O propósito do Êxodo era 
preparar o Povo de Deus para a vida na terra pro-
metida para que Deus pudesse habitar no meio de 
seu povo.

CELEBRANDO AQUELE QUE VIVE

A Páscoa iniciava no dia 10 de Nisã – Dia da Prepa-
ração e a Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém se 
deu nesse dia. O Cordeiro entra na cidade para ser 
preparado.

O Tabernáculo no deserto, e depois o Templo de 
Salomão em Jerusalém, eram parte do cumprimento 
da promessa patriarcal de que Deus estaria com os 
descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Da mesma 
forma, Cristo veio para “tabernacular” (habitar) em 
nosso meio (Jo1.14; Hb 1.1-9.15);

Hoje, o Espírito Santo habita dentro da Igreja, e cum-
priu, portanto, o propósito maior, tanto do Taberná-
culo quanto do Templo.

Lemos que Jesus aparecerá segunda vez para trazer 
salvação aos que o aguardam – Será que meu viver 
demonstra que eu estou aguardando a segunda vinda 
de Jesus Cristo? Ou mostra o contrário.

Através de Sua morte na cruz, Jesus nos redimiu, Je-
sus pagou o preço pela minha e sua vida: “Em Cristo 
temos a redenção por meio de Seu sangue, o perdão 
dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de 
Deus” (Efésios 1:7). Redenção é um termo que significa 
“comprar” ou “resgatar”. Teologicamente, é o ensino 
que sustenta que Deus salva, liberta e livra seu povo 
(Is 49.26; 60.16),

No Novo Testamento, o fundamento da atividade 
redentora é a morte e a ressureição de Cristo (Rm 
3.24-25; 1 Pe 1.18-21). A Redenção veio por meio da 
cruz. “Redenção” é o resgate da humanidade por Jesus 
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Cristo. Os privilégios da redenção incluem o perdão 
dos pecados (Efésios 1:7), a justiça (Romanos 5:17) e 
a vida eterna (Apocalipse 5: 9,10).

Precisamos perguntar a nós mesmos: Minhas palavras 
e atitudes testemunham que sou um verdadeiro servo 
redimido do Senhor Jesus?

Jesus morreu para que eu tenha, pela fé, o perdão 
dos pecados: “Isto é o meu sangue da aliança, que é 
derramado em favor de muitos, para perdão de pecados.  
(Mateus 26:28). “Portanto, meus irmãos, quero que 
saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão 
dos pecados” (Atos 13:38).

A mensagem objetiva da salvação é a proclamação 
do perdão em Jesus. Ele morreu em nosso lugar, pe-
los nossos pecados, para que tenhamos vida e vida 
abundante! Em Cristo temos esta vida maravilhosa.

Você tem desfrutado dessa vida abundante que o 
Senhor Jesus oferece a todo aquele que crê? Se não, 
qual o motivo?

Através da morte de Jesus temos acesso direto ao 
Pai e pela fé em Jesus somos adotados como filhos 
do Eterno Deus: “Veio para o que era seu, mas os seus 
não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos 
que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tor-
narem filhos de Deus” (João 1:11,12). Jesus Cristo nos 
autoriza a nos tornarmos filhos de Deus, pela graça, 
por meio da fé. O desejo do bom filho é agradar ao 
pai em todas as coisas. Isto tem sido uma realidade 
em nossa vida, na relação com nosso Pai Celestial?

Igualmente, através da morte de Jesus temos liber-
tação da escravidão do pecado: “Foi para a liberdade 
que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes 
e não se deixem submeter novamente a um jugo de es-
cravidão” (Gálatas 5:1). “Portanto, se o Filho os libertar, 
vocês de fato serão livres” (João 8:36).

Assim como a Páscoa no Velho Testamento celebra 
o fim da escravidão, do sofrimento e da pobreza e 
o início do Êxodo para os filhos de Israel, da mesma 
forma, quando nos voltamos para o Cordeiro Pascal, 
Cristo, temos também um “novo começo”: “Assim, se 
alguém está em Cristo, é nova criatura... (2 Co 5.17). De 
quem você é servo? De Deus ou do Mundo?

Através da morte de Jesus temos cura da pior enfermi-
dade, o pecado: “Mas ele foi transpassado por causa das 
nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas 
iniquidades; o castigo que nos trouxe paz estava sobre 
ele, e pelas suas feridas fomos curados” (Isaías 53:5).

Os males físicos são consequências do pecado, o qual 
Jesus carregou (1 Pe 2.24). Por causa da crucificação 
de Jesus os cristãos estão mortos para o pecado, para 
que possam viver uma nova vida e se apresentar pe-
rante Deus como instrumentos de Justiça.

Vemos em Isaías 53.4-6 uma ligação com o Dia da 
Expiação, especialmente a ideia da expiação subs-
titutiva (Lv 16.21-22). Expiação = uma vida inocente 
é oferecida como substituta por uma vida culpada 
(transferência de culpa). Tenho que perguntar a mim 
mesmo: tenho uma vida espiritual é saudável? O que 
tenho vivido em casa, no trabalho, demonstra esta 
vida espiritual saudável?

Através da morte de Jesus temos vitória presente e 
futura: “Quando, porém, o que é corruptível se revestir 
de incorruptibilidade, e o que é mortal, de imortalidade, 
então se cumprirá a palavra que está escrita: ‘A morte foi 
destruída pela vitória’” (1 Coríntios 15:54). “Mas graças 
a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor 
Jesus Cristo” (1 Coríntios 15:57).

Somos cercados por um mundo de morte. Morte 
moral, morte ecológica, morte social, morte espiri-
tual. As instituições estão morrendo. Por todos os 
lados morre a dignidade humana. Paulo atribui toda 
essa decadência à separação de Deus – ao pecado: 
“O salário do pecado é a morte”.

No momento que deixamos o amor e o poder de Cris-
to penetrar a nossa personalidade, somos libertos da 
morte, para viver uma vida espiritualmente triunfante. 
Vale a pena viver em Cristo, é Ele quem nos dá vitória. 
Portanto, celebremos aquele que vive, Jesus Cristo!

Coronel Wilson Strasse
Chefe Nacional
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REALIDADE

“ENTÃO, SE LHES ABRIRAM OS OLHOS,
E O RECONHECERAM” - LUCAS 24:31.

A Bíblia nos conta que após a morte e a ressurrei-
ção de Jesus, dois discípulos estavam a caminho de 
Emaús. No trajeto que estavam percorrendo, con-
versavam sobre os últimos acontecimentos. Estavam 
compartilhando a tristeza pela morte de Jesus. Eles 
estavam muito concentrados em suas decepções e 
na falta de esperança de um bom governo terreno e 
político. Agora estava tudo acabado. Não se lembra-
vam das palavras de Jesus, de que Ele deveria morrer, 
mas que ressuscitaria.

Eles certamente nem estavam sentindo o tempo gasto 
nessa caminhada, o foco era o seu problema. Assim 
chegou perto deles, um aparente desconhecido e 
passaram a conversar, e Jesus, ainda não reconhecido 
por eles, os expunha as Escrituras.

Eles O convidaram para ficar em casa, pois, a noite já 
havia adentrado. No momento do partir o pão, “então, 
se lhes abriram os olhos, e O reconheceram”.

Eles estavam com o próprio Jesus ressurreto, mas 
mesmo assim estavam olhando para os seus pró-
prios problemas; não tinham percebido que o maior 
milagre da história estava ali diante dos seus olhos. 
Quanto tempo perdido em reclamações ou, quem 
sabe, em autocomiseração. Eles estavam se sentindo 
sozinhos e desesperançados.

Quantas vezes, eu e você já nos sentimos assim?

Quantas vezes, ao longo da caminhada da nossa vida, 

olhamos mais para os problemas ou para as coisas 
que nos ferem e nos sentimos abandonados?

Há dias que olhamos para a frente cheios de espe-
rança e há dias que nos sentimos em frangalhos, sem 
uma boa perspectiva para o futuro, e ficamos como 
esses dois discípulos no caminho de Emaús, olhando 
para as questões que nos pesam.

Como seres humanos que somos, temos o direito de 
estar abatidos, preocupados, mas o que não podemos 
fazer é deixar que esses sentimentos perdurem. Pre-
cisamos olhar para Jesus, pois, Ele nunca nos deixa só.

Muitas são poucas as vezes que não O reconhecemos 
e esquecemos de “trazer a memória aquilo que nos 
dá esperança” (Lamentações 3:21)

Sim, muitas vezes precisamos que nossos olhos sejam 
abertos.  Precisamos reconhecer a presença de Jesus, 
que nunca saiu do nosso lado.

O Salmo 139 nos lembra que mesmo na montanha 
mais alta ou nas maiores profundezas, ali o Senhor 
estará nos cuidando. Ele nos conhece tão bem, que 
mesmo ainda que a palavra não tenha chegado a 
nossa boca, o Senhor já sabe o que vamos dizer.

Esse mesmo Jesus, que está vivo, ainda caminha ao 
nosso lado. Esse mesmo Jesus vive e reina!

Ele morreu, mas ressuscitou! O túmulo Dele ficou 
vazio. Ele ressuscitou e por isso nosso último ende-
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reço não é o túmulo, mas o céu. Nenhum outro teve 
vitória sobre a morte.

Você já deve ter ouvido o ditado: “Só não existe re-
médio para a morte!” Há sim! Jesus venceu a morte 
e tudo isso por amor a mim e a você. Ele abriu o 
caminho para chegarmos direto ao Pai, para nos 
sentirmos amados, para não estarmos sozinhos, para 
termos a quem recorrer, ter a melhor solução, para 
nos levar a eternidade com o Senhor.

Ele trouxe vida nova para cada um de nós, uma vida 
completa e amparada.

Hoje ainda podemos ver as maravilhas que Ele faz 
em nossos dias.

Que nós possamos pedir como aqueles discípulos: 
“fica conosco...” 

Sim, fica Senhor, pois, no cair da noite daqueles dias 
mais difíceis e temerosos, precisamos te sentir, pre-
cisamos sentir-nos amparados por Ti.

E devemos dizer as palavras do cântico 182 do Can-
cioneiro salvacionista:

“Vem, Jesus, habitar comigo,
Em minh’alma há lugar; oh! Vem já!
Vem, Jesus, habitar comigo, vem!
Em minh’alma há lugar; oh! Vem já!”

Que sempre, em nossas vidas, possamos dar esse 
lugar de prioridade para Jesus. Que este seja o desejo 
constante dos nossos dias, pois, 

Porque Ele vive, posso crer no amanhã,
Porque Ele vive temor não há,
Pois, eu bem sei, eu sei que a minha vida
Está nas mãos do meu Jesus que vivo está!

Essa vida nova é para você! E você pode crer em dias 
melhores, pois, Jesus morreu e ressuscitou por amor 
à você.

Aquele que vive: Jesus! te acompanha, então convide-o 
a estar em sua vida, a ajudá-lo a andar no caminho.

Aqueles discípulos no caminho de Emaús estavam 
se distanciando de onde deveriam estar, que seria 
Jerusalém, mas depois de terem o encontro com Je-
sus, eles voltaram para o lugar certo. Assim também, 
Jesus sempre nos conduz ao caminho certo, pois, Ele 
sempre sabe o melhor.

“Entrega o teu caminho ao Senhor, confia Nele e Ele tudo 
fará! Salmo 37:5

Feliz Páscoa!
Feliz Ressurreição!
Feliz Vida Nova!
Feliz Eternidade com Jesus! 

Capitã Iveta Charão – OD Corpo de Piraí do Sul
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CONTEXTO

VAMOS CELEBRAR: ELE VIVE!

Uma das passagens grandemente significativa da 
Bíblia se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 
24, versos de 13-35, que nos narra o encontro dos 
discípulos com Jesus no caminho para Emaús.

Certamente que Emaús significava muito para aque-
les discípulos, que haviam deixado tudo para seguir 
a Cristo. À distância para Jerusalém era de 11 km, 
e a viagem a pé durava um dia e uma noite, uma 
caminhada cansativa, por uma estrada de elevações 
íngremes e sem nenhuma pavimentação.

Podemos imaginar o estado de ânimo destes discí-
pulos. Seu Senhor e Mestre havia sido crucificado, 
e parecia que toda a esperança havia desaparecido.

Como podemos explicar estes sentimentos que 
permeavam a mente e o coração deles? Aquele que 
deveria ser um dia de festa transformou-se em um 
dia de tristeza. Aquele que deveria ser um dia de gló-
ria trouxe-lhes uma perspectiva de derrota. Aquele 
que era um dia para celebrar a esperança causa-lhes 
decepção e dor.

Com certeza, o caro leitor também já tem passado 
por experiências assim. Quando situações e circuns-
tâncias difíceis nos atingem, nos sentimos assim 
também, e desanimados achamos que não vale a 
pena continuar.

Podemos imaginar, até, que Deus não se importa mais 
conosco, e que Ele não ouve nossas petições. 

Aqueles discípulos no caminho de Emaús tinham 
andado com Jesus, ouvido Suas pregações, visto os 
Seus milagres e agora se deparam com Ele morto.

Para eles, a aventura havia terminado e três dias de-
pois da morte do Senhor eles estavam em Jerusalém, 
onde decepcionados choraram muito e, como para 
tentar amenizar esta dor, voltam para Emaús.

Isto não nos parece familiar? Quando as lutas e 
provações chegam, quando nossas forças parecem 
faltar, a vontade que temos é jogar tudo para o alto 
e ir embora.

No entanto, o texto sagrado nos diz que algo mara-
vilhoso acontece: enquanto estavam caminhando de 
volta, enquanto conversavam e discutiam o próprio 
Jesus se aproxima deles e eles não o reconhecem.

A Bíblia diz que os olhos deles “estavam como que 
fechados” (Lucas 24: 16) e não nos fala o motivo. 
Assim, o Senhor Jesus lhes ministra a Palavra, e eles 
ficam tão entusiasmados ao ouvi-Lo, que parece que 
aqueles onze quilômetros passam rápido demais, e a 
viagem tornou-se então prazerosa, até que, por fim, 
chegam a Emáus. 

Ao chegarem, fazem um pedido: “Fica conosco, por-
que já é tarde, e já declinou o dia”. E entrou para ficar 
com eles (Lucas 24: 29).

Quando já estão na casa, posta a mesa, Jesus tem 
a iniciativa de tomar o pão e o abençoar; neste mo-
mento acontece algo tremendo: Eles reconhecem a 
Jesus: Seus olhos são abertos, Jesus desaparece da 
presença deles.

Eles descobrem então que ELE VIVE!  E, então, estes 
discípulos voltam para Jerusalém, para anunciarem: 
“O Senhor ressuscitou! ” Que boa nova maravilhosa!

Nestes tempos difíceis que vivemos, tempos de 
pandemia, tempos de guerra, tempos de grandes 
inquietações, tempos de incertezas quanto ao futuro, 
temos esta esperança que não se dissipa: O Senhor 
está conosco, pois Ele vive!

Por esta razão somos convidados a celebrar, conforme 
nos lembra o cântico 74, do Cancioneiro Salvacionista:

“Cristo já ressuscitou; aleluia”!
Sobre a morte trinfou; aleluia!
Tudo consumado está; aleluia!
Salvação de graça dá; aleluia!”.

Major Marcio Mendes
Secretário Nacional de Pessoal
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CONEXÃO

A CONSOLIDAÇÃO DO TRABALHO SOCIAL DO
EXÉRCITO DE SALVAÇÃO NO BRASIL

Seguindo a proposta comemorativa ao centenário 
do Exército de Salvação no Brasil, entramos na 
década de 1930, período importante que marcou 
um novo começo de nossa história. A principal fonte 
de informações deste texto é Major Cristiano Araújo, 
autor de livro que conta a história dos primeiros 50 
anos do Exército de Salvação no Brasil, e que será 
lançado durante as comemorações do centenário. 

Como vimos no texto passado, a chegada oficial ao 
Brasil ocorreu na década de 1920. Embora tenhamos 
destacado algumas ações de caráter social, ainda 
não se havia estabelecido uma frente de atuação 
especifica. Ainda assim, mesmo sem estrutura, a 
abordagem de apoio já buscava atender os mais 
necessitados. 

É bom lembrar que foi nos anos de 1930, durante a 
primeira gestão de Getúlio Vargas (1930-1945) que 
surgiram as primeiras legislações voltadas para a 
garantia de direitos sociais. É bem verdade que esse 
processo foi marcado por contradições e limitações, 
mas abriu espaço para organizações beneficentes 
estruturem trabalhos mais consistentes.

E, de fato, é nesse período que importantes trabalhos 
do Exército de Salvação começam a ganhar estrutura. 
Dados coletados pelo Major Cristiano, em suas 
pesquisas nos arquivos históricos da revista Brado 
de Guerra, trazem números que mostram a força 
e a amplitude que o trabalho social ganhou a partir 
de meados da década de 1930. Ele conta que em 
1935, foram registradas 4309 famílias atendidas 
com a entrega de mantimentos, auxilio aluguel e 
oferecimento de trabalhos remunerados.   

A conversa com o Major Cristiano vai abundando em 
interessantes casos de trabalhos sociais estruturados, 
desenvolvidos por Corpos, sobretudo da região Sul. 
Tratavam-se, em sua maioria, de escolas e casas 
de acolhimento para crianças, viúvas e pessoas em 
situação de vulnerabilidade, mas também houveram 
apoios para classes trabalhadoras que viviam 
às margens da sociedade, doações de comida e 

refeições, entre outras coisas. Todos esses casos com 
certeza estarão no livro supracitado. Para aumentar a 
vossa vontade de ler essa interessante reconstrução 
histórica, vamos destacar dois casos de trabalhos 
sociais que surgiram naquele período e foram (e um 
deles ainda é) muito importantes para o apoio aos 
mais vulneráveis e oprimidos. 

O primeiro deles é a clínica médica e odontológica 
que operou, aproximadamente, até 2009, na cidade 
de Porto Alegre. Foi na virada do ano de 1935 para 
1936 que, segundo conta Major Cristiano, seria 
lançada a pedra fundamental da clinica por meio 
da solidariedade da Sra. Forgensen, imigrante 
dinamarquesa que ofereceu seus conhecimentos 
de enfermagem para atender pessoas em situação 
de vulnerabilidade social que não possuíam acesso 
à saúde. E isso em um período que não existia o 
conceito de saúde de pública no Brasil, o que legava 
à quase toda a população a ausência de assistência 
médica. Como sabemos, o trabalho que ali começava 
só foi descontinuado alguns anos após o Brasil 
conquistar seu sistema público de saúde.  

Outro trabalho social de igual importância recebido 
pelo Exército de Salvação em 1937, na cidade 
de Suzano, e diferente da clínica, continua em 
funcionamento até hoje. Trata-se da escola de 
Educação Infantil Lar das Flores. A grande propriedade 
que hoje abriga também o Acampamento “Vale de 
Benção” foi doada por Carl e Sara Cooper, que geriram 
o espaço por 25 anos e doaram para que o Exército 
pudesse continuar sua obra ali. Como sabemos, o 
impacto gerado foi tão profundo e duradouro que 
ainda hoje o Lar das Flores é uma das escolas mais 
antigas e importantes da cidade.

Muita coisa aconteceu ao longo dos anos de presença 
do Exército de Salvação no Brasil. E, invariavelmente, 
nossas forças sempre buscaram adaptar-se ao 
contexto, aos desafios e adversidades para apoiar 
aqueles que mais necessitam.

Lucas Rosin – Departamento Nacional da Obra Social



11 Rumo - Abril de 2022

RUMO KIDS

DOMINGO DE PÁSCOA

Minha mãe me acordou e disse: - Jacira, levanta, 
minha filha!

- Mãe, hoje é domingo, não dá para, só hoje, ficarmos 
em casa em vez de irmos à igreja?

- Nem pensar! Você sabe muito bem o porquê que 
vamos à igreja!

Esfregando os olhos, levantei sonolenta. Lavei o meu 
rosto e fui me sentar, à mesa, para tomar o café da 
manhã.

- Poxa, mãe! Todos os domingos é a mesma coisa. Eu 
já levanto cedo todos os dias e...

- Jacira, preste bem a atenção: Você respira?

- Lógico, mãe!

- Você sentiu medo enquanto dormia?

- Não!

- Percebeu se havia algum perigo lhe rondando 
durante à noite?

Claro que não! Dormi feito uma pedra.

-  Você tem sentido falta de alguma coisa? 

- Não!

- Você, em geral, é feliz?

- Sim! 

- Você se sente uma privilegiada por ter um lar, família 
e amigos?

- Claro!

- Mas penso, então, que você não entendeu que tudo 
o que eu lhe perguntei e muito mais, pode, em um 
piscar de olhos terminar.

Jacira ficou muda por alguns minutos e depois 
retrucou:

- A senhora está sendo radical.

Não Jacira, não estou. Sua estabilidade, seus amigos, 
sua vida não são conquistas suas. Deus lhe concede 

por Sua misericórdia. E hoje, mais do que nunca 
iremos à casa do Senhor celebrar a Vida eterna que 
Ele nos concedeu, fazendo com que Seu filho Jesus 
Cristo viesse ao mundo e cumprisse o querer de 
Seu pai, morrendo na cruz em favor de todo aquele 
que o aceitar como Seu Salvador. Jacira, você ainda 
não entendeu esse propósito? Nesse momento 
compreendo o que Jesus disse aos seus discípulos: “há 
tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido?” 
( João 14.9). 

- Mãe, há tanto tempo, realmente, vou à igreja e tenho 
priorizado as minhas amizades lá, o momento do 
louvor, mas não com a verdadeira intenção. O pós 
culto quando ficamos batendo papo e as reuniões dos 
jovens, é para colocar as fofocas em dia... (silêncio)

De repente...

 (Com voz triste) Infelizmente, não estou reconhecendo 
o verdadeiro valor de estar lá. Será que  há tempo para 
mim ou Deus já desistiu de mim?

- Filha, se estamos tendo essa conversa, posso garantir 
que Ele se importa com você. E o Espírito Santo está 
tocando o seu coração. 

Jacira, prontamente, levantou-se e disse a sua mãe: - 
Dê-me dez minutos para aprontar-me.

Assim que Jacira saiu, sua mãe começou a cantar: 

“Porque Ele vive, posso crer no amanhã! Porque Ele 
vive, temor não há! Pois eu bem sei, eu sei que a minha 
vida, está nas mãos do meu Jesus que Vivo está.

O que Jacira não sabia, é que a mãe estava orando 
pela real conversão dela, desde sempre! 

Queridos(as) leitores(as), devemos ir à igreja com o 
propósito de adorar verdadeiramente aquele que 
vive, pois é Ele que garante a vitória: A VIDA ETERNA!

Com carinho,

Tia Lilian
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Vamos encontrar as diferenças no Jogo dos Sete Erros?
 (Resposta na página 02)

Passatempo
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RUMO TEEN

OH, MEU DEUS! MATARAM O...

Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou 
dos mortos. E nós somos testemunhas disso (Atos 3:15). 

Sim, eu sei que South Park, a animação politicamente 
incorreta que faz piada com tudo, inclusive com a 
fé, não é a coisa mais “santa” que existe, muito pelo 
contrário. Ainda assim, South Park é parte da cultura 
pop mundial, sendo uma série com vários anos 
de existência e rivalizando com outros desenhos, 
digamos, inadequados como os Simpsons, Family 
Guy, American Dad e outros, como a animação mais 
polêmica e ácida que se pode assistir.

Um dos motivos que fez South Park se tornar um 
fenômeno é o fato de que seus personagens de 
sempre estão, não importa o tamanho da encrenca 
em que se metam, protegidos de qualquer tipo 
de acidente, morte ou trauma que inviabilize sua 
participação nos próximos episódios. Com exceção 
absoluta do Kenny, um dos quatro protagonistas 
que, até pouco tempo atrás, morria todo episódio. 
Sim, literalmente a equipe produtora de South Park 
achava engraçado ficar matando Kenny em todos os 
episódios e colocar ele de volta no episódio seguinte 
como se nada tivesse acontecido.

Mas essas inúmeras mortes e ressureições, em algum 
momento, teriam que ser explicadas, e realmente, 
elas foram. A explicação que a equipe produtora criou 
é que os pais de Kenny, que são pessoas usuárias 
de muitas substâncias ilícitas e que não tem muita 
noção do que fazem, quando jovens, participaram 
de uma seita, um culto ao Cthulhu, um demônio 
interdimensional dos romances de Lovecraft.

Acontece que o Kenny, antes mesmo de nascer, foi 
oferecido a Cthulhu e, por isso, toda vez que ele 
morre, naquela mesma noite a mãe dele dá à luz a 
ele de novo, seus pais o colocam na cama dele e, na 
manhã seguinte, Kenny está vivo, com a mesma idade 
que tinha quando morreu e com todas as memórias 
angustiantes da sua vida. Literalmente, Kenny já 
morreu mais de cento e vinte vezes e ele se lembra 
de cada uma de suas mortes, renascimentos e do 
contexto de tudo. Totalmente triste!

Pior de tudo é que Kenny, seus pais e o Eric Cartman, 
em alguns poucos episódios, são os únicos que são 
testemunhas das mortes e são capazes de lembrar de 
tudo que o Kenny passa. Todos os outros tem suas 
mentes apagadas e ninguém é capaz de lembrar do 
sofrimento do Kenny. Triste até demais!!! Diferente 
de Kenny, que tem apenas três testemunhas de 
seus poderes de morrer e renascer na mesma noite, 
Jesus, Deus encarnado, que também morreu, mas 
ressuscitou ao terceiro dia, teve uma quantidade 
enorme de testemunhas.

Discípulos e seguidores, as centenas, viram ele após 
sua ressurreição. Andaram com ele, comeram com 
ele, ouviram seus ensinamentos e tocaram nele. Não 
há dúvidas, com tantas testemunhas, de que Jesus 
venceu a morte e ressuscitou. Aleluia! O que se faz na 
Páscoa é lembrar esse ocorrido milagroso e, assim, 
dar continuidade as histórias que as testemunhas 
oculares escreveram sobre a ressureição de Cristo.

Hoje eu te convido a entrar no grupo das testemunhas. 
Não que eu e você tenhamos visto a ressureição em 
si, mas, por termos ouvido das testemunhas que 
viram, podemos repassar a mensagem que Jesus 
venceu a morte, pagou o preço pelo nosso pecado e 
está à direita do Pai preparando morada para nós. Te 
convido a, como testemunha, deixar que Ele prepare 
uma morada para você também, para que, no reino 
eterno Ele, que morreu, mas ressuscitou, possa 
andar ao seu lado, e contar pessoalmente como tudo 
aconteceu.

Oh, meu Deus, eles mataram Jesus! Mas Ele ressuscitou 
e vive para sempre! Aleluia!

Atividade dos Cadetes Locais (valendo 100 pontos):

A Páscoa é um período para testemunhar sobre a 
ressurreição de Jesus. Conte para pelo menos 10 
amigos a história de Jesus até o momento da Sua 
ressurreição.

Tenente Lucas Wakai-Braga
Oficial Nacional de Juventude
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