


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.

Um pouco de nossa História

O 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 128 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.

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.

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: intendencia@bra.salvationarmy.org
 ou via correio: Caixa Postal 46.036 - Ag. Saúde - São Paulo/SP - 04045-970
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

Expediente: N° 03 - Maio de 2017
Editor: Ebeneser Nogueira - Major

Capa e Diagramação: Catharine Freire
 Impressão: Centrografica

Tiragem: 7.500 exemplares

Fundador: William Booth  
Presidente Mundial: André Cox

Presidente Nacional: Oscar P. Sánchez

Quartel Nacional: Rua Juá, 264 
Bosque da Saúde - 04138-020  

Caixa Postal 46.036 - Ag. Saúde 
04045-970 - São Paulo/SP - Brasil  

Tel. (11) 5591 7070 / Fax: (11) 5591 7079  
E-mail da redação: 

redacao@bra.salvationarmy.org  
Site: www.exercitodesalvacao.org.br 

A Revista RUMO é uma publicação do 
Exército de Salvação - Território do Brasil

EDITORIAL

Resposta do Jogo - (Rumo Kids)



10
VIVER PELA FÉ HOJE

Responsivo e Obediente

RUMO KIDS
Uma Mãe Abençoada 

por Deus

06

08
MOBILIZADOS 

PARA SERVIR

13
SERVINDO 

Projeto Três Corações

 
SOCIEDADE

Diga não ao Abuso e à 
Exploração Sexual

04
CONTEXTO 

Eu Sou uma Baleia

SUMÁRIOEDITORIAL

Vivemos dias em que as pessoas estão se 
mobilizando em busca de seus direitos. Passeatas, 
greves, protestos e manifestações são instrumentos 
utilizados nesses tempos difíceis em nossa nação.
O Exército de Salvação tem escolhido a mobilização 
como tema nesse ano. Mas não estamos nos 
mobilizando em nosso próprio favor, mas a favor 
daqueles que estão sofrendo mais duramente 
em meio a essa crise. Os que não têm pão, não 
têm casa, não têm amigos e nem mesmo têm 
esperança. Esses são os amados de Deus, os 
pequeninos, que precisamos alimentar e proteger, 
devolver a dignidade e a esperança.
A maioria dos salvacionistas conhece a história de 
William Booth voltando para casa em Londres, nas 
primeiras horas da manhã, em 1888. Booth dormiu 
mal porque viu pessoas dormindo debaixo das 
pontes ao longo do rio Tâmisa. Na manhã seguinte, 
ele desafiou seu filho mais velho, Bramwell: “Você 
sabia que as pessoas estão dormindo à noite nas 
pontes? Dormindo a noite toda no chão duro?” 
Bramwell disse que sabia, o que chocou o fundador 
do Exército de Salvação. “Você sabia disso”, disse 
ele, “e você não fez nada!”. Bramwell deu algumas 
desculpas esfarrapadas, levando o General a dizer 
com raiva: “Oh, eu não me importo com todas essas 
coisas. Já ouvi isso antes. Mas vá e faça alguma coisa. 
Faça alguma coisa, Bramwell, faça alguma coisa!”¹
A edição de maio vem-nos lembrar de que serviço 
é o nosso sobrenome.

Boa leitura e mãos à obra!

Ebeneser Nogueira – Major
Editor

¹Begbie, Harold, The History of The Salvation Army,  
Volume 2, 1920, London
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A frase é um dos sinais que os adolescentes 
podem estar usando quando participam do 
terrível jogo “baleia azul”, no qual a probabi-
lidade de suicídio é altíssima, dados os de-
safios impostos por “curadores” que seriam 
os administradores dos grupos nas redes 
sociais dedicados à difusão e ao recrutamento 
de adolescentes que, em sua maioria, estão 
vivenciando crises próprias da idade, poten-
cializadas pela falta de perspectivas, famílias 
desestruturadas e/ou por uma cultura perversa 
de autossatisfação. 
Na visão destes adolescentes, a vida não vale 
a pena porque não faz sentido, não é capaz de 
preencher o vazio da alma deles, não traz sa-
tisfação e propósito. Por isso, há um crescente 
número procurando pelo jogo e querendo se 
tornar uma “baleia”(a referência a esse ma-
mífero vem porque, de tempos em tempos, 
elas encalham no litoral em grupos e, embora 
não haja explicação biológica definitiva para o 
fenômeno, muitos acreditam que isto seja um 
sinal de suicídio coletivo). 
Nada de novo, se pensarmos que o vício nas 
drogas começa com a curiosidade, o desejo de 
ser aceito no grupo, a falta de propósito... E aí 
vimos geração após geração ser tragada pela 
maconha, cocaína, heroína, LSD, sem falar nas 
drogas “legais” como o cigarro e a bebida, esta 
última, revelando-se como a mais popular en-
tre adolescentes, embora seja ilegal o consumo 
para esta faixa etária. Em pesquisa divulgada 
pelo site http://www.cisa.org.br/artigo/167/
uso-bebidas-alcoolicas-por-menores-idade.
php, se diz  de que nos EUA 20% dos adolescen-
tes, até a sétima série do ensino fundamental, 
já vivenciou pelo menos uma embriaguez - o 
efeito do excesso de álcool.
Mas tudo isso mostra o risco à vida que ronda 
nossas crianças e adolescentes mundo afora, 
sob muitas formas e em todos os lugares. Um 
sinistro vulto de morte que é assoprado até 
mesmo porta adentro de nossos lares pela TV, 

computador, telefones etc. e ao qual parece 
não haver defesa, por mais que se façam apelos 
ou campanhas.
A Baleia Azul é apenas a “bola da vez” e tem 
ocupado a mídia porque está matando crian-
ças que deveriam ser protegidas, mas que, ao 
contrário, estão expostas ao medo e à leta-
lidade de pessoas sem escrúpulos. É a nova 
versão daquele que veio para “roubar, matar 
e destruir”(João 10:10). 
Pais que estejam lendo este artigo e que tive-
ram a paciência de ler ou assistir reportagens 
nestes últimos tempos devem estar preocu-
pados, se de fato amam genuinamente seus 
filhos, porque há alguém querendo destruí-
-los antes que se tornem pessoas de bem e 
ajudem a não deixar nossa sociedade entrar 
em colapso de vez. 
Quando eu era pequeno, levado pelos braços 
de meus pais à Escola Bíblica todos os domin-
gos, cantava uma música que dizia “Sou uma 
florzinha de Jesus, abro a boquinha para cantar, 
fecho os olhinhos para orar...” Já adolescente 
cantava “Sou soldado de Jesus Cristo...”. O que 
nossas crianças estão cantando, ouvindo, as-
sistindo que as leva a dizer “sou uma baleia”?
É tempo de pensar em nossa juventude como 
uma oportunidade para construir uma história 
bonita, de pessoas que realmente valorizem 
uns aos outros e tenham propósitos nobres.  
No mesmo verso de João 10, Jesus continua 
dizendo “Eu vim para que tenham vida e vida em 
plenitude”. Por mais que digamos que Deus é 
bom e que as coisas do Diabo são ruins, a natu-
reza humana insiste em levar as pessoas para 
longe da bondade, da doçura, do aconchego 
sereno da companhia de Jesus. É um exercício 
de força buscar Deus, enquanto que seguir a 
corrente do pecado é, simplesmente, deixar-
-se levar. Facilmente as pessoas se deixam 
levar pelos vícios, pelo ocultismo, pela sedu-
ção sexual, pelas tramas sinistras que levam 
à destruição.

CONTEXTO

Eu Sou uma Bale a
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Nosso agir agora poderá determinar o tipo 
de notícia que vamos assistir daqui a algum 
tempo. Se voltarmos para Jesus, se buscarmos 
Sua direção, se nos curvarmos diante de Sua 
sabedoria e bondade, estaremos lutando pelo 
bem de nossos filhos, dando a eles a chance de 
ter vidas influenciadas pelo bem, dedicadas a 
causas que valham a pena e cercadas de amor 
e atenção: portanto, imunes ao mal que circula 
como fera faminta querendo tragar a próxima 
vítima.

Veja sinais de atitudes dos adolescentes que po-
dem estar relacionadas com o jogo:
1. Mutilações na palma da mão.
2. Ele assiste filmes de terror/psicodélicos com 
frequência.

3. Mutilações nos braços – cortes grandes com 
desenhos de baleia ou qualquer outro animal.
4. Desenhos de baleia.
5. Posts em redes sociais com os dizeres “#i_
am_whale” (“Eu sou uma Baleia”).
6. Sair de casa em horários estranhos – madru-
gada principalmente.
7. Cortes nos lábios.
8. Furos nas mãos com agulhas.
9. Arranjar brigas.
10. Evitar conversar durante muitas horas.

Paulo Soares - Major
Líder Regional do Nordeste



Adoro histórias! Você 
também? Então ouça 
e imagine a cena!
Outro dia, ao ir dei-
tar, pedi para minha 
mãe contar uma his-
tória para mim. Ela 
me perguntou  que 
tipo de história seria. 
Eu pensei um pouco e 
respondi: 
- Uma que tenha um 
final feliz de verdade”. 
Naquela noite, eu não 
queria uma história 
inventada ou  que não 
tivesse acontecido.
Minha mãe pegou um 
livro com muitas pági-
nas e me disse: 
- Vou ler uma, que 
está no livro de Reis. 
Tudo bem ? 
- Reis? Claro que sim, 
disse muito empolga-
da. Quem é que não 
gosta de uma história de reis e rainhas?
Então minha mãe começou...
- Havia um homem chamado Elias que passou 
a ser perseguido por um rei e sua esposa. 
Eles eram muito maus. O nome deles? Acabe 
e Jezabel.
Pensei comigo: “que nomes feios! Só podem 
ser maus mesmo!”
- Elias havia dito aos reis várias coisas, entre 
elas, que não choveria por muito tempo...
- Ele era vidente, mãe?
Minha mãe sorriu e disse: Não,não! Ele era 
um profeta. 
- Profeta? O que ou quem é isso? Perguntei.
- Um homem de Deus! Aquele que transmitia 
para os reis da época  a vontade e a verdade 
de Deus.

- Deus? Você re-
almente acredita 
nEle?
- Você me pediu 
uma história de 
verdade, não é? 
- Sim! 
- Então deixe-me 
continuar e de-
pois você mesmo 
confirma ou não 
sua pergunta a 
mim.
- OK.
- Elias foi viver um 
tempo escondido, 
mas quando tudo 
parecia acabado 
para ele, Deus 
o mandou para 
uma cidade cha-
mada Sarepta .
Enquanto a cena 
acontecia, Deus 
já preparava algo 

muito especial para ele naquela cidade.
- É? Então conta!
- Em Sarepta, uma mulher, viúva e mãe, re-
cebeu um pedido do próprio Deus: cuidar de 
Elias. 
Essa mulher passava por dificuldades como 
todos os demais da região: pouca comida, por 
causa da grande seca.
- Como Deus pede algo tão difícil para alguém 
que está passando por esse tipo de necessi-
dade?
- Aí que está! Deus é sempre Deus, filha!
- Hum! Continua... continua....
- Quando Elias se encontrou com a viúva, ela 
estava pegando um pouco de lenha para co-
zinhar uma última comida para ela e seu filho 
e depois esperar a morte.

RUMO KIDS

Uma Mãe Abençoada 
por Deus
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- Nossa!
- Elias pediu que ela cozinhasse para ele, e ela 
contou ao homem o que eu acabei de falar 
para você!
- Coitada.
- E é aí que Deus agiu. Elias, como profeta, veio 
da parte de Deus para abençoá-la. 
Ele disse à mulher que Deus iria dar comida 
a ela até que a seca acabasse. E foi isso o que 
aconteceu! 
- Viva! Ela não morreu! 
- Espera! Tem mais!
- Mais?
- O filho dela ficou muito doente, quase à mor-
te! Ela achou que fosse até uma praga vinda 
da parte de Deus ou quem sabe uma cobrança 
pelo que Deus havia feito antes.
- Deus faria isso, mãe?
- É claro que não! Sempre que obedecemos a 
Sua voz, só bênçãos vêm a nós!
Elias pegou o filho da viúva, levou ao quarto 
onde costumava dormir, e lá orou a Deus e 
deitou-se por três vezes em cima do menino.
- Como? Isso não parece verdade!

- Mas é! Acredite!
- Deus fez o menino voltar a viver e se tornar 
plenamente saudável!
- A viúva ,então, creu totalmente que Elias ti-
nha vindo da parte de Deus para abençoá-la 
em tudo!
Então, minha filha, você me pediu uma história 
verdadeira. E eu a contei!
- Agora é com você! Você acredita também?
-Sim, mãe! Eu acredito.

Queridos(as) amiguinhos(as), digam às suas 
mães que a obediência a Deus traz sempre 
muitas bênçãos! E que milagres , quando 
menos esperarem, virão sobre as vidas delas!

Feliz Dia das Mães!

Tia Lilian
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Leve a menina (A) até sua mãe (B). 
Labirinto



Marcha Mobilizadora em Guarus 
(Campos dos Goytacazes - RJ). 

Mobilizando no Hospital Infantil 
Maria Alice em Natal - RN.

MOBILIZADOS

PARA SERVIR



Marcha Mobilizadora 
Divisão de São Paulo - SP

MOBILIZADOS

PARA SERVIR



VIVER PELA FÉ HOJE

Responsivo e obediente – essas duas palavras 
têm ocupado a minha mente e o meu coração 
enquanto planejo escrever esse artigo.  Quão 
responsiva eu sou ao Espírito Santo? Quanto 
permito que Ele lidere minha vida? Tenho eu 
crescido em graça através da adoração, da 
oração, do serviço e da leitura da Bíblia? Pon-
derando essas questões, escrevo o presente 
artigo mais como um testemunho e numa 
perspectiva pessoal. Na conversão, o Espírito 
de Deus vem à nossa vida e, daquele momento 
em diante, tornamo-nos conscientes do traba-
lho e da orientação do Espírito Santo. Assim é 
que a Doutrina salvacionista afirma:  “Cremos 
que o arrependimento para com Deus, a fé em 
nosso Senhor Jesus Cristo e a regeneração pelo 
Espírito Santo são necessários para a salvação”. 

Relembrando meus Pactos 
Será que eu realmente pensei profundamente 
sobre esses dois assuntos quando, em 1968, 
aos 14 anos de idade, assinei meu Pacto de 
Soldado? Talvez eu deva ir um pouco mais 
atrás e perguntar a mim mesma a respeito de 
quão consciente estava eu ao assinar minha 
Promessa de Jovem Soldado e prometer: “Serei 
Sua filha amorosa e obediente”. O que entendia 
eu a respeito da profundidade e da responsa-
bilidade dessas promessas? Meu testemunho 
é que no dia em que me ajoelhei no “Banco de 
Misericórdia” no Corpo de Lewisham Hall, na 
Inglaterra, e que assinei minha Promessa de  
Jovem Soldado, eu era sincera sobre manter 

aquelas promessas. Quando assinei meus Arti-
gos de Fé, no Corpo de Hemel Hempstead, e fui 
alistada como soldada pelo General Frederick 
Coutts, eu também fui sincera. No entanto, a 
questão aqui não é a minha sinceridade, mas: 
Como, desde então, tenho progredido e cres-
cido em graça? 

Confusão entre obediência e estar ocupado 
De onde estou agora, percebo o quanto ne-
cessito ser responsiva e obediente ao Espírito 
Santo. “Obedecer é melhor do que sacrificar” 
(I Samuel 15.22). Frequentemente penso que 
nós salvacionistas somos similares ao povo 
do Antigo Testamento ao cair na armadilha de 
pensar que “serviço sacrificial” significa fazer 
as “coisas certas” tais como: estar em Reuniões 
e outras atividades do Corpo. Similarmente, 
muitos Oficiais caem na armadilha de agir 
como se “serviço sacrifical” seja algo como es-
tar extremamente ocupado com programas, 
os quais frequentemente nos deixam exaustos 
e não são tão efetivos.  

Promessas e graça 
Cada uma das cláusulas do Pacto de Soldado 
inicia com a expressão “Serei”. Essa indica o 
forte desejo em ser responsivo e obediente 
à liderança do Espírito Santo, em crescer em 
graça através da adoração, da oração, do ser-
viço e da leitura da Bíblia – talvez valha a pena 
repetir que tudo já aparece na promessa de 
Jovens Soldados: “Prometo orar, ler a minha 

Responsivo e Obediente

Série de estudos sobre os Onze Artigos de Fé escritos por membros do Conselho 
Internacional de Teologia, a qual refletirá sobre o Pacto de Soldado e sobre as 

cláusulas dos Artigos de Guerra, olhando para nosso comportamento, estilo de vida e 
relacionamento. Essa série explorará a interação entre ortodoxia (crença correta) – o 
que sabemos e entendemos sobre Deus, ortopraxia (comportamento correto) - como 
devemos agir em obediência a Deus e ortopatia (experiências/sentimentos corretos) - 

quem nós nos tornamos através do nosso relacionamento com Deus.

Serei responsivo ao trabalho do Espírito Santo e obediente à Sua direção em minha vida. 
Crescerei em graça através da adoração, da oração, do serviço e da leitura da Bíblia. 
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Bíblia e, com Sua ajuda, manter uma vida limpa 
em pensamentos, palavras e ações”. 
Quando me recordo disso, fica evidente que 
desde muito cedo ser responsivo e obediente 
ao Espírito Santo para mim significava tornar-
-me Oficial. Durante os anos, quanto mais 
orava e lia a Palavra de Deus, essa convicção 
crescia em meu coração.  
O Pacto de Oficial, que assinei em 1983, não 
substituiu o Pacto de Soldado, pois cada Oficial 
continua soldado. No entanto, o oficialato traz 
um foco adicional 
porque fui chamada 
para “manter as dou-
trinas e princípios do 
Exército de Salvação 
e, pela graça de Deus, 
ser um Oficial valo-
roso”. Certamente 
que é só pela graça 
que posso manter e 
cumprir as promes-
sas dos Pactos que 
assinei.  

Paixão pela 
obediência 
Como Oficial, tenho 
tido o privilégio de 
servir em diferentes 
continentes e cultu-
ras. Isso me tem dado 
a honra de observar 
como soldados vi-
vem os seus pactos 
de maneiras diversas e como, em diferentes 
contextos, o culto, a oração, a maneira de 
servir e até de ler a Bíblia modificam-se. Com 
os africanos e asiáticos, por exemplo, tenho 
sido desafiada a crescer na graça através da 
prática das Disciplinas Espirituais. Na África, 
tem sido uma alegria ver Deus sendo louvado 
através da dança, em adoração sem inibição. 
Ali eles oram, louvam e ouvem as Escrituras 
com grande fervor. Confesso que isso me 
desafia e encoraja a querer  buscar a mesma 
liberdade em adoração e o mesmo prazer na 
Palavra de Deus.  

Paixão pelo serviço obediente  
Uma das minhas atuais vizinhas, a quem regu-
larmente visito e sirvo fazendo alguns serviços 
práticos, é muito grata por eu orar e com-
partilhar com ela as Escrituras.  Segundo ela, 
essa é a primeira vez que se sente encorajada 
para ler a Bíblia; e como lhe é prazeroso ouvir 
a Palavra de Deus! Ao ouvi-la, lembrei-me do 
Pacto de Soldado que me estimula a, pela gra-
ça de Deus, procurar crescer na graça através 
da adoração, do serviço, da leitura da Bíblia e 
das Disciplinas Espirituais. Ele conclui: “Pela 

graça de Deus en-
tro nesse pacto 
sagrado”. 

Paixão pela 
graça  
É interessante que 
uma das minhas 
netas chama-se 
“Graça”. Ela me 
tem ensinado mui-
tas coisas sobre a 
vida cristã de fé. 
Na verdade, devo 
confessar que, 
com meus netos, 
tenho aprendido 
muito sobre a gra-
ça de Deus. Seja 
ouvindo-os em 
sua sinceridade 
ou mesmo obser-
vando como cada 

um deles expressa sua fé. Conecto isso com 
essa série de artigos, a qual continua a ex-
plorar o comportamento correto (ortopraxia) 
– ou seja, como devemos agir em obediência 
a Deus. Conforme sugerido pela Tenente-Coro-
nel Karen Shakespeare - no primeiro artigo da 
série -, devemos ocupar-nos com um “periódi-
co exame do nosso comportamento e estilo de 
vida, comparando-os com as promessas que 
fizemos”. Agindo assim, poderemos verificar se 
estamos crescendo em graça e se essa graça 
está sendo evidenciada através de mudanças 
práticas em nossa vida, pensamentos, palavras 
e maneira de agir. 

11 Rumo - Maio de 2017
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Responsivo pelo poder do Espírito Santo 
em nossas vidas  
Como alguém pode cumprir essa parte do Pac-
to de Soldado de ser responsivo e obediente 
através da adoração, da oração, do serviço e 
da leitura da Bíblia? No livro When the Holy God 
is Come, Samuel Logan Brengle diz-nos como 
podemos receber a orientação do Espírito San-
to para nossas vidas ao: 
-Abrir nossas mentes para as verdades santifi-
cadoras da Bíblia;
- Observar as circunstâncias e os acontecimen-
tos ao nosso redor na nossa vida cotidiana; 
- Sermos receptivos aos conselhos dos outros;
- Adquirirmos profunda convicção interior – a 
qual aumenta à medida que esperamos por 
Ele em oração e nos mostramos prontos a 
obedecer. 

Vida devocional orientada pelo 
Espírito Santo  
Como se pode observar, sem a ajuda de Deus 
não é possível obedecê-lO. Por isso, necessita-
mos de uma conexão particular com Deus, o 
Espírito Santo. Tal conexão torna-se possível 
através da adoração, seja ela comunitária ou 
individual. Nas nossas devoções particulares 
devemos esforçar-nos para encontrar um 
lugar quieto – que nos seja “sagrado” e nos 
deixe livres de distrações – que permita-nos 
concentrar e ouvir Deus e, ao mesmo tempo, 
sentir e estar ciente da Sua presença. Nesse 
sentido, oração e leitura da Bíblia introduz-nos 
na presença de Deus, na qual o Espírito Santo 
pode enriquecer-nos e abençoar-nos com o 
amor de Deus (Judas vv. 20-21). Igualmente de-
vemos lembrar ser a leitura da Bíblia essencial 
para que entendamos a vontade e o propósito 
de Deus, para nos guiar em cada decisão que 
fazemos, assim como para obedecermos à Sua 
vontade perfeita. 

Vida pessoal devocional  
Para mim, adoração se expressa de diversas 
maneiras, as quais se mostram apropriadas à 
minha personalidade e interesse. Por exemplo, 
reflexão silenciosa, louvor em música e oração 
diária. A vida de oração tem sido diversificada. 
Quando servimos além-mar, experimentei o 
desejo de orar pela família, amigos e colegas 

que passavam por tempos difíceis. Não tendo a 
oportunidade de estar com eles pessoalmente, 
eu escrevia minhas orações e as enviava por e-
-mail, SMS ou cartas. De tempos em tempos eu 
recebia confirmação que essa intercessão era 
benéfica para aqueles que estavam em meu 
coração. Essas confirmações positivas, que 
vinham como resultado das minhas orações 
intercessorias, me faziam crescer na graça.
 
Graça para manter o pacto 
Como frequentemente escutava, enquanto 
meu marido e eu servíamos na África, sei que 
é somente pela graça de Deus que tenho man-
tido as promessas do meu Pacto de Soldado, 
e não por meus esforços e habilidades. Estou 
consciente da necessidade de me esforçar 
constantemente para manter a promessa de 
que “Serei responsiva... e obediente”. Assim é 
que termino esse artigo/testemunho com as 
palavras escritas pelo General John Gowans: 
“Quem me dirá o que fazer e me ajudará a obede-
cer? É o Espírito do Senhor em mim! Serei desafia-
da pelo Espírito Santo a “sair do barco” e obedecer 
à liderança de Deus e não somente clamar para 
ser responsivo.”

Comissária Denise Swansbury
Serviu na liderança de Corpos, no Colégio de Cadetes e 

como Capelã de hospital. Também serviu no Zimbábue, 
Libéria e Gana. Atualmente atua como Secretária Zonal 

para o Ministério Feminino (Sul do Pacífico e Ásia Oriental) 
e como Secretária Internacional de Recursos da Missão no 

QGI. Suas paixões para o ministério são as crianças e os 
marginalizados. Ela é graduada em Educação e Psicologia e 

membro do Conselho Internacional de Teologia.  

Fonte: The Officer, Março-Abril, 2016
Tradução: Maruilson Souza, Ph.D

Diretor do Colégio de Cadetes e 
Membro do Conselho Internacional de Teologia
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O Evento aconteceu na Rua 25 de Março, no 
coração de São Paulo, no dia 29 de março de 
2017, das 9h00 às 16h00, em parceria com a 
Rede Centro, que nasceu da articulação da so-
ciedade civil organizada dos diversos bairros 
da região central da cidade de São Paulo, após 
o primeiro evento realizado em 24 de julho 
de 2010. Animados pelo número de pessoas 
atendidas, todos os participantes sentiram a 
necessidade de continuar caminhando juntos. 
Essa união foi batizada de Rede Social do Centro.
O Projeto Três Corações participa assidua-
mente das reuniões mensais da Rede Social do 
Centro, com o objetivo de conhecer melhor os 
parceiros na grande tarefa de minimizar a dor 
e o sofrimento da população de rua no entorno 
do centro da cidade de São Paulo.
Neste ano, a participação do Exército de Salva-
ção – especialmente do Projeto Três Corações 
- contou com a presença da Major Eliana No-
gueira, com treinamento e participação ativa 
na conscientização contra o Tráfico Humano, 
parte da Campanha “Mobilizando o Mundo 
Todo” – O Exército estava na rua apresentando 

Rua Cidadã - 2017

a importância dos seus Projetos Sociais e cons-
cientizando mais de 35.000 mil pessoas sobre 
o grande perigo que crianças e jovens passam 
na questão do “Tráfico de Pessoas”, assunto 
este que ainda é um grande tabu. Contudo o 
Exército de Salvação, através de suas ações 
sociais, tem lutado arduamente, sabendo que 
garantir o direito de todos os seres humanos 
é fator de grande importância. Sendo assim, 
nossa tenda realizou atendimento direto a 580 
pessoas, oferecendo conscientização sobre o 
Tráfico Humano, aferição de pressão, encami-
nhamentos diversos, orientações sobre aten-
dimento à população de rua e famílias em vul-
nerabilidade social. Foram distribuídas 1.200 
revistas RUMO e demais folhetos explicativos 
sobre nossos diversos trabalhos. Realmente foi 
um dia abençoador e transformador, para os 
oficiais, funcionários e voluntários. 

Celmar Brito
Assistente Social - Projeto Três Corações

Exército de Salvação 
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Jovem Guarda. Eles se converteram na década 
de 60; antes disso, eram músicos famosos, mas 
fizeram algo parecido com o que fez Moisés: 
abriram mão do luxo por causa de Cristo (Hb 
11.26). Até hoje, o Sr. Hélio Mello ensina: do que 
vale ganhar o mundo se perdermos nossa alma? 
(ver Marcos 8:36)
As histórias de fé dessas pessoas é até tema de 
discipulado. O Sr. José Francisco era alguém que 
“estava na sarjeta”; conheceu Cristo através do 
Exército e virou Sargento (por isso a expressão 
“saiu da sarjeta e virou Sargento”). Seus filhos 
e filhas ainda mantém uma amizade com o 
Exército de Salvação até hoje; alguns deles são 
membros da igreja.
Sem falar da família Jurczyk, que ouviu do Evan-
gelho num culto ao ar livre e estão dando teste-
munho de como Deus é bom até hoje.
Agora, você leitor(a), que proveito você pode ti-
rar dessas palavras para sua vida?. Está disposto 
a deixar Deus agir? Entende o quanto Deus lhe 
quer abençoar? As pessoas que eu conheci no 
Exército de Salvação em Bangu me ensinaram 
que Deus pode fazer maravilhas na nossa vida. 
Alguns continuam pregando isso; outros foram 
influenciados por essa mensagem e a estão 
levando adiante, tentando ser influência para 
outros, especialmente para a vizinhança.
Seguindo o exemplo dos irmãos de Bangu, es-
pero influenciar sua vida para que você dedique 
sua vida a Deus, para que seus pecados sejam 
perdoados, que se reaproxime de Deus e receba 
como herança todas as bênçãos prometidas na 
Sua Palavra.
Dedico esse artigo a todos os heróis da fé que 
conheci em Bangu, para que continuem a ser 
cristãos influentes. Também aos vizinhos da 
nossa igreja, que têm ouvido a nossa pregação 
e têm mantido uma amizade com o Exército de 
Salvação.

“O Senhor te abençoe e te guarde.” (Números 6:24)

Jeferson D’Ávila - Capitão
OD Corpo  (Igreja) de Uruguaiana - RS 

CONEXÃO

Olá! A proposta desse artigo é um pouco dife-
rente do que costumo expor. Ao invés de com-
partilhar a Palavra de Deus, quero expor sobre 
pessoas como eu e você que foram e ainda são 
muito especiais para Deus e têm sido uma in-
fluência para muitos, inclusive para mim.
Mas antes, um pouco da Palavra de Deus. O 
capítulo 11 de Hebreus nos fala sobre os heróis 
da fé. Homens e mulheres que decidiram fazer 
a vontade de Deus e fizeram a diferença no seu 
tempo. De lá pra cá, Deus continuou aumentan-
do a lista de Hebreus 11.
Minha esposa e eu tivemos a oportunidade de 
morar quatro anos em Bangu, Rio de Janeiro - 
RJ e lá conhecemos pessoas muito especiais. O 
trabalho do Exército de Salvação naquela região 
é um dos mais antigos do Brasil e ainda continua 
em atividade, apesar de muitas dificuldades. No 
Exército de Salvação em Bangu é que começa 
o primeiro grupo de mulheres, conhecido tam-
bém como Liga do Lar. Lá foi formada a primeira 
banda de metais do Exército de Salvação do 
Brasil.
Vou citar outra informação sobre o pioneirismo 
musical do Exército de Salvação. Na década 
de 70, as igrejas evangélicas não se atreviam a 
usar uma guitarra elétrica, com receio de serem 
comparados com grupos de Heavy Metal (como 
Black Sabbath por exemplo). O Exército de Sal-
vação foi uma das primeiras igrejas a incluírem 
a guitarra elétrica na sua liturgia. Atrevo-me a 
afirmar que isso aconteceu em Bangu, antes de 
qualquer outra igreja. Isso porque temos mem-
bros nessa igreja que foram do movimento da 

Heróis de Bangu

Corpo de Bangu
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Desde seus primeiros anos de existência, o 
Exército de Salvação internacional se mobiliza 
pela proteção e prevenção ao abuso e explora-
ção sexual, com uma atuação militante forte e, 
às vezes, até arriscada, na luta contra o tráfico 
de pessoas. No Brasil, esse legado permanece. 
Desenvolvemos ações e militamos pelos direitos 
de crianças e adolescentes, para que possam 
usufruir de uma vida saudável e plena, longe 
de qualquer tipo de abuso.

O Brasil tem reservado o dia 18 de maio como 
o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Ex-
ploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 
A escolha da data é uma lembrança do caso 
Araceli, menina de 8 anos de idade, que foi se-
questrada, estuprada e cruelmente assassinada 
em Vitória, no Espírito Santo. Um crime bárbaro 
que chocou toda a população brasileira, em 18 
de maio de 1973. Essa data é para lembrarmos 
que essa menina teve seus direitos violados e 
que precisamos agir para que nossas crianças 
e adolescentes tenham seus direitos validados 
e respeitados.

O abuso e a exploração sexual são formas gra-
ves de violação dos direitos da criança e do ado-
lescente. O abuso acontece quando a criança 
ou o adolescente é usado para o prazer sexual 
de um adulto ou adolescente mais velho, seja 
por força, com aplicação de violência, seja por 
coerção, baseado em uma relação de poder.  Já 
a exploração sexual é caracterizada pela relação 
sexual de crianças ou adolescentes com adultos, 
mediada por dinheiro ou por troca de favores, 
com a intenção de lucro. Ela abrange diversas 

formas de manifestação, como as relações se-
xuais em troca de favores (comida, drogas, etc.), 
a exploração sexual no turismo, a pornografia 
(principalmente pela internet) e o tráfico para 
fins de exploração sexual.

Para combater esse tipo de crime, é necessário 
investir na prevenção, informando pais e res-
ponsáveis, sensibilizando as comunidades sobre 
esse tema, destacando sempre a necessidade 
de que a criança seja cuidada e protegida, que 
não seja deixada sozinha ou com estranhos e 
que, aos primeiros sinais de mudança de com-
portamento, as crianças sejam incentivadas a 
falar sobre o que está acontecendo. 

Outra ação importante além da prevenção é 
combater esse crime por meio das denúncias. 
Assim se souber ou desconfiar de algum caso 
de violência sexual contra crianças e adolescen-
tes, é importante realizar uma denúncia que 
também pode ser feita de forma anônima. Para 
isso, você pode procurar o Conselho Tutelar, 
delegacias especializadas, polícia militar, federal 
ou rodoviária, ou ligar no disque 100. 

Podemos e devemos também orar; abra um 
espaço na sua agenda e clame a Deus em favor 
das crianças e adolescentes vítimas de abuso e 
exploração sexual.
Façamos cada um a nossa parte, lutando até o 
fim… “Eu lutarei”!

Liliam Santos Arruda
Psicóloga - Departamento Social

Sociedade
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18 de Maio 
Diga não ao Abuso e à 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes




