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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.

Expediente: N° 04 - Maio de 2022
Editora: Josiane Martinez - Capitã

Capa e Diagramação: Gustavo L. Candido

Fundador: William Booth  
Presidente Mundial: Brian Peddle

Presidente Nacional: Wilson F. Strasse

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 7074 / 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

Resposta Passatempo (p.10):
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Prezados Leitores,

Neste mês de maio podemos lembrar e celebrar com carinho 
o Dia das Mães, mês da família. Nesta edição da Revista 
Rumo, vamos pensar sobre “A aliança do Senhor e a Família”.

Acreditamos que a ideia de família nasceu no coração de 
Deus, família é projeto de Deus. Através de Jesus Cristo, 
podemos ser aceitos e feitos filhos de Deus, dessa forma 
fazemos parte da família do nosso Criador. 

“Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, 
deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não 
nasceram por descendência natural, nem pela vontade da 
carne nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de 
Deus.” João 1:12-13

Desejamos para você e sua família um tempo especial de 
celebração, e que Cristo esteja presente em suas vidas e que 
os abençoe e guarde!

Sinceramente, 
 

Josiane Martinez - Capitã
Editora 
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MENSAGEM

“Se o SENHOR não edificar a casa, em vão trabalham os 
que a edificam”  (Salmo 127.1)

Queremos refletir como Deus vê nossa família e como 
podemos edificá-la dentro de Sua vontade. Deus sem-
pre quer o melhor para nós. A família está no centro 
da vontade de Deus. Muito se escuta falar de família 
como “um projeto de Deus”e, realmente, é verdade! 
A família verdadeiramente começa como um projeto 
do casal durante o período do namoro, quando vários 
planos são estabelecidos, são projetados.

Parte de uma ideia de ter uma vida inteira juntos e, 
dessa união, virem os frutos, que são os filhos, é o que 
alimenta e sustenta a família cristã. A família, criação 
de Deus, é a comunidade primária da raça humana, e 
é constituída pela união do homem com a mulher. A 
família vem antes de qualquer outra instituição; vem 
antes da cidade ou da nação.

Usarei a figura de uma casa com referências bíblicas 
para pensarmos sobre algumas características de 
uma família edificada pelo Eterno de acordo com a 
Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável.

Em primeiro lugar, o fundamento 
da família deve ser Jesus, a Rocha. 
As fundações em uma casa têm uma grande impor-
tância na segurança de qualquer obra. São elas que 
distribuem adequadamente o peso da construção 
para o solo, de maneira segura, evitando riscos de 
deslizamentos de terra e outros problemas, como 
trincas e rachaduras nas paredes.

CARACTERÍSTICAS DE UMA FAMÍLIA EDIFICADA PELO SENHOR

Queremos ter famílias fortes, fundamentadas con-
forme os planos de Deus. Queremos aprender a ser 
famílias que vivam a realidade do Reino dos Céus 
aqui na Terra, debaixo da autoridade de Jesus Cristo.

Efésios 2.20-22 nos ensina esta verdade: “edificados 
sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo 
ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular”.

O fundamento sobre o qual devemos edificar nossa 
família para que seja forte é a Rocha que é Jesus Cristo 
(Mateus 7.24-27).

As paredes de uma casa servem 
para a proteção de seus morado-
res, da mesma forma a família ser-
ve para proteção de seus membros.
Neemias 4.14b nos diz: “lembrai-vos do Senhor, gran-
de e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos 
filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa”.

As paredes da casa são a proteção do lar e isso é tarefa 
de cada um na família, proteger uns aos outros. No 
tempo de Neemias, edificaram um muro ao redor da 
cidade com as casas cercando a cidade e cada família 
edificou o muro perto da sua casa para proteção de 
toda a cidade.

O teto da casa aqui pode repre-
sentar a presença do Senhor na 
família.
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Salmo 91.1: “O que habita no esconderijo do Altíssimo 
e descansa à sombra do Onipotente”.

A presença do Senhor deve ser a cobertura da família 
e um contato aberto com a glória de Deus. Quando 
uma família anda na presença do Senhor, Ele a consa-
gra e a usa para a Sua glória e mantém comunhão com 
esta família. Quando uma família anda na presença de 
Deus, experimenta paz e felicidade. Buscar a face de 
Deus na família é deixar fluir o Espírito Santo em nós, 
com um coração aberto a tomar uma atitude firme e 
decidida de seguir os ensinamentos de Cristo e saber 
abrir mão de nossa vontade para viver intensamente 
os propósitos de Deus.

A água em uma casa representa a fé 
no Senhor Jesus que precisa existir 
na família.
João 7.38: “Quem crer em mim, como diz a Escritura, 
do seu interior fluirão rios de água viva”.

Como não pode haver falta de água numa casa, tam-
bém, na família, não pode faltar a fé que faz fluir a 
presença de Deus na vida. 

A Bíblia diz que “a fé é a certeza de coisas que se 
esperam e a convicção de fatos que não se veem” 
(Hebreus 1:1). Essa é uma das definições mais claras 
acerca do que é a fé na Bíblia.

Sob esse aspecto, fé é depositar a confiança exclusi-

vamente em Deus, independentemente das circuns-
tâncias. É abraçar as promessas de Deus, confiar em 
sua Palavra e permanecer fiel a Cristo.

A luz da casa representa a Bíblia, 
que é a Palavra de Deus. 
Salmo 119.105: “Lâmpada para os meus pés é a tua 
palavra e, luz para os meus caminhos”.

A Bíblia deve ter lugar de destaque em nossa família, 
não como ornamento, mas como Palavra de Deus. A 
melhor coisa é deixar Deus ser o arquiteto de nossa 
família!

A família vista por Deus é assim, não importa se é 
grande ou pequena, deve ser um lugar firme na Rocha, 
com proteção, a presença do Senhor e onde flui o rio 
do Espírito e a luz da Palavra de Deus.

Coronel Wilson Strasse
Chefe Nacional
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REALIDADE

A MATERNIDADE EM RISCO

Não pretendo nesse artigo romantizar a maternida-
de, mas, sim, expor a problemática que esse assunto 
pode trazer. Não querer romantizar não significa que 
a maternidade seja desprezada; pelo contrário, ser 
mãe é um presente de Deus. Contudo, porém tan-
to algumas mães de primeira viagem como alguns 
setores da sociedade não percebem a maternidade 
desse jeito.

Para termos uma ideia, por um lado, ser mãe é mais 
um desafio do que uma dádiva. Pensar que, por dia, 
20 mil adolescentes engravidam no mundo! A mater-
nidade precoce representa perda de oportunidades, 
perpetuação da pobreza, desprezo, abandono dos 
familiares, depressão pós-parto, entre outros; é desa-
nimador. No Brasil, a gravidez na adolescência tornou-
-se um problema de saúde pública.  Por outro lado, 
uma parcela de jovens fica horrorizada em pensar em 
ser mãe, mesmo na fase adulta. Segundo dados do 
IBGE, a taxa de fecundidade no Brasil está em declínio, 
o que expressa um desinteresse ou medo da respon-
sabilidade de ser mãe.  A maternidade, portanto, está 
em risco porque muitos não enxergam virtude nisso.

Entretanto, a Bíblia sempre vai desafiar essa lógica. 
Mesmo que as circunstâncias sejam aparentemente 
desfavoráveis, todos são desafiados a enxergar a 
maternidade como uma virtude, pois o fruto do seu 
exercício sempre aparece para aqueles que levam 
isso a sério, pois Deus é fiel.

Maria, a mais virtuosa das mulheres, vai nos ajudar 
a entender melhor esse assunto. De acordo com o 
Evangelho de Mateus 1:18-25, ela estava comprome-
tida com José, mas, antes do casamento acontecer, 
ela engravidou. Hoje, muitos sabem que, de acordo 
com os relatos do Novo Testamento, essa gravidez foi 
o resultado da intervenção direta de Deus, extrema-
mente necessária para que os propósitos de Deus se 
cumprissem mediante Jesus Cristo. Entretanto, Maria 
era uma jovem. Uma gravidez nessa circunstância a 
colocava numa grande vulnerabilidade e constran-
gimento. Seu noivo por exemplo, estava planejando 
como anular o compromisso de casamento. Foi ne-
cessário a intervenção de anjos para eles entenderem 
que tudo isso era obra de Deus; e quando consegui-
ram entender o que estava acontecendo precisaram 
lidar com os maus entendidos, pois se tratava de uma 
jovem grávida que ainda não era casada. 

Em resumo essa foi a circunstância de Jesus durante 
a sua gestação. Foi fácil? Claro que não!

Hoje também sabemos que essa gravidez valeu mui-
tíssimo a pena, pois de Maria veio o Salvador, o Filho 
de Deus e outros títulos que não caberiam nesse 
artigo. Mateus resume isso escrevendo: 

“Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele 
será chamado pelo nome de Emanuel (que quer dizer: 
Deus conosco)” (Mt 1.21 - ARA).

 O fruto do nascimento de Jesus não ficou apenas nos 
Seus ensinos, curas, milagres,  na Sua morte e ressur-
reição. Ainda hoje a oportunidade de conhecer e fazer 
a vontade de Deus está em aberto; isso é possível 
graças à intervenção de Jesus na história humana.

Do mesmo modo, toda vez que uma criança está a 
caminho para vir ao mundo, isso deve ser encarado 
como uma grande notícia que nos enche de espe-
rança e que nos obriga a nos aperfeiçoamos como 
seres humanos, pois nenhuma criança deveria vir 
ao mundo sem que antes nós adultos estivéssemos 
devidamente preparados para isso. O desafio é en-
carar a maternidade com mais seriedade e jamais 
subestimar o que essa criança poderá se tornar. Foi 
o que fez José, o noivo de Maria, que, diante da gra-
videz da sua noiva, agiu com justiça e misericórdia e 
assumiu suas responsabilidades diante dessa criança 
tão especial, que é nada mais e nada menos que o 
Enviado de Deus para salvar a humanidade do peca-
do – “Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe 
o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos 
seus pecados.” Mateus 1:21

Entendo, porém, que falar de maternidade é com-
plexo, e esse artigo não pretende tornar as coisas 
simples. Muitas coisas estão em jogo, e o caminho 
para que a maternidade seja encarada como uma 
virtude é longo. Entretanto, Deus sempre se mostrará 
fiel àqueles que celebram a vida e aceitam com alegria 
suas responsabilidades.

O Senhor te abençoe e te guarde! (Num 6.24)

Jeferson D’avila – Capitão
Oficial Dirigente – Corpo de Quaraí/RS
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CONTEXTO

UMA CASA EM FESTA!

É interessante percebemos que as famílias tiveram 
toda a atenção de Jesus! Nas casas, Ele ensinou, fez 
milagres, compartilhou com os discípulos, deu aten-
ção aos necessitados e falou sobre o Reino de Deus!

Na Igreja Primitiva, os lares eram parte fundamental 
da vida e crescimento da Igreja, pois eram centros de 
comunhão e ensino!

Na Bíblia, encontramos um texto que, embora conci-
so, é especial e nos traz lições preciosas!

Ele se encontra em Lucas 15: 8- 10, que nos diz assim: 
“Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder 
uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura 
diligentemente até encontra-la”?

“E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: 
Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha 
perdido.” 

O Senhor nos fala a respeito dessa mulher que, tendo 
dez moedas, perde uma dentro de casa, e começa a 
procurá-la com diligência. 

Sabemos que uma moeda persa de prata pesava 130 
gramas e equivalia a um dia de salário.

Provavelmente ela estava guardando as moedas 
como um dote para a filha que iria se casar.

Alguns estudiosos defendem que as dez dracmas 
eram toda a economia da mulher da história. Outros 

acreditam que as dracmas faziam parte do seu dote e 
eram usadas como um tipo de adereço. Caso este seja 
o caso, é possível que ela tenha colocado as dracmas 
em uma corrente ao redor do pescoço.

Independente do que ocorreu, o fato é que a perda 
de uma das moedas causou grande ansiedade nesta 
mulher. Por essa razão, ela estava aflita e angustiada.
Então organiza uma verdadeira operação resgate e 
procura por toda a casa até encontrá-la! E então ela 
faz uma festa, convida as amigas e vizinhas e celebra 
com alegria esse acontecimento.

Como seria bom que em todas as famílias e lares hou-
vesse sempre alegria e contentamento! Que sempre 
houvesse motivos para se festejar!

Porém, sabemos que infelizmente nem sempre isso 
acontece!  Há lares e famílias afetados pelas dificul-
dades, pelos desentendimentos, pela violência, pelas 
enfermidades, pelo egoísmo e pelo pecado!

O que tem sido perdido em nossos lares? O que tem 
acontecido com nossas famílias?

Interessante que a mulher da história não transfere 
para outros a culpa de perda da moeda. Ela reconhece 
que foi ela quem perdeu!

Para que a graça e perdão alcancem nossas famílias, 
precisa haver reconhecimento!

Sabemos de vários casamentos que são desfeitos, 
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porque a culpa é sempre do outro!

Essa mulher da parábola também não fica se 
lamentando! Ela não fica em um canto chorando 
o que havia perdido.  Ao contrário, ela se ergue e 
resolve buscar até encontrar!  Mesmo que tivesse que 
levantar poeira, ela o faria!

Não adianta ficarmos lamentando o que aconteceu; o 
importante é a nossa atitude diante do ocorrido. Que 
bênção uma atitude de fé e coragem!

Ela nos ensina também o valor da persistência. A 
não aceitarmos o caos como natural, a não ficarmos 
sentados na cadeira da comodidade. Ela se ergueu 
e foi à luta!

Essa senhora anônima da história contada por Jesus 
nos ensina também que devemos valorizar os pe-
quenos detalhes!  Ela poderia ter pensado: “apenas 
uma moeda... ainda tenho outras nove; não vale a 
pena todo o trabalho para encontrar somente uma 
moeda...”.  Ao contrário, sua atitude demonstra que 
valorizava essa moeda perdida! 

Que em nossas famílias e lares possamos valorizar os 
pequenos detalhes! Seja um gesto de carinho, um mo-
mento juntos, uma refeição saborosa em companhia 
daqueles que amamos...Um momento devocional 
juntos, uma palavra de oração junto ao Trono da Gra-
ça... Pequenos detalhes que fazem muita diferença.

Em um tempo em que as famílias estão sendo desva-
lorizadas, que possamos nos erguer para valorizá-las 
e com nossas atitudes demonstrar o quanto elas são 
importantes para nós e também para o nosso Deus!
Que haja motivos para festa e gratidão por nossos 
lares e famílias!
Existe uma promessa maravilhosa na Palavra de Deus, 
registrada em Atos 16:31, quando Paulo e Silas se 

dirigem ao carcereiro que estava a ponto de suicidar-
-se, supondo que os prisioneiros sob seus cuidados 
tivessem fugido, e lhe dizem:  “Crê no Senhor Jesus e 
serás salvo, tu e tua casa”!

Tal foi o impacto do evangelho na vida daquele carce-
reiro e de sua família, que ele convida a Paulo e Silas 
para uma refeição em sua casa, onde havia grande 
alegria por terem crido em Deus!

Somente o Senhor Jesus pode trazer paz e alegria que 
tanto almejamos para nossas queridas famílias. Que 
essa promessa maravilhosa possa se aplicar também 
a sua vida e familiares, querido(a) leitor(a).
Deus os abençoe!

Major Marcio Mendes
Secretário Nacional de Pessoal
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CONEXÃO 

TRABALHO SOCIAL DO EXÉRCITO DE SALVAÇÃO 
EM TEMPOS DE 

DESENVOLVIMENTO NACIONAL

Os anos 50 também conhecidos como Anos Doura-
dos, foram marcados por conflitos políticos, avanços 
tecnológicos, científicos e comunicacionais no mundo.  
As mudanças que aconteceram na moda, música, 
fotografia, cultura, arquitetura e na arte em geral 
influenciam até os dias atuais. Muitas mudanças 
ocorreram nesse período devido ao final da Segunda 
Guerra Mundial, que gerou o sentimento de esperan-
ça e otimismo.

Na década de 50, o Brasil era governado por Juscelino 
Kubitschek, que mantinha o plano desenvolvimentista 
deixado pelo antigo presidente Getúlio Vargas. Jusce-
lino Kubitschek fez importantes obras e mudanças, 
entre outras ações que faziam parte do seu plano de 
governo chamado de “50 anos em 5” o slogan significa 
que pretendia realizar em cinco anos o equivalente a 
50 anos de desenvolvimento. Destaca-se, em 1957, a 
construção da cidade de Brasília em 41 meses!

O governo de JK também foi responsável pela aber-
tura do país a multinacionais, facilitando a entrada 
de capital estrangeiro. Ainda nos anos 50, foi criada 
a empresa estatal mais importante na história da 
nação, a Petrobras. A indústria viveu um crescimento 
considerável na época, fato que atraia muitas pessoas 
para as áreas urbanas. Em nenhuma outra década do 
século 20, a população brasileira cresceu tanto quanto 
no período 1950-1960: um crescimento em torno de 
35%, com o número de pessoas saltando de 52 para 
70 milhões. 

Na moda, o Brasil também foi influenciado pela classe 
do estilo dos anos 50 e pelo rock n’roll, mas de uma 
forma adaptada ao clima tropical. Houve também o 
boom do rádio, com programas musicais e radiono-
velas, e a criação da Bossa Nova.

Dentro do contexto de muitas transformações sociais, 

econômicas e políticas, no Exército de Salvação, em 
1959, era inaugurado o Centro Social de São Paulo, 
como um apoio para pessoas em situação de vulne-
rabilidade. Neste Centro eram ofertados diversos 
serviços de atendimento como:
- Albergue noturno, onde, as pessoas que não tinham 
para onde ir, podiam passar a noite;
- Armário do pobre: eram colocadas roupas para doa-
ções, e as pessoas podiam ir até o armário e escolher 
as peças que lhes agradavam;
- Restaurante Popular e, 
- Quartos para pensionistas e estudantes

Em toda sua trajetória, o Centro Social de São Paulo, 
hoje intitulado Centro Social – Projeto Três Corações, 
tem como frente de trabalho atuação com públicos 
que vivem em situação de vulnerabilidade. 

Atualmente, a unidade oferta atendimentos sociais, 
orientações, resgate da convivência social, para pes-
soas que vivem em situação de rua, na região central 
de SP, visando dessa forma contribuir com melhor 
qualidade de vida para o público atendido.  O Cen-
tro Social – Projeto Três Corações também atende 
famílias em situação de vulnerabilidade, que vivem 
em moradias coletivas, naquele região,  prestando 
apoio ao desenvolvimento familiar e fortalecimento 
dos seus vínculos.

Viviane Freitas
Assistente Social - Departamento Social 

Referência Bibliografica: 
Cristiano Araújo – Diretor Colégio de Cadetes

Década de 50 — Portal da Câmara dos Deputados 
(camara.leg.br)

Anos 50 - História Enem | Educa Mais Brasil
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RUMO KIDS

A ALIANÇA DE DEUS COM A SUA FAMÍLIA!
Leandro, de 6 anos, e Luiza, de 9 anos, chegaram em 
casa, depois de participarem da escola dominical – 
estavam na classe dos juniores; enquanto seus pais 
estavam na classe dos adultos. Como de costume, na 
hora do almoço, quando todos estão à mesa, seus pais 
perguntaram como fora a aula na classe de cada um.

Luiza, então começou: - Na minha classe a história 
bíblica foi a de Ana.

- Ana? Que Ana? Interrogou o pai – com cara de quem 
nem imaginava do que se tratava.

- De Ana, pai! A mulher que não podia ter filhos e 
que um dia, em uma das vezes que a família ia a Siló  
orar, foi até a entrada do  templo e orou, chorando, 
ao Senhor, implorando por um filho, porque, naquele 
tempo, mulheres casadas que não tinham filhos eram 
consideradas, pela sociedade, como uma rejeitada por 
Deus, uma vez que os filhos, na velhice de seus pais, 
eram o seu amparo e o braço forte na mocidade  - mas  
o marido dela, que sempre amou a Deus, sabia que 
isso não era verdade. Deus amava Ana, sim. 

Ela falava com Deus de um jeito tão especial que, 
até o sacerdote Eli, que estava sentado junto a um 
pilar  do templo, se admirou, pensando até coisas 
erradas sobre ela, mas  conversando com Ana , viu 
que seu pedido era tão especial que ele a abençoou,  
entregando nas mãos de Deus o atendimento do 
pedido dela...

Estou contando por cima, pai, porque a história é 
cheia de detalhes!

- E o que mais lhe chamou a atenção? Perguntou o pai!

- É que Ana fez uma promessa! Que se tivesse um filho, 
ela se separaria dele quando ficasse mais velho, para 
que o menino viesse a servir no templo! Que coragem!

- Deus a abençoou de tal forma que ela não só teve a 
Samuel – o nome do menino – como também outros 
filhos e filhas!

- O nosso Deus é um Deus de aliança e cumpre, em 
nós, o Seu querer!

E você, Leandro? 

- A minha história foi sobre a arca de Noé! Falou o 
menino, com jeitinho de seus 6 anos. Deus estava 
muito triste com as atitudes dos humanos na terra 
que decidiu fazer o seguinte: colocou os animais, um 
casal de cada espécie para dentro da arca e a família 
de Noé – que o obedecia em tudo e, fechando a 

arca, exterminou aqueles que não haviam atendido 
e entendido o que Deus estava falando por meio de 
Noé. 

- Que triste! Comentou a mãe!

- É mãe, triste mesmo! Mas Deus é Deus.  Ele é amor, 
mas também justiça! O que é certo é certo. O que é 
errado é errado! 

- Você acredita nisso, meu filho? Perguntou o pai!

- Sim! 

- E depois de tudo, Deus fez uma aliança com Noé, sua 
família e até mesmo conosco, colocando um arco-íris, 
mostrando o Seu amor por nós!

Agora, foi a vez dos meninos perguntarem: - E vocês, 
o que aprenderam?

Os pais se entreolharam, e aprovaram a pergunta.

Em nossa classe não houve uma história específica, 
mas três versículos do Salmo 103, que analisamos. 
Os versículos são os 17,18,19.

Querem que leiamos para vocês? 

- Sim! Disseram em uma só voz!

Abrindo a Bíblia que estava pertinho deles, leram:

“Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade 
e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a 
sua justiça sobre os filhos dos filhos;

Sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre 
os que se lembram dos seus mandamentos para os 
cumprir.”

Aqui diz: “sobre aqueles”...

Quem são?

Luisa respondeu: - sobre Ana.

Leando respondeu:- sobre Noé e sua família.

E os pais finalizaram: sobre nós!

Que esta história possa lembrá-los da aliança de Deus 
com os seus filhos!

Com carinho,

Tia Lilian
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Passatempo

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

LEGADO DE MÃE PARA FILHA

“Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está 
com os que o temem, e a sua justiça com os filhos 
dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança 
e se lembram de obedecer aos seus preceitos.” 
Salmo103:17,18

Não sei se você é mãe, ou pai. Eu não sou.

Já me disseram que a maternidade e a paternidade 
são experiências fantásticas, e eu tenho certeza de 
que é verdade.

Uma das coisas legais sobre ter filhos é a questão 
de deixar um legado que será passado a diante. Não 
só um legado genético, mais do que isso. Costumes, 
tradições, coisas da família, valores. Tudo isso faz 
parte dos legados que se deixa para os filhos.

Na década de 90 em diante algumas animações 
japonesas, os animes, passaram a ter bastante 
influência na juventude brasileira. Eles eram diferentes, 
traços engraçados, lutas com personagens poderosos, 
heróis e heroínas marcantes.

Mas isso porque, no Brasil, naquela década, 
chegava muito mais material infanto juvenil voltado 
para o público masculino. Poucos animes tinham 
personagens vivendo dramas familiares e coisas do 
tipo.

Poucos, mas alguns, até tinham uma pontinha aqui 
e outra ali.

De lá para cá, a influência das animações japonesas na 
juventude brasileira só aumentou. São mais de trinta 
anos em que os animes fazem parte da vida de quase 
todo brasileiro. Afinal, você não sabe quem é Goku, 
Seiya e Naruto? Pode ser que nunca tenha assistido 
essas animações, mas já ouviu os nomes.

Um anime que também era voltado para lutas, mas 
que tinha como seu público-alvo as meninas, era 
Sailor Moon. Justamente por isso, talvez, a temática 
família, pais e filhos, também aparece no anime.

Serena, a Sailor Moon e protagonista, é a Rainha 
da Lua, que se casa com Darien, o Tuksedo Mask e 
Príncipe da Terra e, um século no futuro, eles têm 
uma filha, Rini, a Sailor Chibimoon.

Rini é a cara da Serena, mas com o cabelo rosa e 
não loiro. Rini também é uma Sailor, e uma bem 
poderosinha. E ambas têm várias coisas em comum, 
são choronas, preguiçosas, irritadas, briguentas... 

Tá, eu sei que o legado da Serena, principalmente da 
Serena adolescente que protege sua filha do futuro 
que viajou no tempo (não tente entender, só aceite 
que é mais um desenho com viagem no tempo), não 
é muito legal, mas, ainda assim, é um legado. De 
heroísmo até. Afinal, juntas essas duas salvaram a 
Terra mais de uma vez.

A Bíblia também fala de legados de pais para filhos, de 
mães para filhas. Fala até mesmo do legado do amor 
de Deus para os filhos e filhas daqueles que O temem.

Deus, em Seu amor, cuida dos Seus servos, mas, além 
disso, Ele cuida dos filhos desses servos, por amor a 
eles.

Aqueles que guardam a aliança de Deus, que O 
seguem, que O obedecem, sabem que Deus estará 
olhando não só por eles próprios, mas também por 
aqueles que eles amam.

Não sei se você é mãe, ou pai. Eu não sou. Mas eu 
sou filho.

Eu sei que o fato de meus pais terem andado sempre 
com Deus fez eu ser quem eu sou. E eu sou muito 
grato por isso.

Se você ama sua família, ou sua futura família, dê uma 
oportunidade para que Deus lhe dê também esse 
legado. Deixe que Ele cuide de você e daqueles que 
você ama também.

O lema de Sailor Moon é lutar pelo amor e pela justiça. 
Dê a oportunidade para que Deus dê para você e para 
os seus amados o Amor verdadeiro e a Justiça que 
excede nosso entendimento também!

Desafio para Juventude (Valendo 100 pontos para os 
Cadetes Locais):

Não sei se você é mãe, ou pai, mas tenho certeza de 
que você é filho. Escreva uma carta para as pessoas 
que cuidam de você, expressando sua gratidão por 
tudo que elas são e por tudo que já fizeram para 
mostrar amor a você. Se elas forem cristãs, aproveite 
para expressar a gratidão por elas terem escolhido 
andar nos caminhos do Senhor e guiar você nessa 
trajetória.

Tenente Lucas Wakai-Braga
Oficial Nacional de Juventude
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