


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 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 131 países, contando com mais de 17.000 oficiais 
(pastores) e mais de 1.000.000 de soldados (membros) que 
atuam mantendo e administrando escolas, hospitais, clínicas, 
albergues, lares para crianças e idosos, creches e centros 
comunitários.

O Exército de Salvação trabalha também com equipes que 
atuam em emergências como: enchentes, tufões, terremotos, 
atendimento a refugiados de guerras, epidemias, zonas de 
conflito e invernos rigorosos.

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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Estimados leitores,

É com grande satisfação que me dirijo a vocês nesta 1ª 
edição da Rumo de 2019. Nosso objetivo é trabalhar por 
uma sociedade mais justa e nos engajar na conscientização 
dos nossos leitores a respeito dos assuntos relevantes para 
a sociedade.

No dia 08 comemoramos o “Dia Internacional da Mulher” e, 
por esta razão, esta edição é dedicada a todas as mulheres. 
Os textos publicados aqui têm como intuito a reflexão sobre 
a importância, a dignidade e os diretos das mulheres, bem 
como seu valor para a família, a sociedade e o mundo.

No entanto, faz-se necessário chamar atenção para a triste 
realidade do feminicídio que tem vitimado muitas mulheres. 
Basta dar uma olhada nos noticiários e nas estatísticas para 
perceber o quanto a situação é alarmante e assustadora.
Que cada um de nós possamos fazer o possível para que as 
mulheres tenham seus direitos assegurados; protestemos 
contra tudo aquilo que venha ameaçar a igualdade de 
direitos entre homens e mulheres. 

Não posso deixar de destacar aqui a estima que tenho por 
essas guerreiras. Como disse Luiz Fernando Veríssimo: 
“Tenho apenas um exemplar em casa, que mantenho com 
muito zelo e dedicação, mas na verdade acredito que é ela 
quem me mantém. Portanto, por uma questão de auto 
sobrevivência, lanço a campanha ‘Salvem as Mulheres!’” 

Uma excelente leitura.

Cristiano Araújo - Major
Editor

NOTÍCIA

CONEXÃO
Jornada Dupla

de Trabalho

04
ESPECIAL

A Importância e o
Direito das Mulheres

05

08
DIREITOS HUMANOS, 
HUMANOS DIREITOS

Parem o 
Feminicídio!

10

CONTEXTO
Suprema Criação

RUMO KIDS
Rotina Abençoada

12

REFLEXÃO
Jesus e as Mulheres
em uma Sociedade

Patriarcal

14

3 Rumo - Março de 2019



ESPECIAL

É um prazer saudá-los novamente. Estou muito feliz 
por estar apresentando esta nova edição da revista 

Rumo, que traz um tema muito relevante para hoje. 
Neste mês estamos concentrando nossa atenção na 
importância e nos direitos das mulheres.

O Exército de Salvação vem discutindo a questão de 
“igualdade de gêneros” por muitos anos e, recente-
mente, nosso líder internacional, General Brian Pedd-
le, reafirmou nossa posição. Ele escreveu que existem 
princípios sobre os quais o Exército de Salvação não 
faz concessão e disse que “não podemos aceitar 
nenhuma interpretação bíblica sobre essa questão, 
exceto que somos criados à imagem de Deus. Qual-
quer outra postura é indefensável!” Ele afirma que as 
mulheres devem ter as mesmas oportunidades que 
os homens, tanto na educação como no trabalho.

Mas, a realidade é que, neste país e em muitos outros 
em todo o mundo, as mulheres não são tratadas como 
iguais aos homens, e isso para prejuízo de nossa in-
dústria, governos e famílias. Em nossas igrejas ainda 
permanecem debates sobre se as mulheres devem 
ensinar e pregar para os homens. Nossos conselhos 

corporativos são preenchidos por uma ampla maioria 
de homens e, apesar de estarmos fazendo progresso, 
os funcionários do nosso governo não têm um equi-
líbrio de gênero.

Espero que vocês achem esta edição da revista Rumo 
interessante e desafiadora. A Bíblia nos lembra de que 
como seguidores de Jesus, “Não há..., homem nem mu-
lher; pois todos são um em Cristo Jesus.” (Gálatas 3:28).

Que Deus os abençoe neste mês. Obrigado por seu 
apoio ao nosso trabalho e ministério.

Ted Horwood – Coronel
Chefe Nacional do Território do Brasil

Quartel Nacional – São Paulo
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A Importância e o
Direito das Mulheres
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No dia 22 de dezembro de 2018 tivemos a honra e a 
alegria de receber os Coronéis John e Pearl Jones 

para o lançamento do livro “Além das Fronteiras. O 
início do Exército de Salvação no Nordeste do Brasil”. 
Reunidos no Corpo Central de Recife, salvacionistas 
de várias partes do Nordeste vieram prestigiar e ma-
tar a saudade dos pioneiros do trabalho salvacionista 
nesta região.

Os Majores Ebeneser e Eliana Nogueira estiveram 
presentes para dirigir o festival de louvor no qual a 
Coronel Pearl falou sobre as peripécias da família ao 
chegar ao Nordeste mais de trinta e cinco anos atrás. 

Depois, o Coronel Jones trouxe a meditação, desafian-
do-nos a não nos contentarmos com o que já existe, 
mas a explorar e ampliar o trabalho.

Ao fim do Festival, houve uma noite de autógrafos 
com muitos querendo cópias do livro em primeira 
mão e com a assinatura dos autores. Conforme pala-

NOTÍCIA
vras do pró-
prio Coronel 
Jones, o ren-
dimento da 
venda  dos 
livros em in-
glês será re-
vertido em 
apoio à Divi-
são NE.

Sem dúvida 
foi um momento histórico para a Divisão do Nordes-
te e um lembrete vívido de que o mesmo Deus que 
ajudou nossos irmãos a iniciarem a obra, desafia-nos 
a irmos adiante confiando na Sua providência.

Paulo Soares - Major
Chefe Divisional do Nordeste

O Centro 
de Inte-

gração Fa-
miliar Arco 
Verde está 
situado no 
Município de 
Prudente de 
Morais Mi-
nas Gerais. 
O trabalho 

iniciou-se com o regime de Orfanato para crianças 
e adolescentes, em 03 março de 1941. Ao decorrer 
dos anos, com as mudanças na legislação, o CIFAV 
precisou adaptar-se e, atualmente, trabalha com a ti-
pificação de “Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos”.  

No dia 12 de dezembro de 2018, o Exército de Salva-
ção foi homenageado pela Câmara dos Vereadores 
e recebeu das mãos do Presidente, Sr. João Onofre 
Dias, a moção de Honra ao Mérito pelos serviços pres-
tados ao Município de Prudente de Morais, trabalho 
este realizado a mais de 75 anos. Dedicamos este 
reconhecimento a todos os Oficiais que dedicaram e 
contribuíram com suas vidas para o desenvolvimento 
deste trabalho e principalmente a Deus que tem sido 
o centro deste trabalho, com Sua infinita bondade e 
provisão.  

Pâmella Cordeiro - Tenente
Diretora de Filial - 

Centro de Integração Familiar Arco Verde

CONFERÊNCIA
“EU LUTAREI PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER”

A cada ano, no dia 08 de março, celebra-se o Dia Internacional da Mulher. Neste dia, merecidamente, são 
lhes oferecidos chocolates, flores e outros mimos. No entanto, os dados oficiais mostram que mais de 77 
mil mulheres foram assassinadas nos primeiros 18 anos do século 21. Infelizmente, poucos são aqueles 
que têm levantado a voz para denunciar o feminicídio e para dizer: “Basta de mulheres assassinadas! Parem 
de assassinar nossas filhas e netas! Nenhuma a menos”. Diante disso, neste ano o Exército de Salvação 
decidiu celebrar o Dia Internacional da Mulher de forma diferente: convocando igrejas, instituições, assim 
como homens e mulheres de boa vontade para uma conferência com o objetivo de “juntos buscarmos 
a justiça”, denunciarmos o feminicídio e assumirmos a responsabilidade de levantar a voz em favor das 
mulheres e da vida. 
Local: Exército de Salvação - Rua Juá, 264 (Próximo ao Metrô Praça da Árvore)
Horário: Das 19h00 às 21h00
Contato: educacao@bra.salvationarmy.org - WhatsApp: (11) 94883-5628
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No dia 18 de janeiro de 2019, em parceria com o 
Fundo de População das Nações Unidas - UNFPA, 

o Exército de Salvação inaugurou o Projeto Pontes, 
na cidade de Boa Vista.  Trata-se de um Centro de 
Atenção Psicossocial que oferece um espaço de 
convivência social e afetividade para brasileiras e 
migrantes vítimas de violência baseada em gênero 
e outras violações de direitos.
 
A equipe de colaboradores do projeto Pontes é 
composta por homens e mulheres com formação 
nas áreas de Direito, Serviço Social, Psicologia, Pe-
dagogia, entre outras.

Convidamos algumas mulheres desse grupo para 
escreverem sobre sua jornada dupla de trabalho.  
O grupo narrou de distintas formas seu dia-a-dia, 
mas todas verbalizaram seus múltiplos papeis 
como mães, esposas, filhas e profissionais. Dentre 
os textos recebidos, destacam-se os escritos pela 
Advogada Evelyn Laiara Negreiros e pela Psicóloga 
Andreza Tavares:

“As mulheres conquistaram muitos direitos com o 
passar do tempo, entre eles o aumento de sua escola-
ridade, a entrada no mercado de trabalho, a responsa-
bilidade pela família e a permanência no mercado de 
trabalho. Ainda assim, com toda a representatividade 
feminina, o Brasil ainda possui uma grande desigualda-
de de gênero, expressada através de diversos aspectos, 
de modo que há uma ascensão desigual das mulheres 
em relação às oportunidades que compõem o processo 
de desenvolvimento. 

Há uma distinção histórica entre homens e mulheres 
em relação ao mercado de trabalho formal, o qual se 
torna muito mais exigente para o sexo feminino no 
que diz respeito aos afazeres domésticos. Isso porque 
culturalmente ainda se atribui às mulheres a respon-
sabilidade de grande parte do trabalho doméstico e o 
cuidado com os filhos, enquanto aos homens se atribui 
a responsabilidade de atuar no serviço fora do âmbito 
doméstico.

Assim, mesmo diante da crescente e louvável incorpora-

CONEXÃO

Jornada dupla
de trabalho
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ção da mulher no mercado de trabalho, há uma grande 
dificuldade em desvincular o papel social designado 
a elas, dificultando as possibilidades de participação 
igualitária das oportunidades.

Diante desse quadro, torna-se um desafio encontrar 
equilíbrio entre o trabalho remunerado e as responsa-
bilidades familiares, deixando claro o quão dificultoso 
e desgastante é a dupla jornada de trabalho para as 
mulheres brasileiras.  Essa desigualdade torna-se mais 
evidente quando se fala de mulheres jovens com filhos 
pequenos combinado, entre outros fatores, com a 
baixa qualidade de vida, como o reduzido número de 
creches e a diminuição de possibilidades de se manter 
com vínculo empregatício.

Trabalhar com essas mulheres, para essas mulheres 
e ser uma dessas mulheres faz com que acreditemos 
muito mais que tocamos as vidas umas das outras à 
medida que superamos nossas diferenças e nossas 
barreiras, a fim de nos encontrarmos muito mais forta-
lecidas e, como está na moda dizer, empoderadas para 
realizarmos tudo que nos propusermos a realizar com 
a delicadeza e a coragem de verdadeiras embaixadoras 
em terras ‘estranhas’ a nós.”

Milka Santos
Secretária Nacional da Obra Social

“... com toda a representatividade feminina, o 
Brasil ainda possui uma grande desigualdade de gênero, 

expressada através de diversos aspectos, de modo que há 
uma ascensão desigual das mulheres em relação às 

oportunidades que compõe o processo de desenvolvimento.” 
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DIREITOS HUMANOS, HUMANOS DIREITOS

PAREM O FEMINICÍDIO! 
Basta de mulheres assassinadas! Nenhuma a menos: 

Engajem-se e tomem a responsabilidade

Introdução

Sou pai de quatro filhas. Três delas já casadas. Por-
tanto, houve uma época em nossa casa que havia 

cinco mulheres – todas elas decididas, determinadas 
e com personalidades fortes. De fato, quando olho 
minha história, percebo não faltarem mulheres: 
algumas, corajosas; outras, determinadas; ainda 
outras, intelectuais; e, outras, líderes. Também tenho 
quatro netas e, apesar de ainda serem pequenas, já 
é possível observar o quão obstinadas são. 
Na vida profissional, já liderei, mas também já fui 
liderado, por mulheres. Talvez daí venha a minha 
convicção de ser possível uma sociedade diferente 
onde homens e mulheres sejam parceiros que se 
complementam, se respeitam, se enriquecem e 
contribuem para a construção de um futuro distinto 
daquele que predomina na sociedade atual: a violên-
cia e o assassinato sistemático de mulheres.  

Feminicídio no mundo e na América Latina 
A situação acima mencionada é tão grave que um 
termo da década de 1970 – feminicídio – há sido 
resgatado e difundido pela socióloga sul africana 
Diana E. H. Russel para descrever a mortandade 
de mulheres simplesmente pelo fato de serem 
mulheres. 
Segundo a ONU – Organização das Nações Unidas - 
no mundo, uma mulher é vitima de feminicídio a cada 
seis horas. Na América Latina, esse número aumenta 
para nove feminicídios diários. Assim sendo, fora das 
zonas de guerra, a região latino americana é marcada 
como o lugar mais perigoso para elas, pois aqui não 
faltam casos extremos de violência contra a mulher. 
 

Cultura de violência e uso de textos sagrados 
A cultura de violência não é nova, muito menos a vio-
lência doméstica e, em particular, a violência contra a 

mulher. Por mais paradoxal que seja, nos textos sa-
grados das mais diversas religiões pode-se encontrar 
tanto narrativas progressistas e libertarias quanto 
narrativas que, em nome de Deus e de uma reve-
lação do além, mulheres são submetidas, caladas, 
oprimidas e muitas vezes transformadas em objetos 
de cama, mesa e banho. Claro é que se aceitam essa 
condição, são exaltadas como “mulheres virtuosas”, 
“como filhas de Sara que, em tudo obedecia a seu 
marido e o chamava de ‘meu senhor’”.  Entretanto, 
se decidem deixar de ser “Amélia” (a famosa música 
composta por Ataulfo Alves e Mário Lago), se deci-
dem ser gente, ter opinião própria, cuidar de si, não 
“achar bonito não ter o que comer” e romper com 
um relacionamento abusivo, aí é demais: “o bicho 
pega”, “o couro come”, “o pau desce” e “o cacete rola”.   

Feminicídio como consequência 
da naturalização do machismo

A violência contra a mulher e o feminicídio têm raízes 
culturais. Vêm da naturalização do patriarcalismo e 
do machismo, onde o homem é considerado supe-
rior, e, a mulher, propriedade sua, como inferior. 
Com isso, sua vida é afetada em todas as dimen-
sões: física, emocional, intelectual, patrimonial, 
psicológica, sexual e profissional. Em um contexto 
como esse, os direitos das mulheres são violados, a 
desigualdade de gênero aumentada, suas oportuni-
dades pessoais e profissionais diminuídas e o assé-
dio moral e sexual, multiplicados. Sim, o machismo 
causa sofrimento, impede a ascensão profissional da 
mulher, prejudica a economia e mata. Em sociedades 
como a latino americana, em geral, e a brasileira, 
em particular, é urgente esforçar-se para pôr fim ao 
machismo, pois esse mata.     

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi promulgada em dezembro de 1948. Ela 
trata de questões fundamentais para a convivência pacífica e respeitosa entre todos os 
seres humanos e da dignidade que cada um tem independentemente de religião, credo, 
cor ou raça. Infelizmente, mais de 70 anos depois, seu conteúdo ainda é desconhecido 
e não poucas vezes distorcido. Nesta série de artigos, o Major Maruilson Souza parte 
do pressuposto de que os direitos humanos não são para os humanos direitos, mas 
para que todos os humanos andem direito e tratem uns aos outros com respeito e 
dignidade. Nessa perspectiva, o autor se propõe a abordar o assunto de maneira que 
o(a) leitor(a) possa perceber que os Direitos Humanos relacionam-se com o nosso dia-

a-dia e que seu objetivo principal é que nos tornemos “Humanos Direitos”. 
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Tornando visível 
o assassinato invisível de mulheres  

As estatísticas revelam que a violência e o assassi-
nato de mulheres ocorrem em todas as camadas e 
classes sociais, assim como com pessoas de todos 
os níveis intelectuais. Resultado: no Brasil, a cada 
dois minutos, cinco mulheres são espancadas e, a 
cada dia, 13 mulheres são assassinadas (2016). Na 
verdade, considerando os números globais divulga-
dos e disponibilizados pelas mais diversas agências 
nacionais e internacionais, entre 1980 e 2010 (30 
anos) 92 mil mulheres foram assassinadas. Se nos 
ativermos somente aos primeiros 18 anos do século 
21, a situação só piorou: mais de 77 mil mulheres 
foram assassinadas. Vejamos os detalhes por ano:

Ano Nº de Mulheres assassinadas
2000 3.743
2001 3.851
2002 3.867
2003 1.864
2004 3.830  
2005 3.884
2006 4.022
2007 3.772
2008 4.023
2009 4.260
2010 4.465
2011 4.512
2012 4.719
2013 4.762
2014 4.757
2015 3.777
2016 4.245
2017 4.539
2018 4.745

   
Desafio: 

Sair da indiferença e tomar responsabilidade 
Com os dados acima, não é de estranhar que o Brasil 
ocupe o ranking do 5º país do mundo em número de 
mulheres assassinadas. Portanto, é preciso sair de 
cima do muro, da indiferença, de fingir que vivemos 
num paraíso cristão (86,8% da população brasileira 
identifica-se como cristã, sendo 64,8% católicos ro-
manos e 22,2% protestantes) e fazer passeatas, mar-
chas e procissões em defesa da vida e das mulheres. 
Diante dessa trágica situação, é necessário tomar 
consciência de que somente ter legislação avançada 

não é suficiente. É imperativo exigir das autoridades 
a ampliação da estrutura judicial; é crucial insistir 
na educação dos homens – em ambientes laborais, 
escolares, residenciais e nos templos religiosos 
- para que respeitem as mulheres e, ao mesmo 
tempo, empoderem as mulheres – educacional e 
profissionalmente - para não temerem os homens, 
fazerem-se respeitar e para buscarem seus direitos. 
Igualmente é necessário convocar todos, no dizer 
do líder mundial do Exército de Salvação – General 
Brian Peddle – para “estar preparado, engajar-se e 
tomar responsabilidade” de anunciar o Evangelho, 
defender outros e participar em ações redentivas. 
Nesse sentido, que os evangélicos marchem em 
favor da vida; que os católicos romanos façam 
procissões contra o homicídio de mulheres; que 
os judeus derramem lágrimas e na força de הוהי se 
pronunciem contra o extermínio de mulheres; que 
os filhos e as filhas de santo vão às ruas exigir que 
ninguém toque nas filhas do Santo; que os muçul-
manos em nome de Alá, o misericordioso, levan-
tem compassivamente suas vozes em defesa das 
mulheres; que os budistas iluminados por Brahma 
trabalhem para que as mulheres possam viver em 
paz; que os agnósticos e ateus usem suas influências 
para afirmar “mexeu com uma, mexeu com todas 
e com todos”; e que todos homens e mulheres de 
boa vontade deem as mãos, unam-se na força do 
Todo Poderoso e juntos gritem: “chega de sangue 
derramado! Parem de matar nossas filhas e netas! 
Nós lutaremos até o fim para que todas possam 
viver! Nenhuma a menos!” “Todos têm direito à 
vida, à liberdade e à segurança pessoal” (Artigo 3 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos). 

Para discutir em grupo:
1. Você conhece alguma mulher que já foi vítima de 
violência? Compartilhe. 
2. Em sua opinião, quais são as principais causas da 
violência e do assassinato de mulheres? 

Maruilson Souza, é Doutor em Filosofia (Ph.D) e 
Pós-Doutor (Psicologia). Atualmente serve como 

Secretário Nacional de Educação e membro do 
Conselho Internacional de Teologia. 



Quando penso na criação de Deus, fico maravi-
lhado com a sua beleza. Mais interessante ainda 

é pensar naquilo que existe, mas não conhecemos 
porque ainda não tivemos oportunidade. Há pes-
soas, por exemplo, que não conhecem o mar, mas 
sabem que existe. Agora, dentro de toda a criação, 
há aquela que pode ser considerada a sua suprema, 
a sua grande obra prima. Qual seria?

Vamos à Bíblia! No primeiro capítulo de Gênesis, 
está registrado sobre a criação que, segundo o 
Autor Sagrado, aconteceu em seis dias. Dentro de 
cada dia, Deus segue uma ordem lógica; ele não cria 
os animais terrestres sem antes criar os campos. 
Deus cria uma coisa e preenche com outra. No fim 
de cada dia está escrito que tudo o que Ele fez era 
bom (Gênesis 1:10,12,18).

Quando, porém, Deus cria o homem e a mulher 

CONTEXTO

Suprema Criação

(preste atenção na ordem!), está escrito que “eis 
que era MUITO bom!” (Gênesis 1:31). Deus segue a 
mesma lógica com o resto da criação. Onde estaria 
a beleza do mar, se não houvesse peixes e corais? 
Que graça haveria nos campos se Deus não tivesse 
criado os animais terrestres? Onde estaria a beleza, 
a força e a virtude da humanidade, se Deus não 
tivesse criado as mulheres?

Faltam palavras para explicar por que a Suprema 
Criação de Deus fica em segundo plano, sendo 
que a Bíblia a coloca num patamar elevado. Faltam 
palavras também para explicar o outro extremo: a 
virtude feminina. Se, por um lado, a mulher sempre 
foi e ainda é alvo de desprezo e exploração, por ou-
tro lado, é preciso reconhecer a sua inteligência, a 
sua força, a sua capacidade de suportar a dor física e 
psicológica (que é muito maior do que a do homem), 
mas especialmente suas virtudes descritas na Bíblia.
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Existem algumas tentativas teológicas que procu-
ram justificar a supremacia masculina em relação 
à feminina. Essas explicações permeiam as mais 
diversas instituições: família, trabalho e grupos 
religiosos (igreja por exemplo). Ideias como “na 
igreja a mulher pode ser tal coisa, mas não pode 
ser outra”, ou “cabe à mulher ser isso ou aquilo em 
casa e não se envolver no outro” marcam as dife-
renças que socialmente são estabelecidas. A Bíblia 
parece sugerir um padrão. Porém, um olhar mais 
atento permite entender que Deus cria homem e 
mulher para serem um só. Por causa da ordem co-
locada (homem primeiro, depois mulher) a mulher 
representa o toque da perfeição de Deus. Tudo o 
que Deus criou era bom, mas para a Sua criação ser 
perfeita faltava algo que a criação do homem em si 
não completava. Esse toque de perfeição divina foi 
a criação da mulher.

Salomão se perguntou: “mulher virtuosa: quem a 
achará?” (Provérbios 31:10). Está mais próxima do 
que se imagina, mas a inversão de valores dificul-
ta perceber isso. Que possamos valorizar mais a 
virtude do que a estética, porque não é necessário 
ir longe para encontrar a Suprema Criação. Agora, 
se existe algo ainda mais sublime, esta é a pessoa 
de Jesus Cristo que, pela Sua morte e ressurreição, 
igualou a todos/as diante do Pai, mas devolveu o 
devido valor à Suprema Criação de Deus.

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

Jeferson Viega D’Avila - Capitão
OD Corpo (Igreja) de Uruguaiana 

 “Onde estaria a beleza 
do mar, se não houvesse 
peixes e corais? Que gra-

ça haveria nos campos, se 
Deus não tivesse criado os 
animais terrestres? Onde 
estaria a beleza, a força e 
a virtude da humanidade, 
se Deus não tivesse criado 

as mulheres?”
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Se você tem entre 10 e 17 anos de repente tem 
o mesmo problema de Angélica: detesta fazer 

tarefas de casa. Quando digo tarefas, refiro-me a 
arrumar o quarto, passar aspirador, varrer, tirar o pó 
dos móveis, lavar e secar louça, entre outras “cositas 
mas” (provavelmente não é assim que se escreve”, 
mas é como se fala por aí! E com certeza, quando 
tem que fazer, é por que alguém mandou. Imagino 
também que não é com a cara mais alegre do mun-
do que você faz a tarefa imposta. Provavelmente, 
se você pudesse escolher em não fazer, não faria 
mesmo! (Já consigo até antever as reclamações que 
saem da sua boca por conta do “trabalho” injusto, 
sim, porque, convenhamos... é difícil não reclamar). 

Não tem nada de anormal nisso! O problema é que 
alguém tem que fazer essas tarefas  que você detes-
ta e, geralmente, - embora muitos homens façam e 
eu “tiro o chapéu para eles” - essa tarefa fica com as 
mulheres:  irmãs, mães, tias, avós, secretárias do lar 
e assim por diante. Muitas, também, detestam exer-
cer essas  tarefas; mas, se estas não forem feitas, a 
sujeira e a bagunça tomam conta do lugar e quem, 
conscientemente, gosta de viver no meio da sujeira 
e da bagunça??? Eu não gosto mesmo!

Angélica tem uma mãe que canta quando faz as 
tarefas de todo o santo dia! Não o canto de músicas 
chamadas “do mundo” ou seculares! Ela canta hinos 
a Deus! Exaltando-O em Sua Majestade e Glória! Não 
uma nem duas vezes, ela pegou sua mãe sorrindo 
ao lavar a louça ou quando passava pano no chão 
da cozinha. Já ouviu sua mãe conversando com Deus 
quando estava limpando a privada!!!

Eu tenho uma amiga assim! Nunca a vi reclamar! E 
olha que a casa onde mora não é pequena. 

Você pode até se espantar, mas nas gerações ante-
riores à sua e talvez de sua mãe, as mulheres eram 
preparadas para serem donas de casa! Sim! O tra-
balho era voltado para o lar! Os  maridos tinham o 
dever de sustentar a casa, e a mulher de mantê-la 
limpa e arrumada, cuidando dos filhos e dos ensi-
namentos domésticos. (Em algumas culturas isso 
ainda é muito forte.) 

Certa vez, Angélica perguntou à sua mãe:
- Mãe, por que a senhora canta hinos a Deus quando 
faz essas tarefas tão chatas?
A mãe de Angélica respondeu: 

RUMO KIDS

Rotina Abençoada

“Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, 
sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo.”

Colossenses 3:23,24
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- Porque assim elas se tornam leves! 
- Como assim?
- É como se todo o fardo e cansaço passassem 
para outras mãos! E, pensando bem, elas passam 
mesmo!
- Eu não sei como a senhora aguenta. Daqui a pouco 
muito das coisas que foram limpas já estarão sujas 
de novo. 
 - Que bom que você sabe disso! E por esse motivo, 
eu tenho certeza de que você me ajudará a mantê-
-las limpas, não é mesmo?
           
- Eu não sou melhor que ninguém, Angélica, mas se 
eu tenho uma tarefa a fazer, eu a faço, mesmo que 
não goste! A diferença está em como eu vou me 
preparar para fazê-la. Eu escolhi convidar Deus para 
fazer parte dela e, assim, nós conversamos, e o que 

parecia ser uma rotina comum, torna-se abençoada! 
O Espírito Santo de Deus vai trabalhando em minha 
vida e, quando vejo, já terminei! Experimente, 
Angélica! Você irá perceber a diferença!

Querido(a) amiguinho(a), menino ou menina,

Não importa se temos tarefas rotineiras a cumprir; 
mas se temos que cumprir, por que não  fazer da 
melhor forma possível? Peça que o Espírito Santo 
acompanhe seu trabalho, deixando-o mais leve. 
Que 2019 seja assim: cheio de rotinas abençoadas!

Beijos,

Tia Lilian

Encontre sete diferenças nas figuras a seguir:

(Resposta do passatempo: página 02)



A situação da mulher no Judaísmo do tempo de Je-
sus não era das melhores. O Judaísmo, segundo 

suas tradições, encara a mulher de uma forma bem 
diferente do homem. A constituição familiar foi sem-
pre patriarcal. Tudo girava em torno das decisões 
masculinas. As mulheres, quando solteiras, perten-
ciam ao pai; depois do casamento, eram proprie-
dade do marido, eles governavam como senhores 
absolutos; ela não tinha muita autonomia; se estéril, 
era relegada ou substituída; pela escrava; convivia 
com a poligamia do marido, sem poder reclamar, 
pois a poligamia era aceita. Só podiam mostrar-se 
em público com o rosto coberto com véus, de forma 
que os traços do seu rosto não pudessem ser distin-
guidos. Se a mulher saía à rua sem cobrir a cabeça e 
o rosto, ofendia os bons costumes: por esse motivo, 
o marido poderia expulsá-la de casa e divorciar-
-se dela. Viviam no silêncio e na obscuridade. Por 
último, a religião judaica tinha e tem como rito de 
iniciação a circuncisão: rito somente para homens. 

No entanto, apesar dessa triste realidade, eram as 
mulheres que participavam na economia da socie-
dade judaica. Elas trabalhavam duramente em casa 
e no campo: plantavam, colhiam, moíam o trigo, a 

REFLEXÃO

Jesus e as Mulheres 
em uma Sociedade Patriarcal

14Rumo - Março de 2019

cevada e outros cereais. Preparavam o pão, cozinha-
vam, buscavam água nas fontes e poços. Fiavam e 
teciam. Cuidavam da família e educavam os filhos. 
Uma incoerência era o fato de como, dentro desta 
sociedade patriarcal, se determinou a consistência 
do ser judeu. Como isso era feito? Judeu é aquele 
que nasce de mãe judia. É, portanto, a mãe, não o 
pai, que determina a identidade judaica do filho.

Jesus, no entanto, devolve a dignidade às mulheres 
e estabelece a igualdade de direitos, pois o amor 
de Deus não faz distinção. Jesus Se posiciona con-
trário à opressão e à marginalização das mulheres. 
Ele as acolhe como irmãs, promove e oferece um 
lugar digno na sociedade. Olhando os Evangelhos, 
encontramos muitos textos expressivos que falam 
delas. No ministério de Jesus, as mulheres adquirem 
outro patamar, diferente daquele da sociedade. Para 
o Mestre, as mulheres devem receber o seu devido 
valor e tomar seu lugar na sociedade.

O relato de Lucas 8:1-3 mostra-nos que elas não 
somente tiveram um encontro com Ele, mas que O 
acompanharam em Suas andanças pela Palestina. 
Jesus teve muitos e importantes contatos com as 
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mulheres, Ele tocou seus corações e suas vidas 
com amor e ternura, trazendo cura, restauração e 
libertação. Esteve com algumas no meio de suas 
atividades femininas rotineiras, suas preocupações, 
suas angústias, seus sofrimentos, suas dúvidas e 
seus questionamentos. 

Os homens que seguiam Jesus O haviam 
compreendido de um jeito masculino, objetivo - 
esperando ações - que Jesus lhes mostrasse o Pai, 
que expulsasse os romanos e que instituísse a 
realeza. As mulheres, pelo contrário, estavam mais 
preocupadas em dispensar certo cuidado e atenção 
ao Mestre: vemos a mulher que derramou o vaso de 
perfume nos pés de Cristo e enxugou com o cabelo; 
aquelas que amorosamente vão ao túmulo de Jesus 
no domingo da ressurreição para embalsamá-lO. 

O fato de que elas foram às primeiras testemunhas 
da ressurreição revela o valor dado a elas. A palavra 
de uma mulher não servia como testemunho válido 
perante a sociedade. Todavia, Jesus rejeitou essa 
perversa tradição e escolheu mulheres como as 
primeiras testemunhas de Sua ressurreição (Mateus 
28:8-10), constituindo-as não somente como as 
primeiras receptoras da mais importante notícia, 
mas as primeiras a proclamá-la; e, ao reprovar os 
discípulos por não crerem no testemunho de Suas 
discípulas (Marcos 16:14) Ele os ensinou a rejeitar 
os preconceitos das antigas tradições e caminha-
rem à luz da proposta de Seu reino, no qual não há 
homem nem mulher.

Jesus, vai além. Ele ensinou mulheres, em uma épo-
ca em que era comum dizer que é melhor queimar 
as palavras da Torá do que confiá-las a uma mulher. 
Sua demonstração de que a educação não era 
monopólio dos homens, é muito clara. Não é por 
acaso que Ele viveu cercado por um grupo de mu-
lheres que, desafiando as restrições impostas por 
sua cultura, seguiram-nO por estradas poeirentas, 
enfrentando o desconforto, a fim de sustentá-lO e 
aos discípulos com bens materiais e, muito prova-
velmente, com aqueles pequenos toques de carinho 

e cuidado feminino, oferecendo um pouco de con-
forto ao Mestre amado. Mas não foi somente isso. 
Elas não se limitaram a conceder ajuda financeira 
e material ao Mestre, elas estiveram com Ele na 
agonia de seus últimos momentos de vida, antes da 
crucificação. Foram as únicas que estiveram aos pés 
da cruz (João 19:25) (porque os discípulos haviam 
fugido - Marcos 14:50). 

Jesus acolheu as mulheres, estimou-as, respeitou-
-as, valorizou-as. Ele cura, consola e supera o tabu 
da impureza ao curar e purificar a mulher que 
sofria de hemorragia (Marcos 5:34). Ele toma as 
mulheres como exemplo de fé ao elogiar a viúva 
pobre (Marcos 12:41-44) e cultiva a amizade delas 
- é amigo de Marta e Maria, as conhecidas irmãs de 
Lázaro (Lucas 10:38-42). Ele devolveu a dignidade 
e consolo à viúva de Naim ao ressuscitar seu único 
filho (Lucas 7:11-17).  

Jesus confrontou o sistema que colocava as mulhe-
res na posição de subordinadas. Sua vida e minis-
tério foram um claro manifesto contra o sistema 
opressor. Não encontramos em nenhuma de Suas 
ações, Seus sermões ou Suas parábolas algo que 
depreciasse ou diminuísse as mulheres. Não há 
nada que respalde a preconceituosa visão cultural 
e religiosa da Sua época, que enxergava a mulher 
como um ser inferior. Muito pelo contrário, Sua 
atitude e mensagem apresentavam uma impres-
sionante ruptura com o “status quo”. Ele desfere 
um duro golpe na cultura que negava dignidade às 
mulheres e reclama para Seu Reino as bênçãos de 
Sua criação original: a igualdade dos gêneros. 

Que o valor que Jesus deu e dá às mulheres ajude 
muitas outras hoje a se aproximarem mais dAquele 
que veio para restaurar a essência da feminilidade 
que o pecado distorceu e contaminou.

Cristiano Araujo - Major
Editor-em-Chefe

 “Jesus, no entanto, devolve a dignidade às mulheres e 
estabelece a igualdade de direitos, pois o amor de Deus não faz 

distinção. Jesus Se posiciona contrário à opressão e à 
marginalização das mulheres. Ele as acolhe como irmãs, 

promove e oferece um lugar digno na sociedade.”
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