Um pouco de nossa História
Exército de Salvação foi fundado por William e Catherine Booth, em Londres, no ano de 1865. Sensibilizados
pela extrema carência do leste de Londres e movidos pelo
amor de Deus, trabalharam com dedicação para levar as boas
novas do evangelho e atender os milhares de necessitados
castigados pela extrema pobreza.
Inicialmente chamado “Missão Cristã”, optou, em 1878, por
uma estrutura organizacional semelhante à militar, quando o
nome Exército de Salvação, que retrata sua batalha em favor
da justiça, foi adotado. Como um “exército” e, em decorrência
do latente amor às almas, a expansão foi rápida e logo outros
territórios foram “conquistados”. Hoje o Exército de Salvação
atua em 132 países, contando com mais de 17.000 oficiais
(pastores) e mais de 1.000.000 de soldados (membros) que
atuam mantendo e administrando escolas, hospitais, clínicas,
albergues, lares para crianças e idosos, creches e centros
comunitários.
O Exército de Salvação trabalha também com equipes que
atuam em emergências como: enchentes, tufões, terremotos,
atendimento a refugiados de guerras, epidemias, zonas de
conflito e invernos rigorosos.
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Declaração Internacional de Missão:
“O Exército de Salvação, um movimento
internacional, é um ramo da Igreja Cristã.
Sua mensagem é baseada na Bíblia. Seu
ministério é motivado pelo amor a Deus. Sua
missão é pregar o Evangelho de Jesus Cristo
e suprir as necessidades humanas em Seu
nome sem discriminação.”
Declaração Nacional de Missão:
“O Exército de Salvação existe para
salvar almas, edificar os santos e servir
a humanidade sofredora, motivado pelo
amor a Deus, em nome de Jesus, sem
discriminação.”
Declaração Nacional de Visão:
“Um povo santo engajado na missão, que
trabalha em unidade e de forma apaixonada
como agente de transformação na sociedade
brasileira.”
Visão 2030:
“Ser uma das mais relevantes organizações
cristãs e sociais do Brasil, com alto nível de
excelência”.
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.
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Atuação do Exército de Salvação no Brasil
Em 1922 os Tenentes-Coronéis David e Stella Miche, procedentes da Suíça, desembarcaram no Rio de Janeiro e iniciaram
o trabalho que rapidamente expandiu-se para São Paulo, em
1924, e depois para Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, Distrito Federal e Nordeste.
Em 1974, para melhor atender à legislação brasileira, foi
criada a APROSES (Assistência e Promoção Social Exército
de Salvação), que é uma organização não governamental de
natureza assistencial, promocional e educacional, sem fins
lucrativos, mantida pelo Exército de Salvação e que atende
cerca de 1.700 pessoas em situação de vulnerabilidade social por dia. Porém, o Exército de Salvação também presta
assistência através de seus 41 Corpos (igrejas) com visitas a
hospitais, presídios e asilos.
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Estamos dedicando esta edição às mães, aquelas mulheres
extraordinárias que dedicam suas vidas pelos filhos;
mulheres que tem encontrado seu lugar na sociedade e tem
buscado o melhor para suas famílias, sendo muitas delas
a dona do lar. A maternidade é uma missão sublime, mas
também cheia de desafios; enquanto escrevo estas palavras
lembro de minha mãe e dos tantos esforços que ela fez,
juntamente com meu pai, para nos dar educação, saúde e
alimentação, isso só para citar alguns exemplos. Devo o que
sou à mulher a quem chamo de mãe e à minha avó, uma
grande mãe para mim.
Celebramos este dia e todos os outros em homenagem a
estas virtuosas mulheres, dignas de todo o nosso amor,
aceitação, carinho e dedicação. O Exército de Salvação
reconhece o valor das mães e entende o importante papel
que elas desempenham no mundo. Trazer ao mundo
um pequeno ser é uma grande responsabilidade, que só
aumenta à medida em que ele ou ela vai crescendo, mas
são nessas horas que essas mulheres mostram seu valor
e sua coragem.
O que seria da humanidade sem as mães? De todas as
criaturas de Deus elas são as mais gloriosas. Parabéns,
mamães, não somente no seu dia, mas todos os dias. Somos
gratos a Deus pelas suas vidas.
Que esta edição honre as mães com seus artigos e traga
uma homenagem digna a todas elas.
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MATERNIDADE: UMA MISSÃO SUBLIME

“Acaso, pode uma mulher esquecer-se do filho que
ainda mama, de sorte que não se compadeça do
filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se
esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti.”
Isaías 49:15

maior responsabilidade. No ministério Desperta
Débora do qual o Exército também faz parte, é enfatizado o valor de uma mãe que ora, pois “Ninguém
ora por um filho como uma mãe”. São mães biológicas
ou não, que escolhem interceder 15 minutos diários
por seus filhos.

Você pensa em algo desse tipo? Não, achamos que
isso é inimaginável, mas ainda que isto aconteça,
Deus, o nosso Deus não se esquece de nós!

Enfim, neste mês de maio, normalmente se diz que
é o mês das mães, por causa da comemoração do
dia das Mães, no entanto, dia da mãe é todo dia, é
um compromisso e uma missão. Da mesma forma
que nós nos preocupamos com nossos filhos, nosso
Deus se preocupa conosco e cuida de uma maneira
sobrenatural de cada um de nós, não importando
idade, cor, gênero ou tamanho!

A maternidade é um grande privilégio ao mesmo tempo em que é uma grande responsabilidade! Quando
penso sobre quem somos e em como Deus confia a
nós esta missão, me sinto extremamente abençoada!
Vidas tão preciosas que são colocadas em nossas
mãos para criar, educar, ensinar e amar!

Nunca podemos esquecer: cada um de nós somos
alvos do amor e do cuidado de Deus!

Lembro de meus filhos bebês e do cuidado necessário
com cada um, muito diferentes um do outro, mas
amados da mesma forma! Observar seu desenvolvimento, aprender com eles o que é ser mãe, chorar
com e por eles quando estavam doentes, abraça-los
quando precisavam, parabeniza-los quando mereciam e discipliná-los quando necessário, me levam a
relacionar nosso relacionamento com Deus, nossos
filhos requerem cuidados constantes e diários e não
apenas quando são pequenos, mas sempre independente do tempo e da idade são alvos de nossa
atenção e preocupação.

Nara Strasse – Tenente Coronel
Secretária Nacional do Ministério Feminino.
Quartel Nacional – São Paulo

Dedicá-los à Deus e ensina-los sobre Ele é nossa
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UMA CURIOSIDADE

Quanto custa um Dia das Mães?
- Quanto custa? É caro! É barato! É importado! As
peças são originais!

presta atenção, querendo terminar logo a tarefa para
jogar vídeo game.

- Quanto a empresa paga a hora? Trabalha aos finais
de semana? Turno? Hora extra? CLT?

Quanto custa esse tempo? Um mero “você é a melhor
professora do mundo, mãe!”

- É feito artesanalmente. Você não encontrará nada
igual! Veja, o valor não está nos componentes, mas
na composição.

Sabe aquela roupa que chega em casa depois do jogo
de futebol do filhão? Aquela pasta molhada e informe
que um dia foi um calção e uma camiseta? O par de
meias sujas, fedorentas?

As regras do capital dominam a sociedade. Nada é de
graça. Tudo tem um preço. Se for nosso – mais caro,
se for do outro – mais barato.

Quanto custa separar essas peças das demais e
colocá-las para lavar na opção “roupa muito suja do
filho”? Um simples “Valeu, mãezona! A roupa ficou
massa!”

Com as mães não funciona assim. Não mesmo!
Sabe aquela torta que ela levou horas para fazer, com
ingredientes especiais e caros? Aquela torta que os
filhos adoram?

Sabe aquele vestido, longo, para a formatura, que a
filha não conseguiria viver sem ele? Motivo de suspiros e desespero? Aquele vestido, caríssimo, que
custará à mãe a economia de meses? Aquele vestido
que tornará a filha a moça mais linda da cerimônia?

Quanto custa? Um “muito obrigado, mãe. Estava uma
delícia!”.
Sabe aquela madrugada passada no pronto socorro
com a filha febril? Apesar da demora no atendimento,
as palavras de tranquilidade e calma, o colo quente
para o cochilo enquanto o médico não chama?

Sabe quanto custa? “Puxa, mãe, você é a melhor mãe
do mundo! Te amo!”
Definitivamente, as mães não sabem nada de capitalismo.

Quanto vale a hora/hospital da mãe? Um “que bom
que você estava comigo, mãe. Precisava tanto de
você!”

Elas sabem, sim, e são pós-doutoras nisso, de dedicação, entrega, sacrifício, amor, amor, amor.,
Filhos, sabem quanto custa um dia das mães?

Sabe aquelas lições de casa intermináveis, que nenhum filho do mundo tem paciência para fazer? Lá
está ela, tentando entender a matéria que não vê
há décadas, procurando explicar aquilo que talvez
o professor não explicou direito. E o filho, que não

Por João Leonel
Publicado originalmente em
Ultimato Online de 09 de maio de 2016
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ESPIRITUALIDADE DA EDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO DA ESPIRITUALIDADE
Educação e espiritualidade são duas temáticas presentes na sociedade. Sem educação a pessoa, a região e/ou o país
ficam subdesenvolvidos. Por outro lado, não adianta ter pessoas bem-educadas, mas menos humanizadas. Nesta série,
o autor nos convida a refletir, de forma transdisciplinar, sobre a relação entre educação e espiritualidade.

Espiritualidade, Educação
e Desenvolvimento Humano
Introdução
A Teoria do Desenvolvimento Humano foi criada
pelo economista paquistanês Mahbub Ul Haq, na
década de 1970 e adotada pela ONU – Organização
das Nações Unidas no início dos anos de 1990. No
entanto, seu estudo vem de longa data, sendo possível encontrar reminiscências na Grécia clássica, onde
o desenvolvimento humano era visto como possível
somente quando se fizessem presentes as condições
necessárias para que os conhecimentos adormecidos
e inatos, aflorassem no espírito humano (Sócrates
(470 – 399 a.C.) e quando a imaginação trouxesse à
consciência, via esforço intelectual, as recordações
de uma aprendizagem transcendental (Platão 427 –
347 a.C.). Igualmente ali, o desenvolvimento não era
considerado como resultado de sorte nem como um
favor da divindade, mas como consequência de um
longo processo da educação da vontade, dos desejos
e da inteligência, tendo a intenção e o hábito papeis
fundamentais (Aristóteles, 384 – 322 a.C.).

3.
Psicologia cognitiva. Somente o conhecimento dos processos mentais, assim como de sentimentos nas diversas fases da vida são capazes de prover
explicações para comportamentos que impulsionam
o indivíduo ao progresso.
4.
Psicologia estruturalista. O indivíduo é parte
do todo. Consequentemente, a cultura e a sociedade
na qual está inserido, influenciam o desenvolvimento
da pessoa.
5.
Psicologia humanista. Considera a pessoa
tanto na sua unicidade como nos seus diversos
aspectos (físico, emocional, racional e espiritual).
Advoga que o desenvolvimento da autoimagem na
infância é vital para o progresso nas etapas posteriores da vida.
6.
Psicanálise. O desenvolvimento humano é
complexo, pois o indivíduo está exposto a influência de pessoas significativas no nascimento, mas
também no decorrer da existência. Além do mais,
a forma como o indivíduo vivencia as diferentes
fases (oral, anal, fálica, latente e genital), têm consequências nas etapas subsequentes da existência,
pois nele estarão internalizadas – inconscientemente - atitudes, valores e leituras de mundo que
contribuem para a maneira com lida com suas frustrações, desejos, vontades e culpa. No pensamento
psicanalítico, tudo isso tem impacto nas emoções e
na forma como a pessoa encara a realidade da vida
- com todas as suas teias –, intervindo, portanto, no
seu desenvolvimento.
O conceito de desenvolvimento humano proposto
por Mahbub Ul Haq é amplo. Abarca os anteriores,
incluí a dimensão econômica, mas vai além, pois relaciona o mesmo com o alargamento das liberdades
individuais para que o indivíduo possa decidir o que

Os diversos conceitos de
Desenvolvimento Humano
Diante da complexidade que é o humano e das diferentes nuanças que envolve o seu amadurecimento e
aprimoramento, surgiram, no decorrer do século 20,
escolas com o objetivo de explicar o desenvolvimento
humano, dentre as quais se destacam:
1.
Psicologia Gestalt. O humano se desenvolve
na medida em que a capacidade do cérebro é expandida e a pessoa aprende a fazer uso das suas
estruturas biológicas.
2.
Psicologia Behaviorista. Os estímulos externos
de recompensa, punição e reforço são responsáveis
pelo progresso humano.
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quer ser e - dentro de parâmetros estabelecidos
para a boa convivência, dos princípios de justiça e
do respeito aos Direitos Humanos fundamentais -,
escolher por si mesmo o que quer fazer. Nesse sentido, educação, espiritualidade e desenvolvimento
humano formam uma tri-unidade que se interpenetram. Sendo, portanto, inseparáveis.

propósito?), investiga (o que é a Realidade? De que é
feito o universo?), estimula a curiosidade (estamos
sós no universo? Como surgiu a matéria e a energia
escuras? De que são feitas?), quer conhecer mais
(o que nos torna humanos? O que é a consciência?
Por que sonhamos? O que é o tempo? É o tempo
linear? O que havia antes do Big Bang? O universo
é finito?), especula (o que há no fundo do buraco
negro? O que há depois da morte?). Some a isso o
fato da espiritualidade pressupor o autoconhecimento, a alteridade, a abertura para o outro, para
a pluralidade de ideias, para a convivência pacifica,
respeitosa e solidaria entre todos os humanos. Urge
pois, desenvolver a espiritualidade do indivíduo
para que – não somente ele, mas igualmente – a
humanidade se desenvolva.

Educação e desenvolvimento humano
Na perspectiva educacional, a primeira infância (dos
seis meses aos seis anos de idade) é o período em
que o alicerce humano é estabelecido. Isso determinará que tipo de edifício será construído nas etapas
humanas vindouras, bem como quais habilidades
vitais serão adquiridas – cognitivas, físico-motoras,
linguagem, sócio emocional – para o êxito pessoal
e profissional futuro. Some a isso o fato que, de
acordo com especialistas, 90% das conexões do
cérebro são formados nos seis primeiros anos de
vida. Sendo esse, portanto, o período em que a
sustentabilidade futura é desenvolvida. Isto posto,
fica evidente ser condição sine qua non o acesso a
creches, à alimentação adequada, a um ambiente
propicio ao desenvolvimento integral e à educação
de qualidade para que sejam lançadas as bases para
que esses pequeninos possam construir sua autonomia, desenvolver seu potencial e florescer física,
emocional, intelectual, social e espiritualmente. Por
essas razões o legislador enfatiza ser “dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança,
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade,
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar
e comunitária, além de coloca-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão” (Constituição Federal - Art. 227). A Carta Magna também ressalta, no
seu At. 2º. Que a educação “inspirada nos princípios
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana,
tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho”. Por conseguinte,
a educação é imprescindível tanto para a solução
de problemas na sociedade, mas, especialmente,
para que o ser humano se desenvolva na sua integralidade.

Conclusão
A espiritualidade, essa dimensão humana e do
humano, em conjunto com a educação são, pois,
primordiais para o cultivo da vida interior; para
o refinamento do espanto perante a grandeza,
imensidão e profundidade do universo; para que o
humano se realize, encontre sentido para sua existência, seja solidário, ame e respeite a diversidade e
tenha uma melhor qualidade de vida. Se é verdade
que a educação contribui para que o ser humano
pense e busque soluções para os problemas ao
redor, é igualmente verdadeiro que a espiritualidade lhe estrutura para conviver com questões que
transcendem a racionalidade, que parecem não ter
nem resposta nem saída – a morte, por exemplo -,
assim como para uma existência em busca continua
e equilibrada de aceitação, harmonia, misericórdia,
paz, perdão e transformação interior e exterior.
Concluo afirmando que o desenvolvimento humano
é um processo longo, gradual, acidental, individual
e coletivo. Para tal, não basta só a educação ou
só a espiritualidade. Nesse processo, ambas são
indispensáveis.

Espiritualidade e desenvolvimento humano
Nesse processo, a espiritualidade é imperativa pois
aponta e facilita tanto para que o indivíduo possa
auto transcender-se e humanizar-se como para unir-se a outros buscadores de algo que lhes é maior e
lhes escapa. Nessa busca existencial tensa e intensa,
a espiritualidade interroga (de onde vim? Por que e o
que estou fazendo aqui? O que é a vida e qual é o seu

Maruilson Souza, Ph.D
Secretário Nacional de Educação e Programas
Coordenador do 3º. Simpósio Brasileiro
de Justiça Social
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MENSAGEM

Sublime Missão!

É

Ele violou o código tradicional e a norma judaica que
proibia o homem de falar com a mulher publicamente. Em João capítulo 4, Ele solicitou água para uma
mulher samaritana, embora se acreditasse que os
samaritanos fossem impuros.

dos Evangelhos que nos vem o precioso ensinamento do quanto Jesus valorizou as mulheres!

Embora Jesus não viesse como proponente da justiça
social ou como porta voz dos direitos da mulher, Ele
foi de fato, o agente revolucionário de Deus para
restaurar a dignidade de todos os seres humanos!

Uma mulher com um fluxo de sangue o tocou e Ele a
recebeu, contrariando as leis que diziam que o toque
dela era impuro. Jesus também tocou a mulher publicamente, ato esse considerado inusitado naquela
sociedade.

No tempo de Jesus a sociedade desvalorizava a mulher. Ela era de pouca importância para qualquer
um, segregada e destituída de poder. Restrições
sociais e religiosas barravam-na da vida normal, tal
como era conhecida do homem. A participação dela
na vida pública era vedada, não podia ensinar e dar
testemunho, não podia ser encontrada sozinha com
um homem. Se uma mulher era casada, não podia
nem ser contemplada e nem saudada!

Com Jesus, as mulheres eram calorosamente aceitas
nas fileiras do discipulado, e viajavam com Ele, e O
apoiavam financeiramente. O ensinamento do Mestre incluía ilustrações familiares, tais como festas de
casamento e de nascimento!

Ela era claramente marcada como ser inferior pela
comunidade religiosa de seu tempo.

As histórias que Jesus contava eram atraentes tanto
para os homens, quanto para as mulheres.

Mas Jesus rompeu as barreiras da tradição religiosa
e dos costumes sociais, pois chegou até a mulher!

Em Lucas, no capítulo 10, Maria é elogiada pelo Senhor por demonstrar desejo de aprender!
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Em resposta a esta valorização e compreensão de
Jesus em relação a elas, as mulheres se tornaram
algumas de Suas mais devotas seguidoras. Foi uma
mulher que abandonou todo o protocolo para executar a tarefa de um escravo, ou seja, untar os pés
de Jesus e enxuga-los com seus cabelos. Foram elas
que ficaram com Ele durante sua crucificação, e as
primeiras a chegar ao túmulo vazio. Era Maria que
procurava desesperadamente por seu Senhor!

Hoje, vivemos tempos em que a sociedade passa por
tremendos desafios e mudanças, e as mulheres também transmitem suas preocupações, inseguranças,
e expectativas sobre o futuro.
E um dos desafios que as mulheres enfrentam é o
da maternidade nestes tempos!
Certamente que pensamentos de como criar os
filhos, como cuidar deles, como educa-los e protegêlos, como prover-lhes as necessidades básicas,
ocupam as mentes e os corações das mães.

A intimidade, compreensão e franqueza da relação do
Senhor com as mulheres, resultaram numa devoção
profunda e pessoal por parte delas.

As mães também são desafiadas a oferecer carinho,
estarem disponíveis, dar afeto e carinho, ajudá-los
a superar obstáculos, a sonharem e a realizarem
seus sonhos!

Dorothy Sayers, renomada teóloga resumiu lindamente isto, quando diz:
“Talvez não seja nenhuma surpresa que as mulheres
fossem as primeiras junto ao Berço e as últimas junto
a Cruz, pois nunca tinham visto um homem como
Aquele”.

O sentimento materno é uma das mais fortes expressões de amor humano que se conhece!
O coração materno, preparado por Deus, se envolve
com aqueles a quem ama, de uma maneira profunda
e indissolúvel. São laços para a vida toda.
Portanto, ser mãe é aprender a todo o momento:
desde o choro do bebê que manifesta fome ou dor,
até aquela ligação íntima e profunda que mantém
com seus filhos na caminhada da vida.
Há uma sintonia tão especial e profunda nesta relação, que é algo que sobrevive para sempre, que
vai além das palavras, e que é algo de uma beleza
indescritível!
E isto é uma sublime missão!
Que Deus abençoe a todas as mulheres e a todas
as mães!
A Ele toda a glória!

Márcio Mendes – Major
Secretário Nacional de Pessoal

9

Rumo - Maio de 2021

INTRODUÇÃO À FÉ

Mães Tradutoras da Bíblia
Introdução
Quando leio as palavras do Apóstolo Paulo, dirigidas
ao jovem Timóteo, na segunda epístola que lhe
endereçou (2ª Timóteo 1: 3-5); principalmente esta
que diz: “... pela recordação que guardo da tua fé sem
fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou a
sua avó Lóide e em tua mãe Eunice...” (v.5), sou levado
a pensar na forte e benéfica influência que esta mãe
desenvolveu sobre seu filho. As entrelinhas deste
texto nos fala muita coisa. Outro texto que revela
esta influência materna pode ser encontrado em 2ª
Timóteo 3: 14-15 que diz: “Tu, porém, permanece
naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado,
sabendo de quem o aprendeste e que, desde a
infância, sabes as sagradas letras, que podem tornarte sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus...”.
Timóteo aprendera bem as Escrituras na mais tenra
idade.
Chama atenção que essas duas mulheres sejam citadas
por nome. Pensem comigo: Paulo deveria conhecer
muitas mães cristãs em sua época, entretanto ele
elogiou Eunice e Lóide. O Apóstolo Paulo fala da
conduta moral e cristã destas mulheres de acordo
com a Palavra de Deus e a firmeza desses princípios
na criação de Timóteo. Estes dois testemunhos do
Apóstolo revelam o tamanho da influência que as
mulheres agraciadas com a bênção da maternidade
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podem ter sobre a vida de seus filhos. Segundo
estes dois textos bíblicos o que podemos observar
a respeito daquilo que Eunice e Lóide transmitiram
a Timóteo? Lóide [a avó] contribuiu na educação de
seu neto quando ela mesma, com dedicação, educou
sua filha. É verdade que a boa educação espiritual
de Timóteo é resultado da educação que Eunice
herdou de sua mãe e transmitiu a seu filho. Porém,
fica claro que a influência desta avó não se resume
somente a isso; o texto bíblico sugere que há algo
mais. Sugere que ela, juntamente com sua filha, foram
as responsáveis pela educação cristã de Timóteo. O
texto de 2ª Timóteo 1: 5 é claro ao afirmar que essas
duas mulheres transmitiram a Timóteo:
(a) Uma fé não fingida: A fé de Timóteo, segundo
Paulo, é a mesma que habitou primeiro na sua avó
e em sua mãe. Esta fé não era uma fé simulada ou
forçada (por pertencer, ele, a uma família de tradição
cristã). Ele tinha uma fé verdadeira, sem máscaras.
Trata-se de uma fé que se mantém firme na fidelidade
de Deus. Esta fé era a base e a estrutura de sua vida
cristã. Esta fé era o produto de uma real vivência da
Palavra a cada dia. O tipo de fé transmitida de geração
em geração nesta família era de grande qualidade.
Uma fé sincera e sem fingimento é fruto de alguns
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fatores: (1) Um modelo vivo – alguns se contentam em
somente contar histórias bíblicas a seus filhos; outros,
vivem-nas. Exemplos falam mais do que mil palavras;
(2) Experiências pessoais – Timóteo fora criado num
lar onde as experiências pessoais com Deus eram
reais. Não somente se falava sobre oração, orava-se.
Ele tinha diante de si não apenas uma religião, mas um
modelo de como andar com o Senhor a cada dia. Uma
fé sem fingimento é um caminhar sincero com Deus.
Foi o que Eunice conseguiu impregnar em seu filho.

(c) Um exemplo/modelo de vida cristã: Timóteo
se tornou um obreiro preparado e capacitado
pelo exemplo e educação que recebeu no seu lar.
Possivelmente o esposo de Eunice não era convertido.
[Isso poderia apresentar certa dificuldade para se
alcançar esta preparação e capacitação que Timóteo
possuía]. Porém, em Atos 16:1 a mãe é mencionada
antes do pai, o que pode constituir um indício da
influência determinante sobre a educação do menino.
Seu pai era grego. Não sabemos como o homem
grego e a mulher judia se encontraram. De qualquer
modo permanece inexplicável como uma judia, que
evidentemente vivia na tradição de fé de sua própria
mãe Lóide, podia se casar com um não judeu. O
homem deve ter lhe dado grande liberdade. Isso
também se evidenciava justamente pelo fato de que
a mulher, junto com o filho e a sogra, se tornaram
crentes no Messias Jesus. O texto parece sugerir que
a família permaneceu unida.
Timóteo é predominantemente ligado à mãe. O
testemunho que temos acerca de Timóteo nos revela
o investimento espiritual que sua mãe fez. Ela se
dedicou a ensinar-lhe as sagradas letras das Escrituras
desde a sua infância. O que isso significa se não o
resultado de um ensino incansável e valoroso de
uma mãe cristã piedosa e interessada na educação
de seu filho? Ele se familiarizou com as Escrituras
porque Eunice facilitou-lhe o caminho, desde a sua
mais tenra idade, ensinando princípios e colocandose como modelo.
Lóide e Eunice são verdadeiras depositárias da fé
em Cristo Jesus e dos valores do Reino de Deus.
Essa foi a melhor virtude que o apóstolo Paulo viu
na avó e na mãe de Timóteo. Eram mulheres que,
um dia, aceitaram Jesus pela fé, viviam pela fé.
Testemunharam de sua fé. Eram exemplos vivos
desta fé. Transmitiram sua fé aos filhos. Tornaramse exemplos de fé, vida cristã e comportamento para

O texto de 2ª Timóteo 3: 14-15 sugere, nas entrelinhas,
que essas mulheres transmitiram à Timóteo:
(b) O conhecimento da Palavra de Deus: Isto
provavelmente se deu através de um ensino
ininterrupto e dedicado por parte destas influentes
mulheres (mães). Como boas judias elas conheciam
a orientação bíblica que diz: “Ensina a criança no
caminho em que deve andar, e, ainda quando for
velho, não se desviará dele” (Provérbios 22: 6), bem
como: “Estas palavras que, hoje, te ordeno estarão
no teu coração; tu as inculcarás a teus filhos, e delas
falarás assentado em tua casa, e andando pelo
caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as
atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal
entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua
casa e nas tuas portas”. (Deuteronômio 6: 6-9).
O conhecimento da Palavra de Deus: Eunice
conduziu seu filho a beber desta fonte, dela se
alimentar e por ela ser formado. A consequência
disso foi a brilhante e elogiosa formação espiritual
e de caráter do jovem Timóteo. Nunca esqueçam:
a Palavra de Deus semeada no coração do homem
desde a mais tenra infância produz frutos para a vida
eterna; a mais sólida educação cristã é aquela que se
transmite dos pais para os filhos.
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a família, bem como, para os crentes da época. E,
por causa destas mesmas atitudes, a história delas
ficou gravada, nas páginas do Novo Testamento,
como testemunho vivo para as gerações futuras e,
principalmente, para as mães de hoje. Quero fazer
umas perguntas para você refletir: Como você agiria
no lugar de Eunice e Lóide? Será que, se Timóteo fosse
seu filho, teria ele recebido a educação elogiada por
Paulo? Viveria hoje da forma como Timóteo viveu?
Você tem tirado tempo para meditar na Palavra de
Deus e para ensiná-la aos seus filhos? Tem dispensado
tempo para educar e corrigir seus filhos?
O papel de mãe é inestimável e insubstituível. Ela passa
a maior parte do tempo com os filhos, sobretudo,
quando são ainda pequenos. Tem influência na
formação que educador nenhum consegue suprir.
Goethe (escritor e pensador alemão) disse: “As mãos
que embalam o berço regem o mundo”. Sem duvida,
o papel da mãe na criação dos filhos é inevitável e
importantíssima. As razões da maior influência da
mãe sobre os filhos são: (1) Têm o contato mais
próximo e prolongado; (2) É maior durante o tempo
da formação e (3) Nenhum educador tem tanto
carinho e dedicação como a própria mãe. Por isso, na
comunicação com os filhos, a mãe cristã se constitui
na maior ensinadora dos preceitos cristãos, incutindolhes na mente e no coração os ensinos do Evangelho,
que são os mais elevados padrões morais, éticos,
comportamentais e espirituais de que o mundo já
teve conhecimento.
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É no colo da mãe que o homem de amanhã deve
aprender o que é a retidão, o caráter, a honestidade,
a bondade, a pureza de coração. É no colo da mãe
que a criança aprende a respeitar as pessoas, a ser
gentil com os mais velhos, a ser humilde e simples e
não desprezar ninguém. É no colo da mãe que o filho
aprende a respeito do amor, da vida pura, do domínio
de todas as paixões desordenadas e a rejeitar todos
os vícios. É a mãe, com seu jeito doce e suave, que vai
retirando da sua plantinha que cresce a erva daninha
da preguiça, da desobediência, da má-criação, da má
educação, dos gestos e palavras inconvenientes. É
ela que vai lhes ensinando a perdoar, a superar os
momentos de raiva sem revidar, a não ter inveja dos
outros que têm mais bens e dinheiro, a se portar com
educação, respeito e reverência onde quer que esteja.
É a mãe que nas primeiras tarefas do lar lhes ensina o
caminho redentor do trabalho e da responsabilidade.
Uma mãe que assim procede é elogiada (Provérbios
31: 10, 28-29).
Em um mundo perverso que penetra sorrateiro em
nossas casas e insiste numa sistemática pregação
de antivalores, mais do que nunca é necessário uma
mãe atenta para combater tudo àquilo que prejudica
a educação dos seus filhos. Mais do que nunca ela
precisa saber conquistá-los, não por aquilo que lhes
dá, mas por aquilo que é para eles. Se os filhos não
aprenderem os valores corretos e cristãos dentro
do lar eles darão ouvido aos antivalores pregados
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pela mídia e pela influência dos padrões estabelecidos
no mundo. Mesmo aprendendo e assimilando os
valores cristãos corremos o risco de vê-los acatando
e absorvendo as manias do mundo. Por isso, é de
suprema importância que as crianças sejam sempre
educadas e corrigidas, mas nunca com grosseria, com
gritos, violência ou com humilhações.
Eunice colheu bons frutos da semeadura que fez e
da boa educação que deu ao seu filho. Por isso, ela e
sua mãe foram citadas como exemplos de mães bem
sucedidas. As mães cristãs hoje precisam ser lembradas,
como o foram Eunice e Lóide, como exemplos de
excelentes educadoras da fé e da vida e não como
pessoas relapsas e omissas.
Conclusão
Tudo o que estou falando aqui não é o papel único e
exclusivo da mãe, o pai também faz parte desta função
nem sempre agradável, mas necessária, tanto quanto a
mãe. Estou me dirigindo especificamente às mães por
ser este mês dedicado exclusivamente a elas. Porém,
não há dúvidas de que os pais devem estar juntos
quando se trata de cuidado e educação dos filhos seja na
fé ou nas demais áreas da vida. Os dois devem trabalhar
em cooperação. Devem, juntos, formar o caráter de seus
filhos. É muito importante que na mulher e no homem
cristão de hoje seja visto o mesmo que o Apóstolo viu
na vida de Lóide e Eunice. Muitos podem não ter o apoio
do companheiro (a), como talvez tenha sido o caso de
Eunice, mas podem e devem perseverar.
Àquele que tem a responsabilidade de educar
filhos (e isto inclui as mães) é confiada oportunidades
de valor inestimável e infinitamente valiosas. O humilde
conjunto de deveres que, às vezes, chegamos a
considerar como uma tarefa entediante deve ser vista
como uma obra santa, nobre e grandiosa. Você que é
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mãe tem o privilégio de beneficiar ao mundo por
sua influência na vida de seus filhos, e ao fazêlo, trará alegria ao próprio coração; pode traçar
sendas retas para os pés de seus filhos, que os
levarão a gloriosas alturas celestiais. Somente ao
procurar seguir em sua própria vida o caminho e os
ensinamentos de Cristo, pode a mãe ter a esperança
de formar o caráter de seus filhos de acordo com o
modelo divino.
Mãe, neste dia tão especial, mais do que
elogiar e afirmar o quanto você é importante;
gostaria levá-las a refletir sobre sua influência,
exemplo e responsabilidade na educação de seus
filhos; o quanto você tem buscado as instruções das
Sagradas Escrituras e o quanto tem sido exemplo
de conduta cristã aos seus filhos (as). Quero deixar,
também, meus parabéns a vocês mulheres por
mais este Dia das Mães. E que Deus continue
fortalecendo vossas vidas a fim de que possam
continuar desenvolvendo o mesmo compromisso
missionário e catequético de Lóide e Eunice. Feliz
Dia das Mães, sob a proteção e o cuidado do Pai,
do Filho e do Espírito Santo.

Major Cristiano Araújo
Editor
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CONEXÃO

As mães que perderam suas crianças para o
tráfico de pessoas e a exploração sexual de
crianças e adolescentes

O

mês de maio traz duas datas muito simbólicas,
que, apesar de aparentemente distintas, guardam
fortes conexões: o Dia das Mães e o Dia Nacional de
Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes.

Diversos são os exemplos no Evangelho que reforçam
a presença das mulheres nos momentos mais difíceis
. Quando Jesus foi acusado e perseguido, foram as
mulheres que o acompanharam até o Calvário, e
eram elas que estavam em seu tumulo quando Ele
ressuscitou. Podemos extrapolar essa asserção para a
realidade da maternidade: as estatísticas apontam um
percentual muito pequeno de mães que abandonam
seus filhos, e normalmente, essa prática está associada à problemas profundos e complexos; o abandono
parental é quase uma prática exclusiva dos homens .

Todos sabemos que o dia das mães é uma data muito
importante. Celebramos e agradecemos pelo carinho,
cuidado e atenção que recebemos das mulheres que
dedicaram muitos anos de suas vidas para que nós
conseguíssemos desenvolver nossas trajetórias pessoais. Contudo, apesar de a homenagem ser justa e
necessária, a romantização dessa data faz com que,
infelizmente, ela seja mais apropriada pelo comércio
do que, de fato, pela sociedade. Tal como costuma
acontecer com outras datas importantes, concentram-se as celebrações em único dia, dando pouca (ou
nenhuma) visibilidade para as questões cotidianas e
estruturais que marcam a realidade da maternidade.

Entretanto, por maior e mais contínuo que seja a esforço, infelizmente existem mães que são separadas
de seus filhos de maneira forçada, seja por coerção
direta de exploradores e traficantes ou por situações
que envolvem altos níveis de vulnerabilidade e risco
social. É aqui que o dia das mães se encontra com o
dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso
e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Segundo dados do Ministério Público , mais de 60% dos
quase 25 mil casos de pessoas desaparecidas no Brasil
são de crianças e adolescentes menores de 18 anos.
Não existem dados nacionais que indiquem o destino
dos desaparecidos, mas existem estimativas internacionais que elevam nossa preocupação. Segundo
relatório publicado pela ONU , 1 em cada 3 pessoas
traficadas são crianças, e destas, quase um terço são
direcionadas para a exploração sexual. Os crimes
relacionados à escravidão moderna, ao tráfico de
pessoas e à exploração sexual são de difícil investigação, pois normalmente envolvem redes criminosas
internacionais que movimentam muito dinheiro. A
incipiência no diagnóstico desses crimes é consenso
entre os profissionais que atuam no combate à essas
práticas hediondas. Ou seja, estima-se que tenhamos
conhecimento tão somente da “ponta do iceberg”.

Não se trata aqui de abnegar uma celebração tão
bonita e importante. É claro que nós comemoramos,
reconhecemos e louvamos a existência e o trabalho
de todas as mães. E é justamente por isso que vamos
além das comemorações e festividades para olhar a
realidade - permeada por dificuldades - enfrentadas
por muitas mães brasileiras. Nos últimos dois artigos
publicados por nós nessa revista, nos concentramos
em apresentar, primeiro, o cenário da violência contra a mulher, e logo, o papel central que as mulheres
possuem nos processos de desenvolvimento social.
Esse mês, nos dedicamos a falar sobre as mulheres
que são mães e enfrentam um dos piores atentados
contra a instituição materna: a perda de suas filhas
e filhos para o crime do tráfico de pessoas e da exploração sexual.
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prevenção desses crimes. Além de nossa resposta
de oração, devemos falar sobre esse assunto com
a nossa comunidade. Podemos contribuir com essa
luta estando atentos à sinais de exploração sexual e
indícios que demonstrem risco de tráfico de pessoas.
Além das instituições policiais, o Brasil conta hoje com
duas centrais que podem atuar nesses crimes: o 100,
central de atendimento para crimes contra os direitos
humanos, e o 180, central de atendimento para crimes
contra as mulheres. Não se cale: Denuncie!

Mas, afinal, como contribuímos com o combate ao
tráfico de pessoas e à exploração sexual?
O Exército de Salvação é reconhecido internacionalmente como uma instituição comprometida ativamente na luta contra o tráfico de pessoas e a escravidão
moderna. As primeiras ações significativas nessa área
remetem aos primórdios do Exército de Salvação, na
Inglaterra do período vitoriano, em período que ficou
conhecido pelos salvacionistas como “a hora mais
escura” , no final dos anos 1880. Uma jovem menina
que fugira de uma situação de exploração sexual
havia procurado diretamente o Exército de Salvação,
lançando luz sobre as barbaridades que estavam
ocorrendo nos bordeis de Londres. Os Salvacionistas,
liderados por Bramwell Booth, e com apoio de atores
externos, desenvolveram uma ação polêmica, mas
muito corajosa, que sustentou a defesa de uma lei
que aumentava a maioridade penal das mulheres e
ainda obrigava a polícia a vistoriar estabelecimentos
para coibir a exploração de menores de idade.
Mais de 100 anos se passaram desde que os salvacionistas deram os primeiros passos no combate ao
tráfico de pessoas e à exploração sexual. E, apesar
de muita coisa ter evoluído desde então, ainda precisamos destinar muitos esforços para essa luta.
Em linhas gerais, as estratégias de combate a esses
crimes se divide em 3 dimensões amplas: prevenção,
proteção e reinserção. Atualmente, nosso trabalho
no território brasileiro tem focado na dimensão da
prevenção, embora as ações do Exército de Salvação
variem ao redor do mundo .

Essa reflexão é o pano de fundo de vídeo publicado
recentemente no canal do youtube “Café com Dayse”,
protagonizado por Major Dayse, diretora de uma das
unidades sociais do Exército de Salvação que atua dando
suporte para mães que passam por situações de risco e
vulnerabilidade. Disponível em: https://www.youtube.com/
channel/UCVU8BZ4SMe6fuB6gmcn2K3A
1

Segundo o último censo do IBGE (2010), apenas 2% das
famílias com filhos eram chefiadas por homens sozinhos, sem
a presença das mulheres.
2

No que diz respeito ao nosso trabalho de prevenção,
realizamos ações em dois níveis: um geral e de âmbito
nacional, e outro localizado em uma unidade social
presente no extremo sul do Brasil. De forma nacional
e abrangente, promovemos campanhas de sensibilização externas e internas, participamos de redes de
profissionais e de espaços internacionais, internos e
externos, de discussão sobre o tema. De forma localizada, na tríplice fronteira entre o Brasil, Argentina e
Uruguai, contamos com o Centro Sócio Educativo de
Uruguaiana, unidade social focada exclusivamente
na prevenção do tráfico de pessoas e da exploração
sexual. O trabalho nessa cidade ganha ainda mais
importância por se tratar de um ponto de passagem
para os traficantes e exploradores, bem como um
ponto vulnerável de exploração sexual .
Ao lançar luz sobre essa dura realidade, procuramos
divulgar e compartilhar nossos conhecimentos, esforços e ações. Essa divulgação tem como principal
objetivo disseminar informações para sensibilizar
nosso público. Cada pessoa que tem acesso a esses
conteúdos passa a ser um potencial parceiro na

Disponível em: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/
plid/estatisticas
3

4

Disponível em: https://news.un.org/en/story/2019/01/1029912

Para um relato mais completo, ver capítulo 12 do livro “Sopa,
Sabão e Salvação” (Benge e Benge, 2008, p. 121-133)
5

Para mais informações sobre o nosso trabalho no âmbito
internacional, ver a página da Comissão Internacional de Justiça
Social do Exército de Salvação.
Disponível em: https://www.salvationarmy.org/isjc/MSHT
6

Segundo relatório recente da Polícia Rodoviária Federal, a
região Sul é a segunda em concentração de pontos vulneráveis
para a exploração sexual. Uruguaiana, em particular, já
apareceu em diferentes investigações policiais como sendo
um ponto estratégico para o tráfico de pessoas com fins de
exploração sexual.
7
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RUMO KIDS

Você chegou!

O

s avós Paulo e Débora anunciam para toda a
família: “O Rafael chegou”. Ele chegou na noite
de 10 de abril. Depois de duas semanas em que sua
Bisa entraria definitivamente para o Reino do Pai.

como meu Salvador e hoje, me esforço ( muitas vezes
não o quanto gostaria) de fazer valer o título que
tenho: “uma pessoa cristã”.
Você já fez essa pergunta: Por que ou para quê eu
nasci? Qual o propósito que Deus permitiu a minha
chegada a esse mundo? ( Sei que escrevo para
criança e adolescente, mas do jeito que o mundo
procura nos envolver com polêmicas tão e tão mais
cedo em nossas vidas, essa pergunta precisa ser
feita, sim.)

Nós, bisavô ( o biso), tios, primos e todos que
estavam esperando esse momento se alegram junto
com os pais Henrique e Isi. O nascimento é algo
esplendoroso. Uma vida tão frágil vem ao mundo
por conta do amor e da renovação da própria vida.
Não sabemos como será o futuro dessa criança,
mas o que sabemos é que ele já nasce em um lar
que proclama a Cristo como seu único e suficiente
Salvador, portanto, é nessa esperança que essa
criança irá crescer e se desenvolver. Deus permitiu e
ordenou que o Rafael chegasse nesse lar para honra
e glória do Seu Nome.

Como crianças , adolescentes e jovens ainda em
formação, temos que lembrar sempre que fomos
criados à semelhança de Deus e se estamos hoje,
nesse mundo, é para honrá-lo com o nosso físico,
mente e espírito.
Quando Maria foi avisada que seria mãe, ela disse:
“cumpra-se em mim a tua vontade”( Lucas 1.38). A
vida dessa mulher não foi nada fácil, mas o propósito
de sua maternidade era ensinar Jesus nos caminhos
do Seu Pai – Deus, para que Ele, Jesus, cumprisse o
propósito de Seu Pai: a salvação de todo aquele que
passasse a crer nele.

A maternidade tão esperada pela Isi, agora é
perpétua. Ensinar com amor será o seu grande
desafio, onde cada vez o mundo diz “Deus, te quero
apenas como ser de luz e não como o mandante
de minha vida.” Um desafio e tanto para a mamãe
cristã. Por que sei disso? Porque ainda para mim é
um desafio de todos os dias, manter a sobriedade
cristã para com os meus próprios filhos e família.
Pensando em nascimento, em maternidade e
consequentemente em sermos filhos de alguém, a
pergunta que sempre me faço é “Por que nasci?”.

A maternidade de Maria foi toda envolta em cuidar
dessa criança, que foi prontamente apresentada
no Templo e onde pessoas idosas esperavam para
ver essa “salvação”. Ele foi a alegria de muitos e
preocupação de outros.

Deus também permitiu e ordenou que eu nascesse
em uma família cristã, meus pais eram pastores, mas
nunca fui, quando criança, um modelo de qualquer
coisa... mas depois que eu, eu mesma, entendi o
propósito de Deus em minha vida é que aceitei Jesus

E nós? O que podemos falar de nosso nascimento?
Um dia, nossas mães nos sentiram em seus ventres e
o que será que pensaram ou desejaram? E agora, que
temos consciência do que somos, o que desejamos
para nossa própria vida? Que seja de honrar os
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A maternidade é uma bênção, mas não podemos
esquecer do propósito a ela posta: criar alguém na
presença do Senhor !

nossos pais sendo pessoas verdadeiramente cristãs,
não na concepção ampla da palavra, mas, sim, sermos
de Cristo por aceitarmos tão grande benção para as
nossas vidas.

Assim como a Isi e o Henrique que se tornaram
pais para sempre, há outros vivendo essa mesma
experiência! Que ela seja frutífera e cheia do amor
de Deus.

Agradeço por minha mãe! Agradeço por ser mãe!
Agradeçamos por sermos filhos e que possamos
agradecer pelos filhos naturais ou aqueles que
passarem por nós algum dia!

Com carinho,

Tia Lilian

Encontre as palavras a seguir no Caça-Palavras:
(Resposta na página 02)
MAIO
MÃES
MISSÃO
SUBLIME

CARINHO
FILHOS
MILAGRE
GENTIL

B

Q

S

U

D

M

T

P

G

D

F

W

B

L

D

A

P

I

E

J

I

E

G

T

G

I

B

T

N

M

L

S

I

Q

W

O

Q

F

T

K

H

U

H

M

T

T

B

B

I

R

O

B

P

I

G

C

O

C

L

C

S

L

I

L

O

R

F

E

V

M

H

I

C

A

R

I

N

H

O

I

O

M

O

G

V

W

X

Q

I

S

S

E

J

R

K

W

I

K

G

S

P

R

Y

E

F

S

N

A

V

A

G

K

M

A

E

S

B

I

L

O
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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: redacao@bra.salvationarmy.org ou via correio: Rua Juá, 264 - Saúde - São Paulo/SP | CEP:
04138-020 (A/C Redação).
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

Convidamos você a visitar nosso site – www.exercitodesalvacao.org.br - e conhecer melhor
nosso trabalho. Para realizar uma doação, clique no botão DOE AGORA, faça seu cadastro e
escolha a melhor forma de contribuir ou, para agilizar, leia o QR Code e faça sua doação.
Se preferir, utilize uma das contas abaixo para fazer a transferência/depósito e envie o
comprovante para o endereço de e-mail rp@bra.salvationarmy.org.
Bancos:
Bradesco
Itaú
CAIXA

Agência 1480
Agência 1000
Agência 0255

Conta Corrente 01638-1
Conta Corrente 60000-5
Conta Corrente 01368-6

Você também pode doar sua nota ﬁscal para uma das nossas instituições cadastradas no
programa:
Nota Fiscal Paulista
43.898.923/0001-15 - Bosque da Saúde - São Paulo/SP
43.898.923/0002-04 - Saúde - São Paulo/SP
43.898.923/0012-78 - Liberdade - São Paulo/SP
43.898.923/0045-36 - Vila dos Pescadores - Cubatão/SP
Nota Fiscal Gaúcha
43.898.923/0006-20 - Três Vendas - Pelotas/RS

