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 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.
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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.
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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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Prezados Leitores,
No Evangelho de Mateus 18:3 Jesus disse: “Eu lhes asseguro
que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como
crianças, jamais entrarão no Reino dos céus”.

INTRODUÇÃO:
SER COMO CRIANÇA

Essas palavras dão a tônica da Revista Rumo deste mês,
“Ser como criança”. Mas, o que Jesus quis dizer com essas
palavras?
O contexto no qual tais palavras foram inseridas, anunciava
uma dúvida no coração dos discípulos de Jesus; eles queriam
saber quem era o maior no Reino dos Céus. Aproveitando
a presença de um pequenino, o Mestre explicou que, para
entrar no Reino é necessário se converter e se tornar como
uma criança.
Já temos ouvido que as crianças são genuínas e puras de
coração. Elas também são capazes de confiar na autoridade
de quem é maior do que elas (os adultos), porque estes são
fortes e poderosos, inspirando cuidado, proteção e sustento.
Não fazem isso por temerem castigo, mas por entenderem
ser correto e perceberem que, sendo pequenas, precisam
de alguém que as orientem e apoiem.
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As palavras de Jesus responderam aos discípulos e soam
a cada um de nós esclarecendo que no Reino dos Céus
um não é maior que o outro, mas todos devem buscar ser
e manter-se genuínos, puros e totalmente confiantes no
amor e no cuidado do Pai Celestial. Deus é bom, é grande
e poderoso – nele podemos colocar toda a nossa confiança
com a certeza de que Ele cuida, protege e sustenta. Ele nos
orienta e, quando erramos, nos corrige visando nosso bem
e não o mal.
Que a leitura dessa edição te ajude a refletir sobre as
nuances desse tema e te desafie a “Ser como criança”.
Sinceramente,

REFLEXÃO:
A criança é a
igreja hoje.
Mas como é isso na
prática?

CONEXÃO:
O desenvolvimento integral infantil
e a prevenção da
exploração laboral
de crianças e
adolescentes
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RUMO KIDS:
Sou criança, sim!

Raquel Sousa - Major
Editora
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INTRODUÇÃO

SER COMO CRIANÇA

E

m uma escola a professora ensinava sobre os Dez
Mandamentos para alunos de 5 e 6 anos. Depois
de explicar um dos 10 Mandamento que diz “Respeite
o seu pai e a sua mãe”, lhes perguntou: “Existe algum
mandamento que nos ensine como tratar os nossos irmãos e irmãs”? Um menino, que era o mais velho dos
seus irmãos, respondeu: “Sim, não matarás”.

Há uma canção que diz: Quero ser como criança, te
amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em Ti,
mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer!
Podemos buscar muito conhecimento e informação,
no entanto, “pouco é necessário ou mesmo uma só
coisa; Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe
será tirada”, conforme disse Jesus visitando as irmãs
Marta e Maria. (Lucas 10:42)

O Senhor Jesus Cristo conhecia esse lado simples e
especial das crianças. Por isso admoestou os discípulos quando eles quiseram tirá-las de perto, com
medo que incomodassem o Salvador. Como está
escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo
14, Jesus as chamou de volta dizendo: “Deixem que as
crianças venham a mim e não proíbam que elas façam
isso, pois o Reino do Céu é das pessoas que são como
estas crianças”. O Senhor Jesus recebe as crianças de
braços abertos. Ele as ama tanto que morreu na cruz
para conquistar para elas, e para todas as pessoas, a
vida eterna no céu.

Não podemos viver de forma independente ou mesmo autônomos, crendo que sozinhos podemos viver
e cuidarmos de nós mesmos. Como crianças devemos
ser dependentes de Deus, nosso querido Pai celestial
e amá-lO pelo que Ele é para cada um de nós: Pai
amoroso, amigo inseparável, bom pastor, poderoso
Salvador, Deus provedor!
Que sejamos como crianças, dependentes e receptivas ao que o Senhor tem para nos dar, além de conscientes de quem Ele é para nós, como filhos amados
e queridos!

Igualmente, em Marcos 10.14-15, Jesus está dizendo:
“Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam; pois o
Reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas.
Digo-lhes a verdade: Quem não receber o Reino de Deus
como uma criança, nunca entrará nele”.

Faça a escolha certa, receba a vida eterna por intermédio de Jesus, de forma simples e sincera!

Mas o que isso quer dizer? Uma criança é simples no
entendimento, além de sincera e pura de coração!
Assim é também o Evangelho de Jesus, simples e para
aceitá-lo precisamos ser puros e sinceros de coração!
Na verdade, somos nós que complicamos a vida!

Vamos orar: Senhor Jesus, ajuda-nos a parecer-nos
mais como as crianças. Que possamos aprender mais
com elas. Que a confiança e a naturalidade delas sejam exemplo para o nosso viver na fé em ti. Amém.

Jesus em outros momentos diz: “Se creres, verás a
glória de Deus!” (João 11.40), “Crê e serás salvo, tu e
tua família!” (Atos 16.31), “...para que todo o que nele
crer não pereça, mas tenha a vida eterna”. (João 3:16)
Estas são promessas de Deus para todo aquele que
crer!!!! Basta crer, acreditar, confiar! Quantas vezes
queremos dar respostas complexas a perguntas tão
simples? Do que as pessoas precisam? De JESUS somente! Mas, porém, contudo, todavia....não existem
outros argumentos, Jesus é a nossa suficiência!
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Wilson Strasse - Coronel
Chefe Nacional
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REFLEXÃO

A criança é a igreja hoje.
Mas como é isso na prática?

S

2. Jesus valida a capacidade espiritual das crianças

e você frequentou a igreja nos anos de 1970 e
1980, certamente ouviu a frase “a criança é a
igreja do amanhã”. Nessa época a expectativa era
que a criança seria ativa somente no futuro, quando
iria desempenhar suas habilidades na comunidade
de fé. Alguns anos depois esse mote foi substituído
por “a criança é a igreja hoje”, ressaltando a necessidade de ela ser um membro ativo desde já no
Corpo de Cristo. Verdade seja dita, a criança é parte
da igreja no presente, porém, se não formos líderes
e professores comprometidos e intencionais, parte
das nossas crianças engordará as estatísticas sobre
adolescentes e jovens desviados do Caminho. Então,
como ser intencionais no ministério infantil hoje? Em
Marcos 10, vemos o conhecido episódio de Jesus com
as crianças. Esse será o nosso ponto de partida para
ver as crianças como o Mestre as vê.

Ao enfatizar que as crianças devem ir a ele sem qualquer impedimento, Jesus deixa claro que as crianças
têm capacidade de desenvolver um relacionamento
pessoal com ele. As crianças são aptas para crerem
em Cristo como seu Senhor e Salvador. Contudo,
precisamos ressaltar que a credulidade natural da
criança não deve ser confundida com a fé salvadora.
Segundo destacou Perry Downs em seu livro “Ensino e crescimento” (Editora Cultura Cristã), quando
ensinamos uma criança na fé cristã, nós dirigimos a
tendência natural de crer para crer no Senhor Jesus
Cristo. Ainda que ela não compreenda todas as implicações dessa decisão, ela é capaz de colocar em
Jesus a sua confiança.
3. As crianças precisam ser conduzidas a Cristo

Os discípulos estavam alertas; eles se preocupavam
com a segurança do Mestre e era normal o empenho
deles em afastar qualquer ameaça à sua integridade
física ou à perda de tempo e propósito. Era assim
que os alunos de Jesus viam as crianças e seus pais –
pessoas de pouca importância ou contribuição para
o ministério dele. Além disso, eles não viam a real
necessidade dos pais e seus filhos e consideravam
socialmente inapropriado incomodar o Rabi com
pequenas causas. Mas Jesus viu toda aquela situação com outros olhos, e sua indignação nos aponta
alguns princípios.

A criança é total, completa e objetivamente dependente de um adulto. Jesus ressaltou essa característica ao dizer que devemos nos tornar como uma
criança para entrar no reino do céu. Alguns afirmam
que essa característica seria a inocência, mas isso é
incompatível com a realidade de que todos pecaram
(Rm 3.23) e a criança não é uma categoria à parte.
Jesus deixa claro que é a humildade e a dependência.
Essas mesmas características nos mostram a necessidade que elas têm de serem conduzidas a Jesus
com todo cuidado. Lembre-se, a criança é crédula
e muito sugestionável. Quanto mais nova ela for,
maior é o poder de influência que temos sobre ela.
Se formos levianos podemos induzi-la ao erro e ao
engano e causar muitos danos. Por outro lado, que
grande privilégio é ser um instrumento de Deus para
modelar e influenciar a vida de uma criança, que fará
diferença imediata em seu lar, em sua igreja, escola
e qualquer outro lugar de convívio, pois crianças
são ávidas em compartilhar as boas novas, quando
mostramos a importância e como se faz, por meio do
nosso ensino e exemplo.

1. Jesus ama as crianças
Seu amor foi demonstrado com atitudes. Ele dispensa seu tempo sem pressa ou correria. Imagine a
cena: Jesus pega a primeira criança em seus braços,
a abençoa carinhosamente com palavras sinceras ao
seu Pai. Seu olhar é terno e seu toque sobre a cabeça
é suave. Cuidadosamente, ele entrega a criança aos
pais e coloca a segunda criança em seus braços. O
sorriso é largo e compassivo. Ele faz isso com todas
as crianças. É preciso amar para abençoar. Você pode
imaginar como essa cena foi impactante para cada
criança e para seus pais?
Em outros momentos, Jesus demonstrou seu amor
curando crianças da sua terra e também estrangeiras,
expulsando demônios, libertando-as da opressão e
até da morte. Seu amor era claramente percebido.

Márcia Barbutti
(Publicado originalmente na Revista Ultimato Online)
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CONEXÃO

O desenvolvimento integral infantil e a prevenção da
exploração laboral de crianças e adolescentes

L

ugar de criança é na escola, na biblioteca, no
parque, na praça, na quadra, no convívio familiar,
nuclear e estendido. Lugar de criança é o espaço
seguro, saudável e vigilante, que respeita a autonomia
e o protagonismo infanto-juvenil. No entanto, apesar
dessas asserções serem tomadas por nós como
princípios éticos e morais basilares, sabemos que, na
prática, são constantemente violadas.

dados da Pesquisa Nacional Amostral por Domicílios
Contínua (PNAD Contínua/IBGE) de 2019, 1,758
milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos
estavam em situação de trabalho infantil no Brasil
antes da pandemia. Desses, 706 mil vivenciavam as
piores formas de trabalho infantil. Deste total, em
2019, 66,1% eram pretos ou pardos. Os números não
incluem adolescentes que trabalhavam legalmente no
País, por meio de contrato de aprendizagem.

Estudo recente lançado pelo Unicef (Fundo das Nações
Unidas para a Infância) e pelo IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística) aponta que o Brasil tem
quase 1,4 milhão de crianças e adolescentes entre
6 e 17 anos fora da escola. Sabe-se que o problema
da educação no Brasil é muito anterior à Covid-19,
estando relacionado com a própria estrutura de
desigualdade da sociedade brasileira, mas é inegável
que o distanciamento social gerou efeitos prejudiciais
na vida escolar de crianças e adolescentes brasileiros,
sem precedentes na história recente.

Estar fora da escola já pode ser considerada um
indicador de risco para a exploração do trabalho
infantil, e somado ao cenário de crise econômica,
gera-se uma mistura explosiva que pode elevar
drasticamente as ocorrências de exploração de
trabalho infantil. O relatório supracitado adverte que,
globalmente, 8,9 milhões de crianças e adolescentes
adicionais correm o risco de ser empurrados para o
trabalho infantil até o final de 2022, como resultado
da pandemia. E, caso não haja oferta de acesso a uma
cobertura crítica de proteção social, esse cenário pode
ser muito pior: um modelo de simulação mostra que
esse número passará de 46 milhões nos próximos
anos.

O cenário piorou muito durante a pandemia. Mais
de 5,5 milhões1 de brasileiros nessa faixa etária não
tiveram atividades escolares em 2020. Para muitas
crianças e adolescentes brasileiros, as escolas
representam não somente um espaço de aquisição
de conhecimento, mas um local de interação social,
de construção de laços comunitários, e muitas vezes,
um local que contribui com a segurança alimentar.

Uma das formas mais certeiras de combater a
exploração infantil é na sua estrutura, e consiste
na garantia de proteção social. Sabemos que parte
significativa dos problemas são intergeracionais e de
caráter socioeconômico, e que para superar esses
problemas, é preciso garantir a efetivação de direitos
sociais universais (educação, saúde, assistência social,
segurança alimentar etc.) tanto para a família, em

Quase 28% das crianças de 5 a 11 anos e 35% dos
meninos e meninas de 12 a 14 anos em situação
de trabalho infantil estão fora da escola. Segundo
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geral, como para as crianças e adolescentes. Por meio
de diferentes esforços e parcerias com o setor público,
setor privado e outras organizações do terceiro setor,
as unidades sociais do Exército de Salvação no Brasil
trabalham para oferecer serviços de educação infantil,
assistência social e assessoramento, defesa e garantia
de direitos, de modo a contribuir nesse processo
de desenvolvimento pleno e integral das crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Apesar de ser um problema que afetou a educação como
um todo, é preciso chamar atenção para a distribuição
dessa falta de acesso entre diferentes recortes da
população brasileira. Para termos uma ideia de como
esse problema possui marcadores étnicos-sociais, em
2019, segundo o relatório citado, 90% das mais de 600
mil crianças e adolescentes que abandonaram a escola
no Brasil eram pretas, pardas e indígenas.
1

Apesar de se tratar de um problema complexo que
exige atenção profissional, nós, enquanto indivíduos,
podemos fazer a nossa parte. Além de orarmos pelas
crianças e jovens em situação de exploração de
trabalho infantil, podemos contribuir com o trabalho
realizado nas unidades da APROSES. Também
podemos nos informar sobre o tema e conversar com
nossa comunidade sobre a importância de respeitar
o tempo de desenvolvimento das crianças e jovens,
bem como de realizar a inserção laboral de jovens e
adolescentes de forma consciente e legal, respeitando
a legislação pertinente, e mais do que isso, o processo
de aprendizagem. O trabalho dignifica o ser humano
e dá sentido coletivo para a nossa vida, mas para isso,
precisamos respeitar as fases de desenvolvimento
pelas quais todos deveríamos passar.

REFERÊNCIAS:
https://www.unicef.org/brazil/situacao-das-criancas-edos-adolescentes-no-brasil
https://www.unicef.org/brazil/comunicados-deimprensa/trabalho-infantil-aumenta-pela-primeira-vezem-duas-decadas-e-atinge-um-total-de-160-milhoes-decriancas-e-adolescentes-no-mundo

Lucas Rosin - Departamento de Obra Social e
Desenvolvimento Comunitário
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RUMO KIDS

SOU CRIANÇA, SIM!
Você já ouviu ou pronunciou a frase: - Você é muito
criança para isso?
Ou : - você é muito criança para entender isso?
Eu já ouvi e já falei também!
Em muitos casos, soa como algo ruim, não é mesmo?
É como se as pessoas dissessem: “você é incapaz de
fazer ou compreender o que está sendo pedido ou
dito”. Mas muitas vezes, é verdade o que os adultos
falam. Muitos não têm a intenção de machucar
ninguém, embora, reconheço que quando a fala vem
de adolescentes, realmente, pode ter uma pontinha
de vitória, uma vez que quando eles eram crianças, as
pessoas falavam exatamente o mesmo. Como dizem
por aí: “um círculo vicioso.”
Essas falas, geralmente, geram um descontentamento
entre crianças maiores, entre 8 e 12 anos e deixam
uma marca, às vezes, indelével.( ah, indelével é:
1.que não se pode apagar, eliminar.
2. que é durável, permanente; que não se pode
destruir, suprimir ou fazer desaparecer totalmente.}

nós e já não perdoamos com tanta facilidade, mas
mesmo assim, o perdão e o esquecimento ainda estão
bem presentes na vida de cada um.
Jesus fala do Reino dos céus! Você tem noção de quão
grandiosa é a fala dele? O Reino dos Céus é onde
todo o cristão almeja estar e isso só acontecerá com
a conversão genuína de cada um e é aí que ele cita a
criança, porque nela há o que é genuíno, isto é , há o
que é verdadeiro!
Ah! Que maravilhosas palavras de Jesus! Ele considera
o ser criança algo sem igual! Verdadeiro! Precioso!
Se você ainda é criança na idade, saiba que dentro de
você ainda há muita verdade, sinceridade, humildade.
Não há porque se magoar ao ser chamado de criança!
Se você já não é mais criança na idade, como eu,
lembre-se que precisamos manter as qualidades de
uma criança que Jesus quer encontrar em nós para
podermos entrar no Reino dos céus!
Minha oração: “Deus! Ajuda-me a não perder as
qualidades de criança que Jesus disse aos seus
discípulos! Eu quero entrar no Reino dos céus! Se já
não as possuo mais, arrependo-me, verdadeiramente,
peço-te perdão e assumo que sem tua presença em
minha vida, jamais conseguirei tais qualidades. Ouve
a minha oração e renova em mim o teu querer. Em
nome de Jesus Cristo, o meu Salvador e Senhor,
amém.”

Deu para entender?
Perfeito!
Mas agora eu tenho uma surpresa para você! Quando
alguém disser que você é criança demais para alguma
coisa, fique feliz! Sim, feliz! E deixe que as pessoas
mais velhas resolvam. Não fique magoado(a) só
porque você é criança! Sua idade diz que você é ! Não
é possível lutar contra os fatos. E quero convidar você,
a ler Mateus 18.3 que diz o seguinte: “Eu lhes asseguro
que, a não ser que vocês se convertam e se tornem
como crianças, jamais entrarão no Reino dos céus.”
Você sabe quem é que falou estas palavras? Nada
mais, nada menos que Jesus! E sabe para quem ele
falou? Para adultos. Para seus próprios discípulos.
Jesus disse que as crianças são humildes na sua forma
de pensar, de falar, não querem saber de poder ou
de ser melhor do que os outros. Se arrependem
verdadeiramente de seus atos ruins e não guardam
rancor. Eu sei que quando a gente atinge a idade,
ainda que crianças, entre 9 e 12 anos algo muda em
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Com carinho,

Tia Lilian
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Encontre as palavras a seguir no Caça-Palavras:
(Resposta na página 02)
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Rumo - Outubro de 2021

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

