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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MENSAGEM DO GENERAL

“Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele”
(Colossenses 1:17 NVI).
Que ano foi 2021! Nos últimos 12 meses, nosso
mundo continuou a enfrentar o desafio e a realidade
da pandemia COVID-19, lidando com a doença e as
mortes, bem como com estratégias de recuperação e
programas de vacinação. Em contraste, houve o alívio
bem-vindo dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, que
proporcionaram um envolvimento positivo, algo para
desfrutar e uma oportunidade para comemorar as
conquistas de nossas nações. Claro, também testemunhamos desastres e tragédias que, sejam naturais
ou provocadas pelo homem - incêndios florestais em
vários países, o assassinato de um presidente, furacões e tempestades - cada um apresentando desafios
significativos. Nos últimos dias, o Taleban retomou
o controle do Afeganistão, com pessoas fugindo do
país, preocupações com a educação das mulheres,
o possível retorno das regras de antigos regimes e a
perda de qualquer aparência de democracia.

Significa que não estamos sozinhos! Significa que temos alguém que pode restaurar nossa alma quando
estamos exaustos; alguém que pode nos dar descanso
quando estamos cansados; alguém que pode fornecer
uma perspectiva eterna quando o imediato está consumindo tudo; alguém que mantém a nós e ao nosso
mundo em pé quando tudo está desmoronando. Isso
realmente é algo que vale a pena comemorar neste
Natal. Por que não desejaríamos conhecer alguém
como Jesus?

Em tempos tão tumultuados, para onde ou para
quem devemos nos voltar? Hebreus 13:8 nos diz que
nos voltemos a Jesus, que é o mesmo ‘ontem e hoje e
para sempre’; enquanto Colossenses 1:17 o descreve
como aquele em quem “todas as coisas subsistem”;
e Apocalipse 22:13 como “o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim”. Precisamos nos voltar para aquele que
é mais sábio, mais compassivo e mais poderoso do
que nós, que é transcendente, mas ainda conosco,
e que está presente no meio do tumulto e do caos
com tudo que isto nos custa pessoalmente, porque,
conforme lemos no Salmo 23 e no versículo 28 de
Mateus 11, ele nos convida a descansar. Se existe
um tempo para nos voltarmos para Jesus é no Natal,
quando paramos para relembrar e celebrar seu nascimento, sua encarnação, quando se tornou Emanuel
(Deus conosco).

A Comissária Rosalie se junta a mim para desejar a
vocês um Feliz Natal e as bênçãos de Deus durante
esta época sagrada.

Se a sua relação com Jesus foi negligenciada por um
tempo, o Natal representa um momento oportuno
para se reconectar, reacender. E se você ainda não
o conhece, o Natal também é uma oportunidade de
encontrar Jesus pela primeira vez - para convidá-lo a
entrar em seu coração e em sua vida como salvador
e amigo.

Brian Peddle,
General

O que significa tudo isso? Significa que há esperança!
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ESPECIAL

NÃO HAVIA LUGAR
“...e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa
manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria.”
(Lucas 2:7)
Anos antes de César Augusto publicar seu decreto,
Deus ordenara que Jesus nasceria em Belém (Mq
5:2; At 15:18).

não encontra lugar em muitos corações. Vivemos
em uma sociedade materialista, em busca de prazeres, onde também não há lugar para Jesus. A sociedade anda agitada demais, ocupada demais, aflita
demais. Eles não têm lugar para Jesus.

Maria e José eram marido e esposa, sendo que só
consumaram o casamento após o nascimento de
Jesus, ela é mencionada como sendo “desposada
com José” (Mt 1:18-25). A viagem deve ter sido muito difícil para ela, porém Maria alegrou-se em fazer
o desejo do Eterno Deus e, com certeza, ficou feliz
em poder afastar-se dos falatórios de Nazaré.

Precisamos fazer uma pergunta à nós mesmos:
há lugar para Jesus em nosso coração? Em Mateus
6.21 lemos que: porque, onde está o teu tesouro, aí
estará também o teu coração. Onde está o teu coração? Desejamos ardentemente conhecer o Filho
de Deus? Temos alegria nele, prazer nele? O que
toma o lugar em nosso coração? Dinheiro? Sucesso?
Glórias terrenas e passageiras? Ou o Senhor Jesus,
o Filho de Deus, mora em seu coração?

Provavelmente essa hospedaria citada no texto era
uma típica caravançará oriental, (estalagem pública,
no Oriente Médio, para hospedar gratuitamente as
caravanas que viajam por regiões desérticas). Era
uma estrutura de dois andares (o de baixo era para
animais), construída em volta de um pátio onde os
viajantes se alojavam. Jesus deve ter nascido em
uma das baias para o gado, e a manjedoura foi sua
cama. Tudo isso se deu exatamente como as Escrituras haviam profetizado e, mesmo sem saber; o
Imperador teve um papel importante.

Muitos corações estão como aquelas hospedarias
que sempre estão lotadas, sem lugar para Jesus.
Todavia o Senhor Jesus é incansável em procurar
um coração para habitar até achar; e se satisfaz
até mesmo com um coração simples e abandonado para transformar em um palácio para o Rei do
universo.

A cidade de Belém estava lotada de peregrinos de
diversas partes que foram para se registrar naquele recenciamento decretado pelo Imperador. Sem
um lugar adequado para Jesus nascer, não tiveram
outra alternativa senão ter que ir para um estábulo,
recinto onde os animais se alimentavam e eram
abrigados do frio da noite. Jesus, o Filho de Deus,
não achou um local para nascer entre os homens e
foi nascer entre os animais.

A melhor hospedaria sem Jesus é um local infeliz e
miserável, no entanto uma simples hospedaria com
o Senhor Jesus é o melhor lugar do mundo. Nesse
Natal, Jesus quer fazer do seu coração o local de
Sua habitação, ser o possuidor de sua vida!
Que não esqueçamos do que realmente comemoramos no Natal. Não podemos celebrar sem
o verdadeiro motivo. Há lugar para Jesus em seu
coração?

Não havia lugar para aquele que é dono de todas as
coisas como muito bem lemos em João1.3: “Todas
as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem
ele, nada do que foi feito existiria.” Aquele que fez
todas as coisas não consegue um lugar para um
nascimento digno e com maiores cuidados. Que
lição de humildade! Isso não deixa você surpreso?
Mais de dois mil anos se passaram e Jesus ainda

Wilson Strasse - Coronel
Chefe Nacional
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MENSAGEM

AINDA HÁ LUGAR!

T

emos na Bíblia, no evangelho de Lucas 2:7, esta
extraordinária declaração, que viria a transformar o mundo: “Então Maria deu à luz o seu filho
primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa
manjedoura, porque não havia lugar para eles na
hospedaria”.

nal e psicológica de Maria naquelas circunstâncias!
Naquele lugar tão simples, haveria de nascer o Rei
do universo!
Possivelmente já era noite e não restava alternativa
quando José contemplou um curral e diante do cansaço em que estavam aquele lugar pareceu aconchegante! Maria de tão exaustas e sentindo dores, não
deve nem ter percebido os detalhes, entregando seu
corpo ao deitar sobre um forro de palha. Havia chegado a hora! E foi ali, nestas condições que nasceu
Jesus, o nosso Salvador!

Quando José e Maria chegaram à região de Belém,
mesmo tendo vários parentes na região, não conseguiram vaga em nenhuma pousada! As hospedarias
estavam lotadas. Quão frustrantes este fato deve ter
sido para eles!
Certamente que ficaram preocupados sem saber
onde passariam a noite, e para agravar a situação,
Maria começa a sentir as dores do parto, anunciando
que a chegada do bebê estava se aproximando!

Não houve vaga para eles na hospedaria! Hospedarias eram como pousadas onde as pessoas alugavam
quartos e faziam suas refeições. E devido ao recenseamento, a cidade estava muito movimentada e todos
os lugares ocupados.

Naquele tempo não havia maternidade ou hospital.
Os partos eram realizados em casa mesmo. Mas no
caso de Maria, não tinha nem mesmo uma casa para
ter o seu primeiro filho.

A estrebaria, ao contrário, era um lugar rude e simples
que quase sempre não cheirava bem. Era uma espécie
de curral, onde se cuidava dos animais. Possivelmente
aquele estábulo estaria abandonado ou desocupado,
de maneira que nada impedisse a estadia do casal
por aquela noite. E foi neste lugar tão simples, que
veio ao mundo o Rei dos reis e Senhor dos senhores!

Podemos imaginar a decepção dos pais ao ouvirem
as respostas dos recepcionistas das hospedarias de
Belém: “desculpe, mas a casa está cheia”, e “infelizmente, devido ao recenseamento, todos os quartos
estão ocupados”, e ainda “vocês reservaram uma
vaga?”.

Penso que a estrebaria disponível representa o coração de todo àquele que crê, e que está aberto a
receber a Jesus, reconhecendo-O como o suficiente
Salvador!

Poderiam ter chegado também em frente de outra
pousada, e encontrarem escrito na porta: ”lotado”,
“não há vagas”. Que decepção para eles!
Ainda assim, José continuou a procurar um lugar para
eles até o anoitecer.

Este coração, embora às vezes temeroso e inquieto,
experimenta a maravilhosa promessa da Palavra
de Deus que nos diz: “Buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração (Jeremias 29: 13)”.

Possivelmente já era noite, e não restando alternativa, José contemplou um curral, e diante do cansaço,
o lugar lhe pareceu aconchegante.

Neste tempo especial das festas de fim de ano, que
representa compras, correrias, cansaço, falta de tempo, encontro das famílias, que possamos refletir com
profundidade sobre o mistério da encarnação, tão
lindamente descrito no Evangelho de João, quando
diz: “E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio
de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória
como do unigênito do Pai” (João 1: 14).

Maria, de tão exausta e sentindo dores, não deve
nem ter percebido os detalhes, e logo deitou sobre
um forro de palha. Havia chegado a hora! Jesus estava para nascer!
Todos os que já passaram pela experiência de esperar o nascimento de um filho, sabem da expectativa
e nervosismo que isto gera, mesmo a mãe estando
cercada de todos os cuidados, na segurança de uma
maternidade! Imaginemos a condição física, emocio-
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FELIZ NATAL E ABENÇOADO ANO NOVO A TODOS!
Márcio Mendes – Major
Secretário Nacional Pessoal
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CONEXÃO

Natal é tempo de sentarmos juntos à mesa, de
nos reunirmos em família e termos nosso olhar
atento e cuidadoso com os mais vulneráveis.

E

m sua caminhada pela terra, Jesus disseminou um
olhar cuidadoso e empático para com diferentes
grupos e pessoas oprimidas. Esse cuidado com o
próximo esteve presente em seu nascimento. A falta
de recursos não impediu que Deus mandasse seus
presentes por meio de pessoas na terra. Nesse mês
tão importante, para a comunidade Salvacionista,
queremos relembrar a todas e todos a importância
do nosso trabalho de provisão das necessidades
humanas aos mais necessitados.

de pessoas são exemplos gritantes de resultados que
tem como raiz essas discriminações sociais, étnicas
e culturais.
O Exército de Salvação tem trabalhado arduamente
para promover o fim dessas discriminações. Em
termos cristãos, estamos comungando a palavra
de Deus e, de forma concomitante, atuando na
inclusão de todos os seres humanos em sua obra. Do
ponto de vista do trabalho social, em cada Território
Salvacionista ao redor do mundo, enfatizam-se
questões de interesse local que precisam ser providas
em função de problemas estruturais mais prementes.
Este ano, por conta da pandemia, muitas pessoas
foram afetadas e certamente o “Vá e faça alguma
coisa”, ecoou fortemente em todos nós. As Unidades
Sociais e os Corpos se engajaram com muito
comprometimento à fim de levar alimentos, roupas,
itens de primeira necessidade e refeições para muitas
famílias. Seguimos caminhando passo a passo,
lutando pelo bem.

O período do Natal é um tempo de pensar sobre as
pessoas que sentam à mesa conosco. Trata-se de
uma metáfora que, pode ser emprestada, para pensar
o quanto as pessoas ao nosso redor desfrutam de
oportunidades semelhantes as nossas. O trabalho
social desenvolvido pelo Exército de Salvação no Brasil
procura ter esse olhar sobre as diferenças como ponto
de partida de nossa ação. Isso significa que, antes,
vamos identificar quais são os grupos e localizações
onde as diferenças geram maior impacto negativo,
para, então, definir nossas ações prioritárias.

Jesus sempre esteve com os mais vulneráveis, ao
nascer não havia lugar para Ele, que acabou sendo
acolhido em uma estrebaria. Contudo Ele sempre
ofereceu lugar para os mais necessitados, lugar de
acolhida, lugar de misericórdia.

Estamos falando aqui de diferenciações que, ao serem
feitas, geram prejuízos para a vida humana. Essas
diferenças podem estar relacionadas aos diferentes
tratamentos dados a grupos que historicamente
sofrem opressões estruturais (comunidade
negra, comunidade LGBTQIA+, povos originários,
comunidades de estrangeiros, entre outras), mas
também podem ser fenômenos difusos, sobretudo
entre pessoas pobres, traduzidos em negação de
oportunidades sociais (acesso à educação, à saúde, à
segurança alimentar, a trabalho e renda, etc).

Que a cada dia possamos ser inspirados pela bondade
dEle e por seu exemplo, levando pão aos que tem
fome, apoiando e protegendo os mais vulneráveis,
amando o próximo como a nós mesmos. Que nesse
Natal possamos refletir sobre nossas ações, e nos
desafiar a sempre fazermos, “algo para ajudar”,
transformando amor em ação, lutando pelo bem e
fazendo a diferença na comunidade em que estamos.

A impossibilidade de ser visto como um indivíduo
dotado de direitos, e mais do que isso, a negação
da efetivação desses direitos é o principal motor de
todas as opressões e desumanidades. O racismo, a
violência baseada em gênero ou orientação sexual,
a escravização para diferentes finalidades e o tráfico

Texto escrito por Liliam Santos e Lucas Rosin –
Departamento da Obra Social e
Desenvolvimento Comunitário
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RUMO KIDS

AQUI, HÁ LUGAR!
- Mãe?
- Oi, filha!
- A professora de sociologia pediu que perguntássemos
a alguém de nossa família, o porquê da escolha de
nosso nome. Então, mãe... o que a senhora me diz?
- Ué! Teu pai já lhe contou isso anos atrás!
- Ah, mas eu era muito pequena! Eu me lembro que
foi um nome escolhido por causa de Deus!
- Certo, filha! Vou aproveitar esse tempo que tenho
para contar a você novamente.

“salvar” ou “salvação” e conforme as traduções foram
acontecendo , a tradução que chegou para a nossa
língua mãe, chamada latim, foi Jesus.
- Que legal, mãe. Por isso que se fala tanto na palavra
Salvador quando, lá na igreja, o nome de Jesus é
mencionado; e Cristo, também tem algum significado?
- Sim! Aquele que é “ungido”, “consagrado”, o
“messias”.
- Então, Deus está conosco através de Jesus Cristo
que é o ungido do Senhor para ser o nosso Salvador.
- Não esqueça de João 3. 16
- Posso ler em minha Bíblia?
- Claro!
“Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu
o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele
crê não pereça, mas tenha a vida eterna.”
- Filha, infelizmente, muitos não reconhecem Jesus
como nós o reconhecemos e não dão lugar a Ele
devidamente em sua vida.
- Sim, eu sei! A minha professora é uma delas!
- E você terá coragem de falar tudo isso que
conversamos aqui?
- E por que não, mãe? Muitos têm coragem de falar
tantas outras coisas que eu não concordo...
- Muito bem, minha filha!
- Mãe, na minha vida, Deus tem lugar para que Seu
filho reine soberanamente!

Enquanto nós lhe esperávamos, ficávamos a pensar
qual poderia ser o seu nome! Pensamos em vários,
mas nada nos agradava! Você é nossa primeira filha
e queríamos que o seu nome fosse aquele que nos
enchesse de alegria! Pesquisamos, pesquisamos e,
um belo dia, quando estávamos na igreja na ocasião
do Natal, como de costume, a Leitura de Mateus 1
foi feita e, a mensagem, foi em torno da concepção
de Jesus. Tanto seu pai quanto eu, sentimos no
coração que o nome, cujo significado é “Deus
conosco”, poderia, perfeitamente, ser o seu nome,
apenas revertendo-o para o feminino. Emanuel para
Emanuele. Nada falamos um para o outro durante
o culto, mas depois, no carro, compartilhamos esse
sentimento e foi confirmado com uma satisfação em
nosso coração.
- Beleza!
- Onde está sua Bíblia?
- Aqui, na minha escrivaninha!
-Abra em Mateus 1 e vá até o versículo 23.
- Certo. Espera só um pouquinho ... Mateus ... aqui...
- Leia: “Eis que a virgem conceberá e dará à luz um
filho, o qual será chamado EMANUEL, que traduzido
é: Deus conosco.”
- Você sabe quem é a virgem falada nesse texto?
- Maria! Mas... Maria não era a mãe de Jesus?
- Sim! E você sabe o que significa Jesus na língua
original, a hebraica?
- Não!
-Yeshua. Esse é um termo de raiz hebraica que significa
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Queridos leitores!
Que em nossa vida haja sempre lugar para o Rei dos
Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo!
Abençoado Natal a todos!
Com carinho,

Tia Lilian
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RUMO TEEN

PROCURANDO UMA VAGA?

“...e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o
colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles
na hospedaria.” Lucas 2:7
Imagine que você está fazendo uma viagem longa, do
Rio Grande do Sul até Alagoas, por exemplo, e essa
viagem é de carro. Você dirige e dirige por horas, mas,
quando a noite chega, cansado, você só quer parar
para dormir um pouco. Felizmente, bem à sua frente,
há um ponto de parada onde você pode ter uma noite
segura de sono.

lotada e não havia vaga na hopedaria para a Maria,
seu esposo José e seu bebê Jesus. Olhando por alto,
parece que o casal não se planejou adequadamente e
as coisas saíram do eixo. Então, tiveram que se instalar
em um lugar onde ninguém gostaria de estar ou, se
sentiria excluído do que é considerado normal.
Se pensarmos um pouco, podemos concluir que,
ninguém gosta de ser ou de se sentir excluído. Todos
nós queremos ser incluídos, ter o nosso espaço, a
nossa turma. Só queremos uma vaga. Isso em si não
está errado, mas, se essa vaga tiver consequências
problemáticas é sempre melhor repensar se ela vale
à pena.

Mas, e se essa noite segura de sono não fosse tão
segura assim? E se o simpático rapaz da recepção
na verdade for uma pessoa muito problemática e
que deseja o mal para os outros ou, pior, ele é um
assassino?
Se fosse assim, com certeza, você ia preferir ver uma
placa dizendo “NÃO HÁ VAGAS”, certo?

Para ter uma vaga com os caras legais da escola ou da
faculdade é preciso dar uma “fumadinha” de leve nisso
ou naquilo. Para ter uma vaga entre as meninas que
chamam a atenção eu preciso vomitar meu almoço*
e ser fútil. Para ter uma vaga nesse emprego preciso
mentir e abrir mão dos meus valores.

Em “Bates Motel”, a série que foi feita para contar
como era o hotel gerenciado por Norman Bates,
que muitos consideram o maior vilão da história do
cinema, a pegada vai por essa linha de lugar que
parece seguro, mas que na verdade é perigoso.

Existem muitas vagas abertas, mas para entrar nelas,
você precisa se submeter a uma série de perigos e
aceitar as consequências que virão com suas escolhas.
Em alguns momentos, é melhor não ter certas vagas
na nossa vida.

Em Lucas 2:7, a Bíblia nos conta que Jesus, quando
estava para vir ao mundo, não encontrou vagas na
hospedaria. Seus pais não puderam ficar em uma
pousada e esperar o bebê nascer para depois seguir
viagem. Mas, será que teria sido uma boa, pegar
uma vaga no Bates Motel, para o menino Jesus? Com
certeza, não.

Entretanto, se você se sente sozinho, desamparado,
cansado e precisa de segurança para ter paz ao seguir
sua jornada, nós podemos recomendar algumas boas
vagas. Há sempre uma vaga aberta para aqueles
que desejam reconhecer a Jesus como seu Senhor e

O nascimento de Jesus parece ter sido um
acontecimento inesperado. A cidade de Belém estava
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Salvador. As consequências disso serão ter os seus
pecados perdoados, a eternidade garantida ao lado
do Senhor e verdadeira paz.

Observação: A atividade deverá ser colocada
no relatório dos Cadetes Locais no espaço de
“Observações”, para ser contabilizada pelo Setor de
Juventude.

Também há sempre uma vaga para você no Exército
de Salvação. Nós sempre estamos dispostos a
receber e dividir o amor de Jesus com quem desejar
fazer parte do nosso grupo. As consequências serão
ter uma família para chamar de sua, uma família
diferente, usando uniformes, é verdade, mas, uma
família que ama você.

Continue a falar de Jesus aos seus amigos e colegas
para que Ele, Jesus, encontre uma vaga em seus
corações.
* Transtorno alimentar grave marcado por compulsão, seguido

de métodos para evitar o ganho de peso.
Bulimia é um transtorno alimentar possivelmente fatal.
As pessoas com essa doença têm compulsão por comer. Elas
tomam medidas para evitar o ganho de peso. Normalmente, isso
significa vômitos (expurgo). No entanto, também pode incluir
excesso de exercícios físicos ou jejum.
Os tratamentos incluem terapia, medicamentos e educação
nutricional.

Há vagas aqui! E essas, nós asseguramos, que são
seguras. Venha conferir! A hospedagem é de graça.
Desafio para Juventude (Valendo 100 pontos para os
Cadetes Locais):
Dezembro é o mês do Natal. Não deixe essa data
passar em branco como sendo só mais um como todos
os outros. Convide um colega, da escola, faculdade ou
trabalho para participar de uma atividade de final de
ano no Corpo e, quem sabe, fazer parte do Exército
de Salvação também. Contamos com você!

Rumo - Dezembro de 2021

Tenente Lucas Wakai-Braga Oficial Nacional de Juventude
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Encontre as palavras a seguir no Caça-Palavras:
(Resposta na página 02)
DEZEMBRO
JESUS
NASCEU
FAMÍLIA

NATAL
LUGAR
SALVADOR
FILHO

E

F

D

Y

V

S
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E

F
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I
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T
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K
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T

L
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E

S
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M
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V

P
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E
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B

O

I

L

A

C

B

F

R

E

R

E

W

Z

D

V

R

R

D

U

G

H

R

C

O

J

O

G

H

P

K

X

E

M

R

A

T

P

R

L

U

G

A

R

S

I

J

Z

A

G

R

W

K

V

X

F

A

M

I

L

I

A

V

D

V

K

Q

J

B

G

O

R

S

Q
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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

