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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, edifi car os santos e servir 
a humanidade sofredora, motivado pelo 

amor a Deus, em nome de Jesus, sem 
discriminação.”

Declaração Nacional de Visão: 
“Um povo santo engajado na missão, que 

trabalha em unidade e de forma apaixonada 
como agente de transformação na sociedade 

brasileira.”

Por causa da grande preocupação em atender 
bem, com recursos limitados, o Exército de 
Salvação  foi premiado com o Prêmio Bem 
Efi ciente (conferido pela Fundação Kanitz), 
como uma das Instituições Sociais que melhor 
usa os recursos fi nanceiros arrecadados para 
o atendimento social.

Editorial

A família tem sido um elemento de discussão nos 
tempos hodiernos. A confi guração tradicional 
familiar está sofrendo mutações e ainda há 

muita polêmica em torno do assunto. O Exército de 
Salvação acredita que a ideia de família nasceu no 
coração do próprio Deus. Nesta edição, nosso alvo é 
destacar os valores familiares que têm se perdido em 
meio aos dias turbulentos que estamos vivendo.

 O Dia das Mães é um momento para lembrar-se 
de dar o devido valor àquela que se doa integral e 
incansavelmente pelos fi lhos. Celebremos com nossas 
mães neste dia, e usemos todos os outros para retribuir 
este amor.

Não podemos esquecer de que o plano é que façamos 
parte de uma família maior: a família de Deus! Por meio 
de Jesus podemos nos tornar fi lhos e fi lhas de Deus 
e trazer no coração a esperança de que um dia, em 
breve, estaremos sentados à mesma mesa, no Grande 
Banquete, na presença do Pai.

Bem-vindo à família!

Ebeneser Nogueira - Major
Editor

A Revista RUMO é uma publicação do 
Exército de Salvação - Território do Brasil



3Rumo - Maio de 2015

Contexto

Rumo Kids

Enfoque

FAMÍLIA

SURPRESA!!!!

A IMPORTÂNCIA DA VIDA FFAMMILIAR NA FORMMAÇÃO DOOO SER HUMAANOO

Inteeernacciooonaal

Esppeeciaal

O GENERALL E OOO PAPPA

ENTREVISTA EXXXCLUSIIVA CCOMM A COMIISSÁRIA SSILVVIIA COOX

44444

66666

11110000

88888

55555

Sumário



4 Rumo - Maio de 2015

Br iga em famí l ia  não é 
novidade. A Bíblia já começa 
narrando desde o Gênesis a 

desobediência dos fi lhos ao Pai (Adão 
e Eva) e até mesmo um fatricídio, que 
é o homicídio de um ser humano por 
seu próprio irmão (Caim e Abel). No 
mesmo livro de Gênesis, no capítulo 
13 versículo 9, vemos um tio, Abrão, 
dizendo ao seu sobrinho, Ló, que se 
ele for para um lado, ele irá para o 
outro. O tempo passou, Abrão teve o 
nome mudado para Abraão e um dia, 

Família
a pedido de sua esposa Sara, expulsou 
de casa a escrava Agar e o fi lho que 
tivera com ela, Ismael.

Conflitos familiares graves são 
mais comuns do que gostaríamos 
que fossem. Infelizmente, costumam 
deixar atrás de si um rastro de dor e 
ressentimentos; verdadeiras feridas 
abertas difíceis de cicatrizar. Em 
muitos casos, as crianças são a parte 
mais afetada, tendo que conviver com 
a separação e/ou com o fogo cruzado 
entre os próprios pais. Perdendo o 
referencial de um lar saudável, terão 
difi culdades em construir com solidez 
seu próprio lar no futuro.

A Palavra de Deus tem conselhos 
práticos para que a harmonia no lar 
se estabeleça:

“...Os maridos devem amar as 
suas mulheres como a seus próprios 
corpos. Quem ama sua mulher, ama 
a si mesmo. Filhos, obedeçam a seus 
pais no Senhor, pois isso é justo. ‘Honra 

teu pai e tua mãe’, este é o primeiro 
mandamento com promessa: ‘para 
que tudo te corra bem e tenhas longa 
vida sobre a terra’. Pais, não irritem 
seus fi lhos; antes criem-nos segundo 
a instrução e o conselho do Senhor” 
(Efésios 5:28 e 6:1-4).

Se cada um fi zer a sua parte no 
que diz respeito ao convívio familiar, 
observando os conselhos abundantes 
encontrados nas Sagradas Escrituras, 
terá sua casa edifi cada sobre a rocha 
e não sobre a areia, e nenhuma 
tempestade poderá derrubá-la. 

Dentro do nosso lar, devemos 
colocar em prática o conselho do 
apóstolo Paulo: “Sejam bondosos e 
compassivos uns para com os outros, 
perdoando-se mutuamente, assim 
como Deus perdoou vocês em Cristo” 
(Efésios 4:32). A família é um presente 
de Deus para nós, e cabe a nós cuidar, 
proteger e amar cada um dos seus 
integrantes. Se estivermos dispostos 
a fazer isso, a luz de Deus envolverá 
nossa casa transformando-a num 
abençoado lar!

Ebeneser Nogueira
Major

Se cada um fi zer a sua 
parte no que diz respeito 
ao convívio familiar, 
observando os conselhos 
abundantes encontrados 
nas Sagradas Escrituras, 
terá sua casa edifi cada 
sobre a rocha e não 
sobre a areia, e nenhuma 
tempestade poderá 
derrubá-la. 

Contexto
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O encontro ocor-
reu em dezem-
bro de 2014 e foi 

o resultado de conversas 
realizadas entre os repre-
sentantes do Exército de 
Salvação e do Vaticano 
entre 2007 e 2012, recém- 
publicadas em um livro, 
sendo também expressão 
do desejo de continuar 
estas conversas.

A delegação do Exército de Sal-
vação composta pelo General André 
Cox, Comissária Silvia Cox (Presidente 
Mundial do Ministério Feminino), 
Comissário William Cochrane (Se-
cretário Internacional para o Chefe 
do Estado-Maior), Tenente-Coronel 
Massimo Tursi (Chefe de Comando da 
Itália e Grécia) e Capitão Scott Linnett 
(Secretário Particular do General) usou 
um veículo fornecido pelo Vaticano 
para cruzar as ruas lotadas, devido a 
uma manifestação, para chegar aos 
aposentos privados do Papa Francisco.

Quando o grupo do Exército de 
Salvação entrou na sala para a reu-
nião, o Papa se moveu rapidamente 
em direção a eles, cumprimentando 
calorosamente cada um dos visitantes. 
Ele ouviu atentamente as saudações 
trazidas pelo General, que destacou as 
muitas coisas que unem os católicos 
e os salvacionistas e falou sobre as 
experiências de cooperação entre os 
sacerdotes e os ofi ciais do Exército de 
Salvação em muitas áreas do mundo. 
Ele entregou ao Papa cópias especial-

mente encadernados do 
novo livro “Diálogos com a 
Igreja Católica”, bem como 
uma cópia do Year Book 
do Exército de Salvação 
de 2015.

Em sua saudação, o 
Papa destacou o fato de 
que as diferenças teoló-
gicas entre o Exército de 
Salvação e a Igreja Católica 
Romana não impediram o 

testemunho de uma partilha conjunta 
do amor de Deus e do próximo. Ele 
observou que os dois grupos estão 
muitas vezes se encontrando “nas 
mesmas periferias da sociedade” e 
disse que o trabalho do Exército de 
Salvação possibilita “que a luz de Cris-
to brilhe nos recessos mais sombrios 
onde o povo vive”.

Ele interrompeu espontaneamente 
a leitura de sua saudação ofi cial para 
compartilhar uma experiência de sua 

infância na Argentina, em um momento 
em que os protestantes eram vistos 
como “pessoas más que iriam para o 
inferno”. Ele lembrou que, aos quatro 
anos de idade, Jorge Mario Bergoglio 
(como o Papa Francisco era então cha-
mado) estava andando com sua avó, 
quando viu duas mulheres do Exército 
de Salvação trajando seus uniformes 
com “aqueles chapéus estranhos” 
(“Vocês ainda usam eles?” - perguntou 
o Papa). Jorge perguntou a sua avó se 
eram freiras, e ela respondeu: “Não, elas 
são protestantes - mas são boa gente”. 
“Este”, continuou o Papa Francisco, “foi 
o primeiro sermão que eu ouvi sobre o 
ecumenismo - e que me infl uenciou na 
minha caminhada ecumênica”.

O Papa concluiu sua mensagem 
com um pedido para ser lembrado em 
oração, e foi um momento comovente 
quando, depois de trocar presentes, o 
Papa lembrou o General deste pedido, 
então o General Cox ofereceu-se para 

orar ali mesmo. O Papa 
aceitou agradecendo a 
gentil oferta, e retribuiu, 
orando pela liderança do 
General sobre o Exérci-
to de Salvação. Os dois 
líderes, então, passaram 
alguns momentos em 
conversa particular antes 
de concluir o encontro.

Fonte: http://www.salva-
tionarmy.org/ihq/news/

inr161214
Fotografi as © L’Osservatore 
Romano. Todos os direitos 

reservados.

O General 
e o Papa
O General André Cox e o Papa Francisco oram 
juntos no Vaticano no primeiro encontro 
particular de um General do Exército de 
Salvação e um líder mundial da Igreja Católica 
Apostólica Romana

Internacional



6 Rumo - Maio de 2015

Rumo Kids Rumo Kids

Hoje o dia foi muito especial! 
Sinceramente, não po-

deria imaginar sensação de 
felicidade mais completa! 

Cheguei em casa, como todos os 
dias, cansada do serviço e pronta 
para realizar as tarefas  que ainda me 
aguardavam.

Mas, qual a minha surpresa quan-
do encontrei camas arrumadas, 
casa limpa, perfumada, roupas 
sujas, lavadas! Roupas saídas do 
varal passadas e guardadas, janta 
pronta e um ramalhete de fl ores em 
meu quarto.

Ninguém estava em casa para me 
explicar o que estava acontecendo!

Não era o meu aniversário! “Que 
estranho!” - pensei.

Não era o dia das mães tam-
pouco...

O que estava acontecendo?
De repente, um recado : - Escute 

o gravador do WhatsApp. Era um 
recado  do meu marido e dos meus 
fi lhos... liguei... a voz começou:

-Amor...
Sabemos o quanto você tem se 

preocupado conosco e também o 
quanto não temos demonstrado todo 
a nossa gratidão por aquilo que você 
faz por nós.

-Isso inclui as broncas também, 
mamãe! Dizia Luise, minha fi lha mais 
velha, que sempre reclama de tudo!

-Queremos que o seu fi m de tarde 
e começo de noite sejam perfeitos! 
Reconheci a voz de João Ricardo, meu 
fi lho mais novo!

Então a voz de meu marido res-
soou: - O dia das mães está chegando 
e fi caria sem graça e óbvio apenas lhe 
homenagear naquele dia, por isso, 
escolhemos hoje, para que a nossa 
homenagem tenha realmente mais 
sentido.

Espero que goste de tudo o que fi -
zemos e saiba - gritaram todos juntos: 
AMAMOS VOCÊ!

Pense na felicidade que estou 
sentindo... 

O meu coração está muito agrade-
cido a Deus por Ele me dar a chance de 
refl etir sobre tudo o que me tem dado!

Deus me deu a oportunidade de ter 
uma família e fazer dela o meu porto 
seguro! Apesar das diferenças, Deus 
tem nos unido em Seu amor.

Ser reconhecida como alguém im-
portante e vital em um lar é mais que 
felicidade, é bênção!

Assim que eles chegarem darei um 
abraço em cada um  e continuarei a 
fazer o meu melhor para que eles 

continuem a me ver como alguém 
importante para a manutenção 
desse lugar.

Nesse momento, aqui, so-
zinha, pensando em tudo o que está 
acontecendo, eu digo: Senhor, meu 
Deus, abençoa o meu lar! 

Quero ser uma mãe e esposa dig-
na de ser chamada assim, para a Tua 
honra e para a Tua glória. Amém!

Queridos(as) amiguinhos(as), deem 
alegria às suas mães: sejam fiéis a 
Deus que, com certeza, o lar de vocês 
será tão abençoado quanto o dessa 
história.

Beijos,
Tia Lilian

Surpresa!!!!

Para você mãe: “A mulher sábia edifi ca a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua.” Provérbios 14.1

Encaixe na cruzada as 

palavras que estão em 

vermelho na história

Encontre as 7 diferenças



Ano 08/Nº 03

Neste mês de fevereiro os sol-
dados e amigos do Corpo 

de Guaianases, estiveram enga-
jados numa missão especial de 
ajudar algumas famílias afetadas 
pelas enchentes que ocorreram 
próximo ao nosso bairro.

Ao todo, atendemos 20 famí-
lias, das quais 12 necessitaram 
de um apoio maior. Isto foi 
possível graças à prontidão dos 
soldados, que não mediram 
esforços, tempo e nem con-
dições para ajudar àqueles 
que estavam precisando da 
nossa ajuda, e também a 

comunidade, que depositou 
em nós a confiança, entre-
gando donativos no Corpo 
para que nós pudéssemos 
organizar e direcionar para 
quem estava precisando.

  Divisão de São Paulo

Notícias do MCC do Corpo de Guaianases
Ajudando famílias afetadas pelas enchentes

Todas as famílias receberam cestas 
básicas, roupas e calçados. Também 
foi possível, após arrecadarmos 
diversos móveis, ajudar as famílias 
que perderam camas, colchões, sofás 
e armários.

Muitas destas famílias nos recebe-
ram em suas casas para conversar, 
orar e serem aconse-
lhadas. Como fruto 
desse trabalho, 
recebemos a vi-
sita de duas des-
sas famílias em 
nossas reuniões no 
domingo e no meio 
d a semana, para os 
cultos de oração.

Louvamos a Deus, 
pois Ele nos deu a 
sabedoria e direção 
para alcançar quem 

estava realmente precisando e não 
tinha sido ainda atendido por algu-
ma entidade ou autoridade local. 
Pudemos servir de bênção para o 
nosso próximo!

Tenente Kevyn Oliver
OD Corpo de Guaianases

Ainda em comemoração 
ao dia 8 de março, nós, 

mulheres da Liga do Lar, confec-
cionamos uma rosa de tecido e 
fomos no dia 14 de março, para 
a Praça da Paz, no bairro dos 
Bancários.

Com o apoio do Capitão Carlos, 
dos Soldados e Jovens Soldados, 
tivemos um momento de louvor, 
oração e depois fomos evangelizar 
e entregar as rosas para as mu-

Divisão do Nordeste

Notícias do Corpo de 
João Pessoa

lheres, pois todos os dias, são 
dias de novas conquistas.

Foi uma experiência maravilhosa 
para todos nós. As pessoas agrade-
ceram, muitas mulheres pediram 
orações pelas suas vidas e famílias. 
Deus nos abençoou bastante.

Nos dias 25 a 28 de março, acon-
teceu a IV Feira de Artesanato das 
Mulheres da Paraíba, no centro da 
PBTUR em Tambaúi, João Pessoa, 
organizado pelo CENDAC. 

Tivemos a participação da SS 
Bernadete, expondo seus trabalhos 
manuais e adquirindo uma renda 
extra. Ela faz questão de explicar 
que tudo começou na Liga do 
Lar do Exército de Salvação, onde 
aprendeu a costurar e fazer bonecas 
de pano, panos de prato e bolsas.

Rosseli Fernandes - Capitã
Oficial Dirigente do Corpo 

de João Pessoa - PB



Salvacionista
Salvacionista

No domingo de Páscoa, onde celebramos a 
ressurreição de Cristo, tivemos momentos 

abençoados em que Deus sempre fala aos 
nossos corações, na reunião de Salvação fomos 
presenteados com louvores, apresentação do 
grupo Lírios Dance do Corpo de Suzano e entrega 
do certificado de Conclusão do Estudo Bíblico 
“Desvendando o Exército de Salvação”, que foi 
realizado entre os meses de fevereiro e março de 

2015 pela Sargenta Adriana Nilson, com muita 
dinâmica e, de fato, abençoador. Desvendar o 
Exército de Salvação foi também desvendar os 
mistérios da Palavra de Deus que abençoou nossos 
antepassados na Bíblia, os nossos fundadores 
William e Catherine Booth e nos tem abençoado 
até o dia de hoje. A Palavra de Deus nos aviva, 
renova nossa fé e nos faz compreender que 
somente em Jesus Cristo teremos a salvação e 
vida eterna que nos foi dada através de Sua morte 
na cruz. 

Que Deus continue abençoando o Corpo de 
Suzano, o Oficial Dirigente Major Ismael Rodrigues 
e todos os soldados, recrutas, frequentadores e 
colaboradores... Pedimos oração para que a obra 
de Deus seja completa em nossas vidas e na vida 
daqueles a quem temos levado a Palavra de Deus.

Soldada Angélica Nilson
Corpo de Suzano

Divisão de São Paulo

Ventos do avivamento 
sopram no Corpo de 
Suzano... Aleluia!

... que no Ano Internacio-
nal da Família, na década 
de 90, o Exército de Salva-
ção no Brasil publicou um 
livro com 365 meditacões 
direcionadas à família cha-
mado “Edificação Diária”?

 ... que no livro consta 
uma explicação do que é 
o “mezuzah” (foto abai-
xo), uma pequena peça 
de ferro ou madeira, ocos, 
contendo versículos no 
seu interior, um acessório 
visual permanente afixado 
à porta para lembrar que o lar judaico deve ser baseado 
em obediência e em amor a Deus?

 ... que outra meditação enfatiza que o conhecido 
versículo “Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua 
casa” (Atos 16:31) foi dirigido  por Paulo a um homem, 
que autorizou e agilizou desde a reunião em sua casa 
ao convite à sua mesa, com isso demonstrando que o 
homem deve ser o “sacerdote do lar” e não esperar que 
a mulher o seja? 

... que Áquila e Priscila, de quem muitas mulheres 
levam o nome, conforme outra meditação, destacaram-
-se por abrir o coracão e o lar de par em par ao Senhor 
Jesus Cristo e à Sua causa, sendo um exemplo bíblico 
aos casais dos dias de hoje?

... que Seleções publicou e o livro mencionou: “Crian-
ça... um ser que permanece conosco por um tempo e 
desaparece para sempre no mundo dos adultos”, daí 
a importância de valorizarmos os filhos enquanto os 
temos conosco? 

... que é de uma pessoa importante a citação publi-
cada no livro: “Durante o namoro devemos manter os 
olhos bem abertos, mas depois do casamento devemos 
conservá-los semicerrados”?

   
  *Gaúcho, Paulo 

Franke é um oficial 
aposentado. Um dos 

seus hobbies é viajar pelo 
mundo (paulofranke.blogspot.com.

br). Atualmente vive em Hämeenlinna, 
Finlândia, com sua esposa Anneli.

Você Sabia?
por Paulo Franke* - Major



Salvacionista

Título???

De 08 a 12 de abril do corrente ano foi 
realizada a Conferência Administra-

tiva do Exército de Salvação no Acampa-
mento Vale de Bênçãos, em Suzano, sob 
o tema: “Sem limite”.  Vinte e seis oficiais 
estiveram presentes num tempo de comu-
nhão, reflexão e muito trabalho.  Deus falou 
claramente nestes dias de diversas formas, 
mas gostaríamos de destacar a série de 
devocionais preparada pela Major Carol 
Chadwick, sobre o “Amor sem limites”, a 
“Graça infinita”, o  “Poder sem barreiras” 
e as “Possibilidades ilimitadas” que Deus 
nos concede. Que o Senhor continue remo-
vendo as limitações que surgem diante do 
nosso Exército e nos conduza em triunfo 
através do Seu ilimitado poder!

Quartel Nacional

Conferência Administrativa

Promoção à Glória
General Eva Burrows

Foi promovida à Glória a General Eva 
Burrows (A), líder internacional do Exér-
cito de Salvação de 1986 a 1993.

O General André Cox escreve: ‘Uno-
-me aos salvacionistas ao redor do 
mundo para dar graças a Deus pela 
vida, inspiração e liderança da General 
Eva Burrows.  Sua vida tem influencia-
do as vidas de incontáveis indivíduos e 
ajudado a formar o Exército de Salvação.  
Saúdo uma verdadeira serva de Deus!’

Promoção à Glória
Tte.-Coronel 

Alexandre Lopes

Alexandre Lopes nasceu em 
20.11.1932. Foi enviado pelo 
Corpo de Alegrete ao Colégio 
de Cadetes e se tornou oficial 
em 1954. Casou-se em 1957 
com uma bela jovem chama-
da Luiza, que seria sua com-
panheira tanto de vida quanto 
de ministério ao longo de toda 
a sua jornada deste lado da 
eternidade.

Trabalhou durante mais de 
40 anos como Oficial no Exército de Salvação, a maior 
parte deles no Brasil, e aposentou-se em 01.12.1997 como 
Tte.-Coronel. No dia 25.12.2014 ele foi chamado ao Lar.

Ensinou seus filhos e filhas o caminho em que deviam 
andar, deixando-lhes um legado de fidelidade a Deus.

Que Deus continue levantando homens como o Coro-
nel Lopes, dispostos a lutar o bom combate sem jamais 
retroceder!

“Preciosa é aos olhos do SENHOR a 
morte dos seus santos”.  Salmo 116.15



Fé e Obras
A história de obediência missionária do Exército de Salvação tem sido caracterizada por colocar no 
centro de seu foco missionário aqueles que estão vivendo algum tipo de alienação; seja em relação a 
Deus seja em relação ao próximo. Uma alienação que leva as pessoas à margem, colocando em risco 
a plena humanidade de cada um que vivencia tal realidade. Esta situação não é nova, nem por isso é 
menos desafiante, os dilemas relacionados a esta prática de missão levantam uma série de indagações 
nos dias de hoje, assim como nos dias de Jesus. Neste livro, um conjunto destas indagações serão 
consideradas a partir da experiência missiológica do Exército de Salvação, o que vai enriquecer em 
muito o processo de reflexão sobre a prática da obediência missionária da igreja evangélica brasileira, 
com relação a seu foco, sua tarefa e seus métodos.

Livros à venda na Intendência Salvacionista

Discipulado - 
Visão e Missão
Discipulos são chamados um de 
cada vez. Para responderem de 
forma plena, eles necessitam de 
um bom direcionamento. Este 
livro é uma excelente ferramenta 
para discipular. Ele ajudará os 
cristãos a aperfeiçoarem seu 
foco em Cristo e irá inspirá-
los a guiarem outros para um 
relacionamento correto com Ele.

R$ 12,00* R$ 15,00*

Dias 4 a 7 de junho
“Refletindo Deus”

Líderes:  
Comissários William e   

  Marilyn Francis

Instituto 
Brengle 
para Soldados

Pedidos: 
(11) 5591-7015

intendencia@bra.salvationarmy.org
*Não incluído o porte do correio.

Adquira a sua 
bandeira!
À venda durante a visita 
do General ao Brasil ou na 
Intendência Salvacionista, enquanto 
durarem os estoques.

R$ 10,00*
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Se o Senhor Deus não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la.

Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando.

Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é 

Deus quem dá o sustento aos que ele ama, mesmo quando estão dormindo.

Os filhos são um presente do Senhor; eles são uma verdadeira bênção.

Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado.

Feliz o homem que tem muitas dessas flechas! Ele não será derrotado quando enfrentar os 

seus inimigos no tribunal.

Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade!

Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz, e tudo dará certo para você.

Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva; e, em volta da mesa, os 

seus filhos serão como oliveiras novas.

Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim.

Que, do monte Sião, o Senhor o abençoe! Que, em todos os dias da sua vida, você veja o 

progresso de Jerusalém!

E que você viva para ver os seus netos!

Que a paz esteja com o povo de Israel!
*Salmo 127-128

NTLH – Nova Tradução na Linguagem de Hoje 
2000 Sociedade Bíblica do Brasil. Todos os direitos reservados.

Um lar Um lar 
abençoado por Deusabençoado por Deus**
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Especial

Entrevista exclusiva com a  
Comissária Silvia Cox
Qual tem sido o maior desafi o 
em seu ministério?

Através dos anos, muitos desafi os 
e alegrias cruzaram nosso caminho. 
Quando respondemos ao chamado 
de Deus e deixamos a Suíça com três 
garotinhas e passamos quase 10 anos 
servindo no Zimbabwe. Quando che-
gou a hora de voltar para casa, elas já 
eram uma jovem adulta e duas adoles-
centes. Este foi talvez o maior desafi o 
em meu ministério: elas tiveram que 
estudar em uma nova língua, vivendo 
em uma cultura que, apesar de terem 
nascido ali, já não era a delas. Olhando 
com olhos humanos, poderia ter tido 
um resultado negativo sobre a nossa 
família. Foi um momento difícil, e eu 
tive que realmente colocar minha 
confi ança em Deus e acreditar que o 
Deus que nos chamou também iria 
cuidar de nossos fi lhos e, louvado seja 
o Senhor, Ele cuidou!

Viajando por todo o mundo, 
o que tem te impressionado 
mais sobre a forma como 
as mulheres salvacionistas 
servem a Deus?

Mulheres salvacionistas são mulhe-
res incríveis. Muitas vezes, elas estão 
trabalhando, criando os fi lhos, e ainda 
encontram tempo para se envolver, 
participar e testemunhar na obra de 
Deus com alegria e esperança. Sua 
doação também é impressionante. 
(para as Mãos Ajudadoras ou Esforço 
Nacional de Missões, por exemplo). 
Em países onde existem muitos de-
safi os, tenho fi cado impressionado 
com a sua vida de oração: como oram 
fervorosamente, creem, confi am em 
Deus e veem como Deus responde às 
suas orações!

Ainda há um alto nível de 
violência contra as mulheres 
no Brasil. Você já viu algum 
trabalho especial ao redor 
do mundo que poderia 
ser usado como um bom 
exemplo a ser seguido por 
aqueles que trabalham com 
vítimas aqui?

Muitos, se não a maioria dos terri-
tórios ao redor do mundo, têm progra-
mas e, em muitos casos, até mesmo 
instituições, para ajudar mulheres que 
enfrentam a violência. Eu diria que 
este é um ministério de alta prioridade 
em vários lugares, com bons exemplos 
no Reino Unido, África do Sul e EUA, 
para mencionar apenas alguns.

Como você se prepara para se 
relacionar com as mulheres 
que irá encontrar nas visitas a 
outros países?

Adoro conhecer mulheres de 
diferentes culturas e acho que é 
interessante aprender sobre seus de-
safi os e alegrias. Antes de ir para um 
lugar, eu procuro me informar sobre 
o que esperar a respeito do clima, da 
comida, das condições nas quais as 
pessoas vivem ali, suas roupas e como 
as mulheres são tratadas naquela 
cultura. Quando chego ao país, tento 
estar disponível para ouvir, comer e 
compartilhar com as mulheres. Na mi-
nha preparação, peço a Deus que me 
ajude a ser relevante nas mensagens 
que eu tenho para dar. Na maioria das 
vezes, fi co apenas um curto período 
de tempo no país, e por isso é difícil me 
envolver realmente com as mulheres. 
É mais fácil quando sou convidada a 
compartilhar em uma conferência!

É difícil ser a esposa do 
General? Você tem tempo 
para si mesma? Como você 
encontra tempo para sua vida 
devocional?

Não é difícil ser a esposa do Gene-
ral; é uma alegria e um privilégio que 
me possibilita compartilhar daquilo 
em que meu marido está envolvido. 
Gosto de ser uma mãe, uma esposa 
e de fazer o meu trabalho. Eu tento 
ter algum tempo para mim, mas nem 
sempre é fácil. Desde tenra idade, eu 
tenho o hábito de separar tempo para 
ler a Bíblia e orar. É uma disciplina que 
você tem que adquirir, e, para mim, o 
meu relacionamento com Deus é tão 
importante que eu encontro tempo 
todos os dias para Ele. Devo admitir 
que, quando os fi lhos eram menores, 
era mais difícil ter esse tempo regular, 
mas o Senhor sabia disso também.

Nós sabemos que você tem 
vivido em vários países. Em 
que país você se sente em 
casa?

  Eu tenho gostado de viver em to-
dos esses diferentes países e sempre 
me senti em casa onde quer que eu 
tenha ido, mas se Deus me der uma 
vida longa, então a Suíça é o país onde 
eu me sinto mais em casa e lá eu gos-
taria de desfrutar da aposentadoria.

General André Cox  e  Co
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Biografi a

O General André Cox nasceu 
de pais europeus, oficiais do 
Exército de Salvação, servindo 
no Zimbabwe, e a Comissária 
Silvia, também de pais euro-
peus, oficiais do Exército de 
Salvação, servindo na Argentina. 
Sua infância internacional já 
apontava para o ministério glo-
bal que eles têm compartilhado, 
após a sua união, como ofi ciais 
do Exército de Salvação desde 
1979. Com suas três filhas, 
Myriam, Esther e Sarah, os Cox 
viveram na África e na Europa, 
assumindo posteriormente a 
liderança territorial na Finlândia 
e Estônia, África do Sul e Terri-
tório do Reino Unido com a Re-
pública da Irlanda. Foi no dia 03 
de agosto de 2013 que o então 
Chefe do Estado-Maior, André 
Cox, foi eleito o 20º General do 
Exército de Salvação.

Como líderes internacionais 
do Exército de Salvação, os Cox 
Incentivam a leitura assídua 
das Escrituras, os mais altos 
padrões éticos que reflitam 
verdadeiramente a mordomia 
bíblica e o autêntico testemu-
nho cristão na fé e prática, que 
são indivisíveis, de modo que a 
graça e o amor de Jesus sejam 
inteiramente refl etidos na vida 
cotidiana.

O General André e a Comis-
sária Silvia testemunham da 
generosa provisão de Deus ao 
longo de suas vidas, que, nos 
últimos anos, incluiu a grande 
bênção de cinco netos mara-
vilhosos: Rebecca, Lily, Leona, 
Wendy e Kevin.

Como Presidente Mundial do 
Ministério Feminino, o que 
você gostaria de dizer para as 
mulheres do Brasil?

Seja a mulher que Deus quer que 
você seja! Seja uma testemunha no 
lugar onde Deus colocou você, não 
necessariamente com palavras, 
mas com a maneira como você vive 
sua vida. Tome seu lugar na igreja, 
use os dons que Deus lhe deu pra 
fazer a diferença! Se Deus lhe deu o 
privilégio de ter fi lhos, cuide deles; 
instrua-os no caminho do Senhor 
junto com seu marido, isto é sua 
responsabilidade.

Quem tem mais infl uência 
no meio secular: ofi ciais ou 
soldados?

Aos olhos de Deus, não há ne-
nhuma diferença entre soldados e 
ofi ciais; todos nós somos um sacer-
dócio real. Assim, ambos, ofi ciais e 
soldados, devem ter uma infl uência 
- se eles dão o seu melhor para o 
Senhor e O seguem. A vantagem de 
um soldado é que eles podem ser 
uma luz no seu local de trabalho, 
entre os seus colegas. Já ofi ciais têm 
a vantagem de ter mais tempo livre 
e devem procurar alcançar a comu-
nidade e fazer a diferença lá!

Você tem uma paixão por 
pessoas? Como isso foi 
desenvolvido?

Seria difícil estar na minha posição 
e não ser apaixonada por pessoas! 
Meus pais eram ofi ciais do Exército de 
Salvação e eu vi a paixão deles pelo 
que faziam, e, especialmente, pelo seu 
povo. Eles pregaram a mim por meio 
do exemplo. Como criança, fui incenti-
vada a participar de todas as atividades.

Mais tarde, ao perceber o quanto 
fui abençoada, eu só queria compar-
tilhar o que eu tinha e queria que as 
pessoas soubessem sobre o Senhor. 
Eu sinto que há tantas pessoas que 
estão sem esperança, estão sozinhas, 
são abusadas e estão à procura de 
algo mais na vida. Como filhos de 
Deus, encontramos a paz e temos re-
cebido a força de Deus e não estamos 
mais sozinhos. Eu vejo que a minha 
resposta para isso é colocar em ação o 
amor, a graça e a misericórdia que re-
cebi como resposta às pessoas neces-
sitadas. Minha oração é que o Senhor 
continue a aumentar em mim a paixão 
pelas almas perdidas. Seria mais fácil 
apenas se preocupar consigo mesmo 
e com o que é melhor para você, cui-
dar dos seus próprios desafi os, agir é 
mais difícil, mas vale a pena.

O que o Exército de Salvação 
pode fazer para promover 
as mulheres como líderes 
espirituais da Igreja?

Estou surpresa de ter essa per-
gunta, já que no Exército de Salvação 
temos encorajado as mulheres desde 
o início a tomar o seu lugar na igreja. 
Cremos que os homens e mulheres 
são iguais aos olhos de Deus e que 
não há nada que impeça as mulheres 
de serem líderes espirituais. Na práti-
ca, precisamos ensinar e orientar as 
mulheres, dando-lhes oportunidade 
de usar seus talentos em todas as 
esferas de serviço.

Como é que você espera 
encontrar o Exército de 
Salvação no Brasil?

Estou à espera de encontrar um 
Exército vibrante crescendo, um 

Exército que não tem medo de tomar 
posição para ser contado como fi el 
testemunha de Cristo.

Entrevista com perguntas coletadas por 
Lena Hofer – Quartel Nacional

Território do Brasil

 e  Comissária Silvia Cox
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A importância da vida 
familiar na formação 
do ser humano

Enfoque

Animais como as tartarugas têm uma 
imensa capacidade de reprodução 
e nenhum trabalho para criar seus 

fi lhotes. Basta depositar uma quantidade enor-
me de ovos e enterrá-los na areia quente, a uma 
profundidade ideal e a natureza fará o resto. As 
pequenas tartaruguinhas, ao nascerem, estão 
equipadas para cuidar de si mesmas por toda a 
vida. Elas jamais viram ou jamais conhecerão seus 
pais e nem sabem que os têm ou necessitam de-
les. Porém, como sabemos, somente um pequeno 
número delas sobreviverá.

Os seres humanos, ao contrário, necessitam 
de muitos cuidados, desde a formação dos lares, 
os cuidados básicos quanto à saúde, educação, 
supervisão e sobre tudo o AMOR que recebem 
dos pais é essencial para que suas vidas tenham 
sentido e propósito.

Ao estabelecer a família, Deus deu a ela uma 
missão – crescer, multiplicar, encher a terra, 
sujeitá-la, dominá-la – em outras palavras, Deus 
deu à família, representada pelo homem, a tarefa 
de dominar o mundo e implantar o Reino de Deus. 
Mas para que isso pudesse acontecer, Deus os 
abençoou.

Desde que houve a queda, a família humana 
passou a ter enormes problemas relacionais en-
tre si, tornando a sua missão muito difícil, senão 
impossível – houve acusações e transferências de 
culpa – houve ciúmes e assassinato entre irmãos.

Para retornar ao propósito original de Deus 
para a família é preciso novamente buscar a bên-
ção de Deus em Cristo Jesus e o auxílio do Espírito 
Santo como nosso guia e o agente divino na nossa 
formação e de nossos fi lhos.

A importância do lar como lugar de ensino e 
formação, porém, deve levar em conta os fatores 
e circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, com 
os quais temos que conviver neste mundo, além 

da nossa própria condição.
Nossas famílias estão expostas a uma 

gama enorme de infl uências externas, que 
atingem nossos fi lhos – seja nas creches, es-
colas, televisão, internet – tornando nossa 
supervisão e acompanhamento difícil ou 
quase impossível.

Porém, o lar continua sendo o “labo-
ratório” onde podem ocorrer, virtual-
mente, todos os tipos de experiências 
humanas. Na verdade o lar continua 
sendo a base de onde se pode produzir 
as experiências mais profundas, positivas 
e duradouras, que infl uenciarão as vidas 
de nossos fi lhos.

Na família acontecem todos os tipos 
de experiências positivas e negativas, 
dando-nos uma enorme oportunidade de 
ação no sentido de infl uenciar as vidas de 
nossos fi lhos. No lar acontecem disputas, 
violência, amor, delicadeza, honestidade, 
engano, sentido de propriedade privada, 
participação comunitária, manipulação, de-

Para retornar ao 
propósito original 
de Deus para a 
família é preciso 
novamente buscar 
a bênção de Deus em 
Cristo Jesus e o auxílio do 
Espírito Santo como nosso 
guia e o agente divino 
na nossa formação e de 
nossos fi lhos.
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RESPOSTA DOS PASSATEMPOS 
(PÁGINA 6)

Seja um assinante da Revista RUMO
Receba as 10 edições anuais diretamente em sua casa!

Valor da assinatura anual: 
Brasil: R$ 25,00 e Exterior: US$ 20,00

1.  Faça o depósito na conta:
 Banco Itaú - Agência 1000 - Conta 62233-0
2.  Envie o comprovante por e-mail: redacao@bra.salvationarmy.org
 ou via correio:  Caixa Postal 46.036 - Agência Saúde 
   São Paulo/SP - CEP 04045-970
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.

Entre em 
contato!

Se você desejar mais informações 
sobre a nossa missão ou sobre 

as Escrituras Sagradas, entre em 
contato conosco:

E-mail: 
redacao@bra.salvationarmy.org

Telefone: (11) 5591-7073
Endereço:

Exército de Salvação 
Caixa Postal 46.036

Agência Saúde 
São Paulo/SP - CEP 04045-970

necessidades especiais envolvendo 
os problemas de saúde, drogadi-
ção, etc. O que vemos hoje é que 
as famílias estão transferindo essas 
responsabilidades ao governo, aos 
profissionais de saúde, à Igreja, 
sendo que ninguém pode substituir 
a família, e mesmo que ela receba 
ajuda profi ssional em casos espe-
ciais, a participação dos membros da 
família é extremamente importante.

A família é o campo de treina-
mento onde deveríamos aprender 
a nos relacionar em cada uma das 
outras esferas da vida, aliás, esta 
é a missão da família pois, não es-
tamos construindo-as para nosso 
bem-estar, mas para cumprir uma 
missão no mundo como cristãos, 
como profi ssionais, como cidadãos 
úteis à sociedade.

 
Paulo W. Rangel

Comissário

cisões em grupo, centros de poder, 
igualdade, solidariedade.

Tudo isso representa o macro 
universo onde eles vão viver no futuro 
e é aqui, nesse micro universo, que 
eles são educados e ensinados. Cabe 
aos pais ou responsáveis aproveitar 
todos os momentos disponíveis para 
transmitir-lhes amor, educação, fé.

Se por um lado a queda trouxe 
tudo o que é negativo, a regeneração 
nos traz de volta à condição de fi lhos 
de Deus e a capacidade de imitá-lO 
como fi lhos amados (Ef. 5:1 e 2), isto 
por que estamos novamente debai-
xo da bênção de Deus (Ef. 1:3) e com 
esta bênção é possível cumprir nossa 
missão e prevalecer sobre todo tipo 
de más infl uências que enfrentamos 
no mundo, mesmo que tenhamos 
lutas.

Com a redenção do homem 
também se restaura o modelo de 
liderança dos pais com base na 
semelhança com Deus e na paterni-
dade divina, que inclui consideração, 
comunicação, disciplina, respeito, 
conhecimento e perdão.

Tudo começa com a relação do 
casal estabelecida por Cristo. O 
princípio básico da submissão mútua 
entre o casal (Ef. 5:22 a 24), respei-
tando-se a liberdade e igualdade, 
estabeleceu um novo fundamento 
para a liderança em amor, segundo 
o modelo de Cristo, de modo que a 
liderança familiar é uma liderança 
servil, ou seja, de servo, não domi-
nadora, não opressora, mas, sim, 
dedicada, justa, visando atingir os 
objetivos de Deus para a família.

Observando o modelo bíblico 
de família, especialmente no Novo 
Testamento, notamos que o ideal 
de uma família assemelha-se a um 
pequeno universo, onde cada um 
deveria procurar suprir as necessi-
dades um do outro. Seria a maneira 
adequada de cuidarmos inclusive 
dos membros mais frágeis e des-
protegidos da sociedade, tais como 
os órfãos, as viúvas, os carentes em 
geral, suprindo não só as necessida-
des mais comuns como alimentação, 
abrigo e educação, mas também as 

A família é o campo 
de treinamento onde 
deveríamos aprender a 
nos relacionar em cada 
uma das outras esferas 
da vida...

Diferenças:
Cabelo da mãe, risco na blusa da 
mãe, cor do sapato do menino, 
laço no cabelo da menina, olho da 
menina, folha das rosas, corações.
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RETIRAMOS DOAÇÕES
Doe roupas, móveis e outros objetos.

4003 - 2299 www.exercitodoacoes.org.br
Também estamos coletando donativos nas seguintes cidades:

Joinville: (47) 3453-0588
Suzano:  (11) 4748-3848
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