


Declaração Internacional de Missão: 
“O Exército de Salvação, um movimento 

internacional, é um ramo da Igreja Cristã. 
Sua mensagem é baseada na Bíblia. Seu 

ministério é motivado pelo amor a Deus. Sua 
missão é pregar o Evangelho de Jesus Cristo 
e suprir as necessidades humanas em Seu 

nome sem discriminação.”

Declaração Nacional de Missão: 
“O Exército de Salvação existe para 

salvar almas, edificar os santos e servir 
a humanidade sofredora, motivado pelo 

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

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

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

brasileira.”

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

Um pouco de nossa História

O Exército de Salvação foi fundado por William e 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 aos 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 128 países contando com mais de 17.000 oficiais 
(pastores) e mais de 1.000.000 de soldados (membros) que atuam 
mantendo e administrando escolas, hospitais, clínicas, albergues, lares 
para crianças e idosos, creches e centros comunitários.

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

Atuação do Exército de Salvação no Brasil 
Em 1922 os Tenentes-Coronéis David e Stella Miche, 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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A Páscoa é a festividade central da fé cristã. 
O apóstolo Paulo declara que “se Cristo não 
ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e 
também é vã a vossa fé” (1 Coríntios 15.14). É a 
celebração da vida - vida que nasce da morte. 
A Páscoa vem nos lembrar que nossa vida não 
se limita a esse mundo nem a esse breve tempo 
sobre a terra; ela transcende. Fala daquilo que 
é eterno. Fala dAquele que é Eterno. E é um 
convite aberto para que todos os que quiserem 
passar a eternidade com Deus tenham acesso 
por meio da fé em Seu Filho Jesus.

A Páscoa cristã não é a celebração de um herói 
morto, mas a adoração a um Deus vivo! As 
palavras do coro do antigo cântico podem bem 
expressar a notícia alvissareira:

Da sepultura saiu!
Com triunfo e glória ressurgiu!

Ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder;
Pode agora a todos vida conceder!

Ressurgiu! Ressurgiu! Aleluia! Ressurgiu!¹

Boa Páscoa!

Ebeneser Nogueira – Major
Editor

¹Cancioneiro Salvacionista, nº 78.
Fonte: SA Song Book / Cantor Cristão nº 99

Autor: Robert Lowry † 1899
Tradução: Ricardo Pitrowsky † 1965
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A Páscoa é um tempo para refletirmos sobre a 
graça incrível, extravagante e sem medida de 
Deus. Através de Cristo, Ele providenciou um 
caminho para que os seres humanos, meros 
mortais, se reconciliem com Ele e possam 
desfrutar os benefícios incomparáveis de um 
relacionamento pessoal com Ele.

Infelizmente, para muitos, o feriado da Páscoa 
não representa nada mais do que uma 
oportunidade de ter uma pausa prolongada da 
busca implacável de outros objetivos pessoais 
e ambições.

Vivemos num mundo firmemente voltado para 
o materialismo, para a quase total exclusão 
dos outros elementos que requeremos para 
encontrar satisfação e propósito – para estar 
completo e totalmente satisfeito. A sociedade 
moderna nos oferece muitas das coisas que 
necessitamos de uma perspectiva material, 
mas estas não são suficientes para garantir 
felicidade e liberdade.

Se você acha que as posses materiais trazem 
felicidade, então pense outra vez! Você só 
tem que dar uma olhada na sociedade hoje 
para ver os efeitos negativos do consumismo 
materialista.

Apesar de tudo o que temos, a humanidade 
moderna permanece insatisfeita, procurando 
encontrar o sentido de nossa própria existência 
e tentando encontrar a certeza de que há algo 
depois da morte.

No meio desse contexto, a mensagem cristã é 
única porque ela não é sobre um conjunto de 
doutrinas e crenças, mas sobre uma pessoa, 
Jesus Cristo.

Reconhecemos o fato de que não somos 
pessoas perfeitas, mas a Páscoa traz a 

esperança de uma nova vida - mudada e 
transformada. O fato de que somos imperfeitos 
não é, no entanto, uma desculpa para justificar 
uma vida de contínuo pecado e rebelião.

Infelizmente, reconhecemos que algumas 
pessoas na sociedade têm virado as costas 
para a Igreja porque sentem que os cristãos 
estão sem credibilidade. Pregamos amor, 
mas a Igreja pode ser o lugar mais implacável.
Pregamos valores espirituais, mas, na realidade, 
os cristãos muitas vezes aspiram à riqueza 
material, ao poder e à influência. Pregamos 
justiça aos oprimidos, mas quantos de nós 
realmente efetuamos alguma coisa para fazer 
a diferença?

O apóstolo Paulo nos recorda em Romanos 
3:23 que “todos pecaram e estão destituídos 
da glória de Deus”. É por causa do pecado 
que o homem é incapaz de desfrutar de um 
relacionamento com Deus, e isso explica por 
que tantos de nossos contemporâneos estão 
insatisfeitos nessa procura.

Apesar de um mundo que parece ser 
resolutamente materialista, vemos muitas 
evidências de pessoas que procuram 
significado, que procuram respostas espirituais 
para a questão mais preocupante de todas: 
existe vida após a morte? Será que muitos 
em nosso mundo de hoje estão tentando 
preencher o vazio espiritual e encontrar 
maneiras, através de seus próprios esforços, 
de alcançar o paraíso eterno?

Jesus veio para reconciliar o mundo com Deus 
- esta é a principal razão para sua encarnação. 
Tudo o que é decorrente da presença de Jesus 
no mundo e em nossas vidas é um resultado 
direto de nós sermos reconciliados com Deus.

Pense Outra Vez!
“Não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há nenhum outro nome 

dado aos homens pelo qual devamos ser salvos” (Atos 4:12).

MENSAGEM DO GENERAL
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Jesus veio para preencher o vazio que nos 
separa de Deus. O que é absolutamente 
extraordinário e o que precisamos lembrar 
todos os dias de nossas vidas é o incrível fato 
de que Deus em Jesus tomou a iniciativa para 
que possamos ser reconciliados com Ele!

É por esta razão que Jesus pagou de bom 
grado o preço para que pessoas como nós, 
que eram consideradas “inimigas”, pudessem 
ser reconciliadas em consequência disso: 
“Antes vocês estavam separados de Deus e, 
em suas mentes, eram inimigos por causa do 
mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os 
reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante 
a morte, para apresentá-los diante dele santos, 
inculpáveis e livres de qualquer acusação” 
(Colossenses 1:21-22).

O que mais você precisa? Jesus não é suficiente 
para você? Se você descobriu a bênção e 
paz que só Jesus pode trazer, então você 
concordará com o compositor * quando ele diz:

Quando a paz, como um rio, 
atravessa o meu caminho,

Quando tristezas como as ondas 
do mar me inundam,

Seja o que for a minha porção,
Tu me ensinas que tudo está bem 

com a minha alma.

Tudo está bem com minha alma,
Tudo está bem, 

tudo está bem com minha alma.

Ainda que Satanás me ataque, 
se provações me vêm,

Que eu deixe esta segurança controlar-me:
Cristo já considerou a minha triste situação,

E derramou o Seu próprio sangue 
pela minha alma.

Para mim, portanto, 
viver é Cristo daqui pra frente.
Se o Jordão sobre mim rolar,

Nenhuma dor intensa provarei,
Pois na morte e na vida Tu hás de sussurrar paz 

para a minha alma.
Senhor, é por Tua vinda que nós esperamos;

O céu, e não o túmulo, é o nosso alvo.
Ó trombeta do anjo, ó voz do Senhor,

Esperança e descanso abençoados 
da minha alma!

André Cox
General

* “It is Well with my Soul”, de Horatio Gates Spafford (Cântico 
741, no Cancioneiro do Exército de Salvação inglês).

N. do T.: Esse cântico – nº 346 do Cancioneiro Salvacionista 
em português - é mais conhecido com as seguintes palavras 

no refrão: “Sou feliz com Jesus, 
sou feliz com Jesus, meu Senhor!”.

Citações bíblicas da Nova Versão Internacional
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VIVER PELA FÉ HOJE

Durante o nascimento do nosso segundo 
filho, minha esposa e eu enfrentamos um 
problema após outro. Assim que nasceu, 
ele teve de passar mais de uma semana na 
UTI de cuidados neonatal. Ali a rotina era 
terapia, exames de sangue, resultados, novo 
tratamento e, é claro, muita oração. De fato, 
no desespero, oramos: “Se o Senhor salvar a 
sua vida nós iremos dedicá-lo ao Senhor e ao 
Seu ministério”. Depois que tudo passou, mas 
tendo aquela experiência em mente chegamos 
a pensar em chamá-lo de Nazireu (“separado”, 
“consagrado”). Mas desistimos, pois em nossa 
cultura esse nome seria alterado para um 
apelido que não soaria muito bem. Assim o 
chamamos de K. Lalchhanhima, que significa 
“entregue” ou “salvo por Deus”. 

Mesmo depois disso, a ideia de “pacto” e 
“Nazireu” continuou rondando minha mente, 
de modo que em uma pesquisa sobre o 
assunto encontrei na Bíblia alguns exemplos 
de nazireus: Sansão (Juízes 13.5), Samuel (1 
Samuel 1.11) e João Batista (Lucas 1.13-15). 
Também descobri que um Nazireu era uma 

pessoa separada e escolhida por Deus para 
um relacionamento especial, para viver uma 
vida em aliança com Ele e manter certos 
votos e leis (Números 6.1-21). Para alguns 
Nazireus, o pacto era limitado a certo período 
de tempo (Números 6.5-8). Para outros não. As 
consequências de se quebrar os votos feitos 
podem ser claramente vistas na vida de Sansão 
(Juízes 16.17ss). O livro de Lamentações 4.7 
retrata o caráter nobre de um Nazireu.  

Pacto ou aliança de vida é um conceito bíblico. A 
palavra Pacto (em hebraico, berit) é encontrada 
quase 300 vezes no Antigo Testamento e mais 
de 30 vezes no Novo Testamento (grego, 
diatheke). Existem inúmeros estudos sobre 
essa terminologia, natureza, rituais, etc. Para 
nosso propósito, não seria errado dizer que um 
pacto é um acordo sagrado entre Deus e uma 
pessoa ou grupo de pessoas. É um conjunto 
de condições e promessas estabelecidas por 
iniciativa de Deus, oferecidas para entrar em 
um relacionamento irrevogável com Ele. Se 
guardarmos a aliança, seremos Seu povo 
(Jeremias 31.33). Se escolhermos não manter o 

Vivendo as Verdades da 
Palavra de Deus

Série de estudos sobre os Onze Artigos de Fé escritos por membros do Conselho 
Internacional de Teologia, a qual refletirá sobre o Pacto de Soldado e sobre as 

cláusulas dos Artigos de Guerra, olhando para nosso comportamento, estilo de vida e 
relacionamento. Essa série explorará a interação entre ortodoxia (crença correta) – o 
que sabemos e entendemos sobre Deus, ortopraxia (comportamento correto) - como 
devemos agir em obediência a Deus e ortopatia (experiências/sentimentos corretos) - 

quem nós nos tornamos através do nosso relacionamento com Deus.

Viverei pelas verdades da Palavra de Deus conforme expresso nos
Onze Artigos de Fé do Exército de Salvação. 

06Rumo - Abril de 2017



pacto, sofreremos as consequências da nossa 
desobediência. 
Pactos como os que vemos no Antigo 
Testamento – como o Pacto Abraâmico, o 
Pacto Mosaico, o Pacto Davídico e outros – 
parecem estar vinculados ao tempo, pois 
temos um novo pacto através da vinda de 
Jesus (Mateus 26.28; Marcos 14.24; Lucas 
22.20; 1 Coríntios 11.25; Hebreus 8.6-13). 

Os Pactos feitos no tempo do Antigo 
Testamento foram algumas vezes quebrados 
pelo povo de Deus; ao mesmo tempo havia 
renovações e ratificações (Êxodos 32-34). Deus 
fez um pacto com o povo de Israel porque Ele 
os amava (Deuterônomio 7.7-8), e o novo pacto 
– o pacto do Novo Testamento – tornou-se 
possível para nós porque Ele estava disposto 
a perdoar as nossas fraquezas (Hebreus 8.12). 
Graças a essa oferta, temos a oportunidade de 
nos tornar povo de Deus. 

No que diz respeito à vida pactual de um 
salvacionista, não seria justo afirmar: “Viverei 
pelas verdades da Palavra de Deus expressas 
nos Onze Artigos de Fé do Exército de 
Salvação”, sem saber do que trata essa vida 
– outros artigos desta série dirão mais sobre 
esse assunto.  

Como parte da Igreja Protestante Mundial, 
o Exército de Salvação retira seus artigos 
de fé da Bíblia. Quando os declaramos e os 
assinamos, entramos numa comunidade de 
pacto/aliança, como indicado na introdução:
“Tendo aceito a Jesus Cristo como meu 

Salvador e Senhor, e desejando desempenhar 
meu papel como membro de Sua Igreja 
na terra como um soldado do Exército de 
Salvação, submeto-me agora, pela graça de 
Deus, a um pacto sagrado” (Pacto de Soldado).

Se formos fiéis às condições estabelecidas 
neste pacto, pertenceremos ao povo de Deus. 
Também entraremos num relacionamento 
perpétuo com Ele e aceitamos nos tornar Seu 
povo da aliança. Ao contrário dos Pactos do 
Antigo Testamento ou de algum voto Nazireu, 
esse pacto não tem limite de tempo. Vivendo 
nossa vida dentro das condições estabelecidas 
nessa aliança, criamos um lugar seguro que 
garante a continuidade de permanecer como 
povo de Deus. 

K. Zohmingtanga
É Mestre da brigada de Cantores e Integra a equipe de 

professores do Colégio de Cadetes do Território Oriental 
da Índia.  Possui os títulos de Bacharel em Divindade e 

Mestre em Teologia. Zohmingtanga é membro do Conselho 
Internacional de Teologia com sua esposa Caroline e seus 

três filhos em Aizawl, Mizoram, Índia.  

“...não seria errado dizer que um pacto é um acordo 
sagrado entre Deus e uma pessoa ou grupo de pessoas. 
É um conjunto de condições e promessas estabelecidas 
por iniciativa de Deus, oferecidas para entrar em um 

relacionamento irrevogável com Ele.”

Fonte: The Officer, Março-Abril, 2016
Tradução: Maruilson Souza, Ph.D

Diretor do Colégio de Cadetes e 
Membro do Conselho Internacional de Doutrina
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CONTEXTO

Há pessoas cuja influência parece sobreviver 
à morte, ou como se diz, ficam imortalizadas. 
Che Guevara certamente é um desses casos 
considerando o numero extraordinário de seus 
seguidores. Sartre descreveu-o certa vez como 
“o homem mais completo do seu tempo.” 

Em seus 39 anos (antes de ser morto na flo-
resta) ele foi médico, escritor, economista, 
banqueiro, teórico político e guerreiro. Durante 
sua vida, transformou-se numa lenda, um herói 
popular. 

Em toda sala de aula cubana as crianças canta-
rolavam: “Nós seremos como Che...” Durante 
anos, os muros dos prédios estudantis da 
América latina permaneceram pichados com 
as palavras “Che está vivo!”

Jesus Cristo não representa apenas uma influ-
ência que sobrevive. Para os cristãos, ao decla-
rarem “Jesus Vive!” significa que Ele inaugurou 
uma nova ordem de realidade. Sua morte e 
ressurreição são os acontecimentos usados 
por Deus para resgatar a humanidade. Ao 
ressuscitar Ele realizou uma obra expiatória, 
um sacrifício voluntário e perfeito como res-
gate da humanidade. Como disse o apóstolo 
Paulo: “Cristo morreu pelos nossos pecados e 
ressuscitou para nossa justificação (Rom 4:25 
e 1 Cor 15:1 a 4).

Quando usamos o termo bíblico pecado, várias 
outras crenças o negam, e mesmo os psicólo-
gos são desautorizados de usá-lo, porém, culpa 
tem sido o ponto onde a religião e a psicologia 
se encontram com mais frequência.

Jesus ressuscitou para nossa justificação, ou 
seja, Ele levou sobre si a culpa da humanidade, 
como disse o profeta Isaías: “Ele foi transpas-
sado por causa das nossas transgressões, foi 

esmagado por causa das nossas iniquidades, o 
castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele e 
pelas suas feridas fomos sarados.”(Is 53:4 e 5). 

Duas coisas estão impregnadas no espírito hu-
mano: A primeira é o sentimento de adoração. 
Como disse Cícero: “Não há povo tão primitivo, 
tão bárbaro, que não admita a existência de 
Deus, ainda que se engane sobre sua natureza.” 
Segundo, um erudito da língua grega, a palavra 
“antropos” é uma combinação de palavras sig-
nificando “aquele que olha para cima.”

A segunda é o sentimento de indignidade, com-
plexo de culpa, de inadequação comum a todo 
ser humano e a necessidade de recorrer a algo 
fora de si mesmo que venha se interpor entre 
o Deus santo e o homem pecador e justificá-
-lo, apaziguá-lo, reintegrá-lo à comunhão com 
seu Criador.

A morte e ressurreição de Jesus, tem o sentido 
de EXPIAÇÃO – cujo sentido hebraico significa 
literalmente, purificar, quitar (pagar a dívida) 
reconciliar, pacificar.

Através de sacrifícios expiatórios estabelecidos 
por Deus no Velho Testamento, os hebreus 
recebiam o favor divino do perdão e reconci-
liação, porém de forma limitada, provisória, 
sendo que Jesus Cristo se constituiu, ou consu-
mou uma expiação perfeita e terna (Heb 9:15).

Jesus declarou ter poder para perdoar pecados, 
ou, se preferir, eliminar completamente o sen-
timento de culpa daquele que se arrepende e 
assume sua responsabilidade diante de Deus 
e dos homens.

Para provar que tinha poder para isso, disse 
ao paralítico: “Levante-se, pegue a sua maca e 
vá para casa.”(Mat 9:6)

Cristo Ressucitou - 
O que isto Significa?
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Ao ressuscitar Lázaro, morto 
a quatro dias, disse: “Eu sou a 
ressurreição e a vida, aquele 
que crê em mim, ainda que 
morra, viverá, e quem vive 
e crê em mim, não morrerá 
eternamente.”(João 11:25 e 
26)

Sua morte e ressurreição fo-
ram os meios planejados por 
Deus para resgatar a humani-
dade. 

Jesus declarou aos seus dis-
cípulos: “Importa que o Filho 
do homem seja entregue aos 
chefes dos sacerdotes e aos 
mestres da lei. Eles o conde-
narão a morte e o entregarão 
aos gentios, que zombarão 
dele, cuspirão nele, o açoita-
rão e o matarão. Três dias de-
pois, ele ressuscitará.”(Marcos 
10:33 e 34)

Páscoa, é na verdade, não só 
a maior festa cristã, mas sim, 
o maior acontecimento da his-
tória humana, pois como disse 
Pedro: “debaixo do céu não 
existe outro nome dado entre 
os homens pelo qual importa 
que sejamos salvos.”(Atos 
4:12) 

Como disse John Stott: “A res-
surreição de Jesus nos dá ga-

rantia do perdão, do poder e 
do triunfo definitivo de Deus. 
Ela nos possibilita encarar o 
nosso passado (por mais mo-
tivos que tenhamos para nos 
envergonhar dele), confiantes 
no perdão de Deus através da-
quele que morreu por nossos 
pecados e foi ressuscitado, 
encarar o nosso presente (por

mais fortes que sejam as 
tentações, e mais pesadas as 
nossas responsabilidades), 
confiantes na suficiência do 
poder de Deus; cuja garantia 
é a ressurreição. 

A ressurreição, justamente 
por ter sido um ato decisivo, 
público e visível de Deus, den-
tro da ordem material, dá-nos 
absoluta garantia de um mun-
do que, de outra forma, seria 
completamente inseguro.”

É isto que significa A RESSUR-
REIÇÃO DE CRISTO: se creres 
verás a glória de Deus!

Paulo Rangel
Comissário
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ESPECIAL

Reunião de Boas-Vindas dos 
Mensageiros da Compaixão

No dia 18 de Fevereiro foi realizada a Reunião 
de Boas-Vindas dos Cadetes Mensageiros da 
Compaixão. Cadete é a nomenclatura usada 
para os seminaristas que passam dois anos 
estudando para se tornarem oficiais (pastores) 
do Exército de Salvação e cada Sessão (turma) 
tem um nome dado pelo General (líder inter-

nacional do Exército de Salvação) e o nome 
desta Sessão é Mensageiros da Compaixão.

Os novos Cadetes são:
• Adeildo Júnior e Priscila Oliveira 
Corpo (Igreja) de Boqueirão - PB 

• Alzenir Eudália 
Corpo (Igreja) de Rio Comprido – RJ

• Angélica Prado 
Corpo (Igreja) de Suzano – SP

Os convidados para este importante evento 
do Exército de Salvação foram os Comissários 
Merle e Dawn Heatwole que são Secretário 
Internacional e Secretária Zonal do Ministério 
Feminino para as Américas e o Caribe, respec-
tivamente.

O Comissário Merle nos trouxe a mensagem 
com o título “Pastores que têm o cheiro das 
ovelhas” mostrando a importância do Pastor 
estar junto com suas ovelhas, carregando-as 
quando for preciso e cuidando da sua inte-
gridade, conduzindo para se manterem no 
caminho certo.

Agradecemos aos Grupos Musicais Nacionais 
que tem sempre apoiado os eventos nacionais, 
abrilhantando ainda mais este dia especial 
com todo seu empenho e dedicação. Agrade-
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cemos ao Major Nilson Rosário que compôs a 
música desta Sessão que diz:

Mensageiros da Compaixão,
 fomos chamados pra esta missão
O amor de Deus vamos proclamar

pra todo mundo em todo lugar

Ter compaixão é sentir o que o outro sente
Ter compaixão é não ser indiferente

Ter compaixão é mostrar quem é Jesus
Que, de Tanto nos amar, carregou nossa cruz

Mensageiros da Compaixão, 
pobres e ricos sem exclusão

Seja onde for não vamos parar até que vejam 
Cristo em nós brilhar

Mensageiros da Compaixão, 
vem com Jesus aprender a lição

Qual samaritano queremos ser e 
aos que sofrem as mãos estender.

Louvamos a Deus por este dia e por saber que 
vidas continuam obedecendo ao chamado do 
Senhor para servi-lO em tempo integral. Deus 
abençoe os Corpos que tem enviado seus sol-
dados para servirem a Deus como oficiais do 
Exército de Salvação. 

Mario e Debora Carvalho
Cadetes do 2º Ano
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late e o feriado; e se uma dessas coisas faltar, 
ficaremos profundamente tristes. Tudo isso é 
importante, mas, se tirarmos Jesus de cena, 
a Semana Santa não será mais que um breve 
momento, que precisará ser repetido no ano 
que vem para que possamos ter um momento 
de bem-estar.

Já disse o pensador Montesquieu: “Qualquer 
povo defende sempre mais os costumes de que as 
leis”.  Com isso, ele quer reconhecer a grande 
importância que um determinado costume 
possui. Mas Jesus transcende qualquer costu-
me. Graças a Ele não há mais a necessidade de 
apegar-se a hábitos para obter o favor de Deus. 
Paulo escreveu: “Porque Cristo, nossa Páscoa, foi 
sacrificado” (1Co 5.7b). A sua morte na cruz é o 
preço pago para que nos reaproximemos de 
Deus novamente.

E por causa disso celebramos a Páscoa: a nova 
vida que podemos ter em Jesus. Podemos comer 
nosso peixe, nos presentear, comer chocolate e 
descansar durante esse feriado. Mas o desafio 
é que tudo isso que caracteriza a Páscoa seja 
um reflexo da nossa gratidão a Deus e uma 
celebração da liberdade que temos em Jesus. 
Costumes não salvam, nem purificam. A ver-
dadeira salvação e purificação vem somente 
através do Filho de Deus.

O Senhor te abençoe e te guarde. (Números 6:24)

Jeferson D’Ávila - Capitão
OD Corpo  (Igreja) de Uruguaiana - RS 

CONEXÃO

Olá! No Brasil, a comemoração da Páscoa está 
associada a um feriado que se prolonga por 
três ou quatro dias, culinária à base de peixe e 
muito chocolate. Porém, não é assim em todo o 
lugar. No Uruguai, por exemplo, o feriado dura 
toda a semana. Quem estuda fica de folga toda 
a semana. Pouco conhecem sobre o costume do 
chocolate, mas, assim como no Brasil, gostam 
de comer peixe.

Eu sempre ouvia que comer carne vermelha 
durante o período da Semana Santa é pecado. 
Vi famílias prepararem peixe por toda a semana; 
não comiam um pedaço sequer de carne bovina. 
Isso nos lembra um costume. Entendemos por 
costume tudo aquilo que é habitual e repetitivo.

Falando em costume e levando em conta a 
comemoração da Páscoa, precisamos lembrar 
que essa comemoração foi instituída há muito 
tempo atrás por Moisés quando os hebreus 
ainda estavam no Egito. No livro de Êxodo está 
escrita a circunstância do surgimento da Páscoa 
e como ela deveria ser comemorada depois 
que Israel saísse do Egito (ver Ex 12:1-13). Em 
resumo, a festa da Páscoa tinha por finalidade 
lembrar a libertação do povo hebreu dos egíp-
cios e deveria ser comemorada todos os anos. 

Com o tempo, essa celebração acabou virando 
algo que lembra um costume; todos os anos o 
povo tinha que matar um animal sem defeito, 
comer pães sem fermento e ter ervas amargas 
(para lembrar a amargura da escravidão). A 
questão é que isso estava com os seus dias 
contados; não seria mais necessário comemorar 
a Páscoa dessa forma porque viria alguém que 
faria o sacrifício definitivo, que seria o Pão da 
Vida e que nos libertaria do gosto amargo do 
pecado. Jesus veio para ser nossa Páscoa. Em 
Jesus temos perdão, liberdade e alimento, além 
de muitos motivos para comemorar.

No entanto, os costumes continuam. A come-
moração da Páscoa é um claro exemplo, pois 
nessa data não podem faltar o peixe, o choco-

Páscoa Costumeira
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MOBILIZANDO
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Durante a semana do Carnaval recebemos no 
Centro Integrado de Pelotas uma equipe de 36 
jovens da Igreja Presbiteriana Independente de 
Londrina. A equipe ficou responsável por orga-
nizar dois dias de atividades com música, teatro, 
atividades temáticas e recreação. Durante a 
manhã saímos para os bairros próximos para 
fazer convites e interagir com a comunidade. 
No período da tarde nos dedicamos a uma pro-
gramação diversificada e apropriada para cada 
faixa etária, incluindo um momento de conversa 
com os pais que estavam presentes.Tivemos 
uma média de 140 pessoas participando, entre 
crianças, adultos e adolescentes.  

Mobilize-se!
No último dia a equipe colocou a “mão na mas-
sa” e, divididos em grupos, ajudaram na pintura 
da biblioteca, na limpeza do bazar e da cozinha 
e na pintura da casa de uma das famílias aten-
didas. Foi um excelente tempo de trabalho em 
parceria com a IPI de Londrina e louvamos a 
Deus pela disposição deles em viajar mais de 
20 horas para estar conosco servindo a comu-
nidade onde estamos. 

Paula Mendes - Tenente
Centro Integrado de Pelotas - RS 

Cr
éd

ito
s:

 (a
m

p)
co

m



014Rumo - Abril de 2017

Cuidar do jardim de casa é uma das coisas que 
a mãe de Felipe mais gosta. Ela acordou cedo 
naquela manhã de domingo justamente para 
mexer em suas plantas. Quando isso aconte-
ce, ela passa horas ali e, literalmente, não vê 
o tempo passar. 

Felipe acordou e, como é ainda pequeno, não 
consegue fazer o seu café da manhã sozinho. 
Por isso, sua mãe parou o que estava fazendo 
para atendê-lo. 

Qual foi a sua surpresa quando voltou ao 
quintal em que suas plantas estavam caídas 
no chão e algumas tinham sido arrancadas dos 
vasos. No mesmo instante, ela se deu conta 
que não havia tomado a devida precaução em 
deixá-las em um lugar seguro longe do seu 
cachorro labrador. Todo mundo que conhece 
essa raça sabe que ela é para lá de bagunceira! 
Querida, mas bagunceira!

A mãe de Felipe não sabia se chorava, brigava, 
saia correndo atrás do cachorro que ainda 
tinha vestígios do “crime” cometido na boca 
e nos pés ou simplesmente desmoronava na 

frente daquelas que estava a meses cuidando 
por serem tão lindas e preciosas para ela.
Tanto trabalho para nada, pensou! Todas as 
horas de atenção e dedicação para isso! “ISSO!” 
disse em voz alta olhando para o autor da sua 
frustração! Veja o que você fez... abaixando 
para pegar um agapanto azul todo estraça-
lhado.

Enquanto seus olhos contemplavam a tragédia 
instalada a sua frente, uma voz clara e audível 
falou ao seu coração como se fosse alguém 
ali do lado dela. Ela até olhou assustada em 
volta pensando ser o próprio Felipe falando ou 
quem sabe o seu marido que naquela manhã 
havia saído para ir à igreja para levar Cristina, 
a filha mais velha deles à escola dominical, 
estando então de volta.

Mas não era nenhuma coisa, nem outra. A 
voz quase podia tocá-la, como se isso fosse 
possível, dizendo “minha filha, é exatamente 
assim que me sinto em relação a você, triste. 
Você foi criada por mim! Apresentei o meu fi-
lho, Jesus, e você O aceitou. Você estava assim, 

RUMO KIDS

Feliz 
Ressurreição!

14Rumo - Abril de 2017



como as flores mais lindas que cultiva. Mas 
por seu próprio descuido foi se afastando de 
mim, esquecendo o autor e consumador de 
sua fé: Jesus Cristo. Deixou, então, que Satanás 
fizesse uma bagunça nela e , agora, está assim, 
como as plantas que contempla, despedaçada.

Abaixada, ainda como estava, verificou que a 
raiz estava inteira e que era possível retomar 
a vida daquela planta que tanto gostava. E 
olhando fixamente para ela, perguntou-se em 
voz alta “e eu, Senhor, tenho ainda uma raiz 
inteira? Posso voltar a viver? Tenho tempo 
para isso?” 

Como o sol que invade uma casa que há tem-
po não vê a luz, a palavra de Deus invadiu a 
sua vida “Verdadeiramente ele tomou sobre 
si as nossas enfermidades, e as nossas dores 
levou sobre si; e nós o reputávamos por aflito, 
ferido de Deus, e oprimido. Mas ele foi ferido 
por causa das nossas transgressões, e moído 
por causa das nossas iniquidades; o castigo 
que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas 
suas pisaduras fomos sarados.” Isaías 53:4,5

A mãe de Felipe, naquele momento, sentiu 
que a sua “raiz” estava viva e se lembrou das 
palavras da parábola do filho pródigo  “porque 
este meu filho estava morto e reviveu” (Lucas 
15:24).
(Faltou uma coisa para contar! Ao mesmo 
tempo em que a mãe de Felipe vivia tudo aqui-
lo, marido e filha oravam juntos com outras 
pessoas por sua vida).

Querido(a) amiguinho(a), feliz ressurreição 
para você! Nunca esqueça que a sua “raiz” 
deve ser cuidada por Deus, para que a sua 
“planta” esteja sempre saudável para procla-
mar a Jesus como Salvador, preservador e 
governador de todas as coisas.

Beijos,

Tia Lilian
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