


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 Catheri-
ne 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 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, proce-
dentes 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 so-
cial 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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Despejo na Favela - Adoniran Barbosa (1969)  
Quando o oficial de justiça chegou/ Lá na favela/ E, contra seu 
desejo/ Entregou pra seu Narciso/ Um aviso, uma ordem de 
despejo/ — Assinada, seu doutor/ Assim dizia a ‘pedição’/ “Dentro 
de dez dias/ Quero a favela vazia/ E os barracos todos no chão”/ 
— É uma ordem superior/ Ô, ô, ô, ô, ô!, meu senhor!/ É uma ordem 
superior/ Ô, ô, ô, ô, ô!, meu senhor!/ É uma ordem superior/ — Não 
tem nada não, seu doutor/ Não tem nada não/ Amanhã mesmo 
vou deixar meu barracão/ Não tem nada não, seu doutor/ Vou 
sair daqui/ Pra não ouvir o ronco do trator/ — Pra mim não tem 
‘probrema’/ Em qualquer canto eu me arrumo/ De qualquer jeito 
eu me ajeito/ Depois, o que eu tenho é tão pouco/ Minha mudança 
é tão pequena/ Que cabe no bolso de trás/ ...Mas essa gente aí, 
hein?/ Como é que faz?/ Mas essa gente aí, hein?/ Com’é que faz?/ 
Ô, ô, ô, ô, ô!, meu senhor!/ Essa gente aí/ Como é que faz?/ Ô, ô, ô, 

ô, ô!, meu senhor!/ Essa gente aí, hein?!/ Como é que faz?

Escrito há quase 50 anos, o samba de Adoniran 
Barbosa lamentavelmente ainda reflete a dolorosa 
realidade vivenciada por muitos ainda hoje. Quando o 
despejo não vem assinado no papel, vem gravado em 
labaredas destruidoras de sonhos, como ocorreu no 
Largo do Paissandu no primeiro dia do mês de maio. “E 
essa gente aí, como é que faz?” Fica a pergunta no ar.
Uma das marcas do Reino de Deus é a justiça social. 
Deus é Deus de todos, sempre amoroso e inclusivo. 
Não faz acepção de pessoas. Defende a causa do pobre, 
do oprimido, do órfão, da viúva e do estrangeiro. Seu 
sol brilha sobre bons e sobre maus. Não podemos nos 
calar. Temos que gritar aos quatro ventos que Deus 
é contra a injustiça, que Ele é o Justo Juiz e que deixar 
de visitar, alimentar e cuidar do pobre é negligenciar 
ao próprio Deus. O Evangelho revela que Deus fez 
a opção preferencial pelo pobre. Não podemos agir 
diferente DEle. Busquemos juntos a justiça!

Ebeneser Nogueira - Major
Editor-em-Chefe
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ESPECIAL

Há em Bangladesh um dos maiores bordéis do 
mundo que atende cerca de três mil homens 
por dia. Naquela nação de 156 milhões de habi-

tantes, a prostituição é em grande parte legal e, teori-
camente, as mulheres que vivem do comércio sexual 
devem ter 18 anos ou mais e podem deixar aquela 
“profissão” quando assim o desejarem. No entanto, 
a realidade é outra: poucas são aquelas que, mesmo 
desejando, conseguem sair. 

Ali também, na região de Jessore, próximo de outro 
bordel, o Exército de Salvação tem um Centro onde 
trabalhadores sexuais podem buscar ajuda. Ali, 
mulheres e meninas com rostos energizados e mãos 
pintadas movem-se livremente para dentro e para 
fora do centro. 

Visitei o lugar em um feriado público e pude ver a 
fila de homens esperando sua vez para entrar nos 
bordéis próximos. Fui informado de que, em média, 
cada garota atendia de três a cinco homens por dia; 
mas, outras fontes me disseram ser muito mais. 

Preservativos estão facilmente disponíveis, e uma das 
senhoras com quem falei garantiu-me que as moças 
ali faziam uso deles. Mas, não tive como confirmar 
aquela informação. Uma das coisas que me chocou 
foi observar que as moças falavam abertamente 
sobre suas experiências sexuais. 

Tentando entender aquela realidade, descobri que 
quase 50% da população ganha ao redor de R$ 
5,00 por dia (menos do que US$ 1,50). Assim, a luta 
pela sobrevivência é constante. Descobri também 
que ali há dois tipos de comerciantes do sexo: os 
trabalhadores independentes e aqueles que estão 
vinculados a alguém, conhecido como chukri. Ou seja, 
ele a comprou, geralmente de uma família pobre, ou 
a aceitou como pagamento de uma dívida. 

Claro, naquele lugar também encontrei moças 
que foram vítimas de abusos sexuais, outras que 
acreditaram nas promessas de um namorado e 
ainda outras que foram levadas do interior com a 
promessa de trabalhar em casa de família em uma 
grande cidade, mas que, ao chegarem, viram que a 

casa de família era um prostíbulo. 

Disseram-me que a maioria das meninas que ali 
chegavam para trabalhar como prostitutas tinham 
em média 14 anos. Vi em várias daquelas meninas 
cicatrizes nos pulsos como marcas de tentativas de 
suicídio. 

Conversei com algumas das meninas que haviam 
conseguido liberdade e lutavam por um novo 
recomeço e uma nova vida. Contaram-me da 
impossibilidade de voltar para casa e da rejeição 
de suas famílias. A maioria trabalhava como 
doméstica. Algumas me disseram que, quando os 
homens da casa descobriam que elas já haviam sido 
trabalhadoras sexuais, não poucas vezes começavam 
a abusar delas sexualmente. Muitas optaram por se 
tornarem trabalhadoras sexuais independentes. 

No meio de todas aquelas histórias tristes, recebi 
alívio observando que o Centro do Exército de 
Salvação em Jessore era um lugar de dignidade para 
aquelas meninas, um lugar onde elas não eram 
tratadas como mercadorias ou objetos de prazer, 
mas como filhas – criadas à imagem de Deus. Ali, 
elas encontravam segurança e podiam falar das suas 
dores, mas também receber apoio e esperança para 
recomeçar; ali, elas podiam reaprender a confiar e a 
rir; ali, além do acolhimento, do cuidado da saúde, 
de aconselhamento, elas também aprendiam uma 
nova profissão. Sim, ali era um lugar para recuperar 
a dignidade e o senso de valor próprio. 

Ted Horwood – Coronel
Líder Nacional do Território do Brasil

Quartel Nacional – São Paulo

*Extraído do livro  “Que Venha o Teu Reino”: 
Buscando Juntos a Justiça. Página 41. 

Escrito em parceria com o Major Marulson Souza. 

JUSTIÇA SOCIAL: Para Recuperar
a Dignidade dos Marginalizados
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“...receber apoio e esperança para recomeçar; 
ali, elas podiam reaprender a confiar e a rir; ali, 
além do acolhimento, do cuidado da saúde, de 
aconselhamento, elas também aprendiam uma 

nova profissão”.
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VÁ E FAÇA ALGUMA COISA

Introdução
Mesmo com todo o inegável progresso cientifico e 
tecnológico das últimas décadas, aumentou também 
o número de pessoas consideradas indigentes (vivem 
com até 1 dólar por dia) e daqueles que vivem na 
linha da pobreza extrema (com até 2 dólares por 
dia). De fato, segundo o Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNDU), o número de indi-
gentes no mundo triplicou e cresce em 25 milhões 
a cada ano. Já são cerca de 840 milhões de pessoas 
nessa situação; dentre elas, 160 milhões de crianças 
que comem diariamente somente o suficiente para 
repor as energias que as mantêm vivas. Outro dado 
alarmante é que 702 milhões de pessoas vivem em 
situação de extrema pobreza. 

Aumento do número de bilionários 
Por outro lado, no ano passado – 2017 – registrou-
-se o maior aumento do número de bilionários da 
história. Já são 2.043 em todo o mundo. De fato, de 
toda riqueza gerada no ano anterior, 82% foi para as 
“mãos” dos 1% mais ricos. Os 50% dos mais pobres, 
não ficaram com nada.  

No Brasil, 1% mais rico concentra 28% de toda a 
renda nacional. Além do mais, só em 2017, o pa-
trimônio dos bilionários brasileiros cresceu 13%. É 
interessante notar que durante o período de uma das 
piores recessões da economia (2014-2016), quando 
13 milhões de pessoas ficaram desempregadas, 
aqueles que recebiam mais de 160 salários por mês 
tiveram ganho real em suas rendas.  

Série de artigos escritos pelo Major Maruilson Souza com o objetivo de informar, sensibilizar e 
convidar o(a)s leitore(a)s à reflexão e engajar-se em resposta às questões propostas. 

JUSTIÇA SOCIAL:
Para que abramos os olhos e 

descruzemos os braços
O Dia Mundial da Justiça Social 

Diante da desigualdade crescente, o dia 20 de feve-
reiro foi estabelecido como o Dia Internacional da 
Justiça Social. A ideia é que os países membros da 
ONU aproveitem essa data para promover ativida-
des que possam contribuir para o desenvolvimento 
social, promover e apoiar esforços para a igualda-
de de gênero, a erradicação da pobreza, o acesso 
ao bem-estar social e justiça para todos. Inclua-se 
também atividades de combate ao preconceito ra-
cial, à disseminação de uma cultura de tolerância e 
de respeito à dignidade do outro, não importa sua 
cultura, religião, cor da pele, orientação sexual ou 
etnia. Isso porque, apesar das diferenças, temos 
algo em comum: Somos todos humanos e todos 
temos em nós a Imago Dei (imagem de Deus), o que 
em si mesmo é suficiente para garantir a dignidade 
de cada individuo. 

O que é justiça social 
Mas, alguém poderia perguntar: o que é justiça so-
cial? Esse é um termo amplo, mas, a grosso modo, 
pode-se dizer que a justiça social é inseparável dos 
direitos humanos. Como afirmou Rui Barbosa “onde 
quer que haja um direito individual violado, há de 
haver um recurso judicial para a debelação da in-
justiça; este é o princípio fundamental de todas as 
Constituições livres”. Logo, onde não há justiça, não 
há direito. Consequentemente, justiça social tem a 
ver com direito à vida, à liberdade, à escolha de uma 
profissão, de uma ou de nenhuma religião; com a 
possibilidade de desenvolver seu potencial, com a 



certeza de poder tomar ao menos três refeições de-
centes diariamente, de ter um teto para se abrigar... 

Diferentemente do que pensam alguns, justiça so-
cial não é modismo. É promoção e garantia de que 
o outro tem direito – dentro dos limites legais - de 
ser quem é e nem por isso sofrer discriminação, 
exclusão, perseguição e morte.

Diferentemente do que pensa uma minoria, justiça 
social não é excentricidade de uns poucos. É a luta 
daqueles que têm consciência de que não há paz 
onde há injustiça, fome, opressão e ausência de 
liberdade.  

Diferentemente do que pensam outros, justiça social 
não é traição ao Evangelho de Jesus. Ao contrário, 
é o próprio Evangelho para os pobres, famintos, 
desesperados e desesperançados. É uma forma 
de – em nome de Deus - empoderar os que foram 
excluídos do poder e “levantar do pó aqueles que 
vivem em pobreza extrema e, do monturo, os indi-
gentes” (Salmo 113.7), para que sejam protagonistas 
de suas histórias. 

Diferentemente do afirmam uns poucos, não é inge-
nuidade lutar por justiça social. Somos conscientes 
de que nem tudo o que é justo é legal e nem tudo o 
que é legal é justo. O apartheid na África do Sul era 
legal, assim como o holocausto na Alemanha, a es-
cravidão no Brasil e o colonialismo em várias partes 
do mundo. “Legalidade é uma questão de poder, não 
de justiça” (desconhecido). Justiça social é, pois, um 
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desafio para que saiamos da indiferença e atuemos 
em favor daqueles que – por razões diversas – vivem 
em situação de desvantagem e de vulnerabilidade. 

É também um desafio para que aprendamos a ser 
solidários uns com os outros. Como afirmou Martin 
Luther King: “Nós temos aprendido a voar como os 
pássaros; temos aprendido a nadar como os peixes; 
mas, infelizmente, ainda não temos aprendido a 
andar na terra como irmãos e irmãs”. 

Conclusão 
Sim, está na hora de aprendermos a cuidar uns dos 
e proteger uns aos outros. Sim, está na hora de lu-
tarmos pela justiça para que haja paz, e os direitos 
de todos sejam garantidos. Sim, está na hora de 
darmos as mãos e lutarmos pela justiça para que 
aqueles que não têm futuro tenham presente e 
sejam presentes. Portanto, convido você a abrir e 
ver a realidade ao redor, para descruzar os braços 
e, para juntos, buscarmos a justiça. 

Maruilson Souza, Ph.D
Serve atualmente como Diretor do Colégio de Cade-
tes, Secretário Nacional de Educação e membro do 

Conselho Internacional de Teologia. Ele possui douto-
rado (Ph.D) e está realizando estudos pós-doutorais. 



O Exército de Salvação no Brasil tem trabalhado 
prioritariamente com estes seis objetivos (ODS).
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RUMO KIDS

-Mãe! Acabei de ler uma placa ao lado do semáforo.
- É, filho? E o que estava escrito nela?
- Não dê esmola! Para quem era aquela placa e por 
que ela foi colocada ali?
- Primeira resposta: para todos que estão  andando 
em seus carros. Segunda resposta: porque essa não 
é a maneira de ajudar pessoas que estão precisan-
do de alguma ajuda verdadeira.

- Mas se eles estão precisando, por que não ajudar 
dando algumas moedas?
- Filho! Se hoje nós dermos esmolas, você acha 
que isso vai fazer com que eles não estejam aqui 
amanhã, fazendo a mesma coisa?

Ele ficou pensando... a mãe continuou: 
- Que garantia se tem de que as moedas ou o di-
nheiro que dermos a eles irá para a mesa desses 
moradores? Muitos utilizam o dinheiro que rece-
bem nas sinaleiras para comprar bebidas ou outros 
produtos que não beneficiam em nada a eles ou à 
família deles.
- Ah mãe... mas há tanta injustiça social... eles 
não têm culpa de não terem uma oportunidade 
de trabalho para não ficarem mais nas sinaleiras 
pedindo esmolas.

A mãe ficou surpresa com as palavras do filho e as 

Mudança de Vida!

palavras injustiça social ecoaram em sua mente 
por todo o trajeto. Destino final, a igreja.
Eu não sei você leitor, mas  comigo acontece com 
bastante frequência, quando algo fica sem respos-
ta, humanamente falando, Deus sempre vem com 
a Sua providência, colocando em nosso coração e 
mente algo que confirma aquilo que gostaríamos 
de saber.

Foi na igreja que mãe e filho ouviram a mensagem: 
Atos 3.1 a 10. A cura de um coxo. 
Não era mais Jesus que estava na Terra, mas sim, 
Pedro  e João que foram até a igreja para orar; e 
quem estava lá todos os dias? Um homem que 
era paralítico desde seu nascimento e que todos 
os dias era colocado ali  por pessoas, para que 
pedisse esmola (nesse momento, mãe e filho se 
entreolharam).
Aquele homem implorou para que uma esmola 
fosse dada a ele. A Palavra de Deus diz que todos 
os dias, até aquele dia, o homem pedia esmola. 
Não houve mudança de vida até então. E se formos 
pensar, ele não tinha outra perspectiva de vida.

Pedro e João não tinham esmola para dar... mas o 
que tinham era o poder de agir através do nome 
de Jesus. “Em nome de Jesus Cristo, o nazareno, 
anda!” Atos 3.6 -  a partir daquele momento, o ho-
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mem não precisaria mais pedir esmola, pois tinha 
recebido a maior bênção vinda da parte de Deus: 
os movimentos das pernas. Essa história é verda-
deira! O homem entrou na igreja louvando a Deus!

Ao terminar o culto, mãe e filho entenderam 
que eles poderiam fazer algo pelas pessoas que 
estavam precisando de ajuda... SOPA, SABÃO E 
SALVAÇÃO - pediram a Deus que Ele os usasse 
nesse projeto.

Se você é uma das pessoas que está “pedindo 
esmola”, saiba que Deus tem mais do que esmola 
para  dar a você, pois Ele não lhe fez para ser assim! 
O coxo não esperava uma mudança tão radical 
de vida, mas você se lembra onde ele estava? Na 
entrada de uma igreja! Ele estava no lugar certo!

Isso não lhe diz nada? A comunidade cristã é um 
bem maior dado por Deus. A igreja – pessoas que 
ali congregam – é um bem social! E tenha certeza 
de que Deus é o bem maior para qualquer pessoa 
que queira sair das “trevas” para a “luz”. 

2 Coríntios 5.17 “Pelo que, se alguém está em Cris-
to, nova criatura é; as coisas velhas já passaram; 
eis que tudo se fez novo.” Creia somente! 

Em oração por você,

Tia Lilian

Passatempo 
ENIGMA: Descubra a mensagem a seguir:
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CONEXÃO

“As Escrituras Sagradas não nos deixam à vontade 
no que diz respeito à justiça social.  Ao contrário, 
elas criam incômodos problemas de consciência, 
elas nos azucrinam, elas nos envergonham, elas 
nos condenam.  De todos os nossos pecados e cri-
mes, a falta de consciência social é o mais coletivo, 
o menos reconhecido e o causador das maiores 
tragédias, que vão desde a fome até as guerras.   
Em nenhum momento, o evangelho nos dispensa 
da obrigação de elaborar as leis da justiça social 
no papel e no modo de viver.”

“Certa manhã, por volta de 1880, cheguei cedo à 
casa de William Booth. Quando me viu, ele excla-
mou: ”Bramwell, você sabia que homens passam 
a noite inteira dormindo embaixo de pontes?” Ele 
havia chegado a Londres tarde, na noite anterior, 
vindo de alguma cidade do sul da Inglaterra, e preci-
sava atravessar a cidade para chegar à casa. O que 
ele viu naquele retorno noturno foi o responsável 
por aquele tornado matinal. Ele me perguntou 
se eu sabia que homens dormiam à noite sob as 
pontes.  “Ora, sim,” eu respondi, “muitos coitados, 
imagino eu, fazem isso.”  “Então você deveria ter 
vergonha de si mesmo por saber e não ter feito 
nada por eles. Vá e faça alguma coisa!” 

A frase “Vá e faça algo”, citada no texto acima, mar-
ca o início da Obra social do Exército de Salvação, 
que ao longo dos anos foi se especializando e se 
sistematizando.

O Exército de Salvação surgiu na Inglaterra em 
1865, em meio à Revolução Industrial. Seu fun-
dador, William Booth, foi capaz de enxergar uma 
comunidade vulnerável por conta da extrema 
pobreza e a severa influência do alcoolismo que 
afetava até mesmo as crianças, pessoas colocadas 
à margem, como se menos valessem. Essa comu-
nidade era completamente invisível aos olhos da 
sociedade da época. 

Desde seu início, nosso fundador destacava a 
necessidade do cuidado com cada uma dessas 
pessoas, cuidado capaz de gerar mudança de vida 
e fazer nascer a esperança! 

O slogan “Sopa, sabão e salvação”, deixa claro que 
as necessidades do ser humano não se limitam a 
uma única área da vida e que, além de levar a men-
sagem da salvação, é necessário fazer mais: apoiar 

as pessoas a buscarem uma vida digna, permeada 
pelos direitos inerentes a todo ser humano, colo-
cando, dessa forma, o amor ao próximo em ação.

Passados 138 anos desde a conversa do fundador 
com seu filho, o Exército de Salvação continua indo 
às pessoas e fazendo algo por elas. Somente em 
2017 ofereceu 1.901.009 atendimentos em seus 17 
diferentes programas sociais existentes no Brasil:

- Adolescentes e jovens com oficinas educacionais, 
esportivas, culturais e artísticas: 734.793
- Adolescentes grávidas e jovens mães: 3.222
- Atendimento a pessoas em situação de rua: 7.685
- Crianças e adolescentes nos programas de serviço 
de convivência e fortalecimento de vínculos (cen-
tros para crianças e adolescentes): 631.553
- Crianças em centros de educação infantil: 151.436
- Palestras de orientação para adolescentes e jo-
vens nas escolas: 759
- Participantes de palestras, reuniões socioeduca-
tivas e orientações: 19.245
- Programa de apoio às famílias: 12.447
- Refeições servidas: 339.869

Estamos comprometidos em não trabalhar apenas 
a provisão, mas a mudança nas vidas das pessoas 
que chegam até nós.  Seguindo o padrão bíblico, 
queremos “ ver brotar o direito como água e correr 
a justiça como riacho que não seca”.

Fontes:
Bramwell Booth, Echoes and Memories

Amós 5:24 – versão católica com cabeçalhos

Revista Ultimato: http://www.ultimato.com.br/revista/
artigos/289/quem-leva-a-biblia-a serio-obriga-se-a-

-levar-tambem-a-serio-a-justica-social

Vá e Faça Alguma Coisa!

Milka Santos – Major
Secretária Nacional da Obra Social
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NOTÍCIAS

Realizou-se no dia 05 de maio o Dia do Quilo no Lar das Flores, em Suzano - SP. O evento contou com a 
presença da Banda Nacional e Brigada Nacional de Cantores (coral) do Exército de Salvação. Com barracas 
coloridas, comida, bazares, leilão, balé, brincadeiras e muita alegria, o dia foi um sucesso total. O evento 
também contou com a participação dos ex-internos, que usaram o dia para um reencontro, com direito 
a sala especial toda decorada especialmente para eles. Os novos diretores, Majores Paulo e Claudete 
Swartele, agradecem a colaboração  de todos e anunciam que isso é só o começo; em breve teremos 
muito mais novidades em Suzano!

Dia do Quilo em Suzano
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Durante a madrugada da terça-feira do Dia do Trabalhador, o Edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo 
do Paissandu, região central de São Paulo, desaba após incêndio. 75 agentes do Corpo de Bombeiros 
trabalharam arduamente nos escombros do prédio. Outros prédios do entorno também foram atingidos, 
como a Igreja Martin Luther, de confissão luterana, inaugurada em 1908 e tombada pelo patrimônio 
histórico. O Exército de Salvação enviou uma equipe sob a liderança do Capitão Juliano Santos, com 
voluntários de nossos Corpos (Igrejas) do Bosque da Saúde, Santos e Cubatão, com uma cantina móvel, 
para dar suporte  nesse evento trágico. O prédio abrigava 146 famílias, num total de 372 pessoas. As 
buscas foram encerradas na manhã do domingo, dia 13. Quatro pessoas continuam desaparecidas.

“A tragédia e todo seu contexto nos fazem refletir e ser gratos por tudo que temos. O momento em que vi os 
bombeiros exaustos deitados na tenda de suprimento depois de uma longa jornada de trabalho, e a família, 
pai, mãe e uma criança pequena sentados na calçada próximo aos escombros implorando por ajuda, sem 

duvida foram os mais marcantes. Em meio ao clima pesado era possível ver muitas pessoas querendo ajudar 
com doações, os carros chegavam cheios de sacolas com roupas, água e alimentos.A solidariedade se fez 

presente, entendo que ainda existe, sim, o amor e cuidado pelo próximo.” 
Matheus Swartele - Voluntário do Corpo (Igreja) do Bosque.

Incêndio no Largo do Paissandu
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