


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 131 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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Estimados (as) Leitores (as),

Meu desejo é que esta edição da Rumo os encontre bem. 
Estamos vivendo tempos muito difíceis, em consequência 
desta pandemia do novo corona vírus. É tempo de cautela, 
cuidado e respeito às orientações das autoridades de saúde. 
Vamos lutar contra este mal que está ameaçando a vida de 
muitos e já ceifou a vida de tantos. Por isso, FIQUE VIVO, 
FIQUE EM CASA! 

Não podemos deixar de expressar nossa sincera gratidão 
a todos os profissionais de saúde que estão engajados no 
combate a este vírus. Mulheres e homens que dedicam suas 
vidas a pesquisar, cuidar e zelar pela saúde da população. 
A vocês que lutam para salvar vidas nosso sincero “Muito 
Obrigado”.

Minha oração é que Deus continue cuidando de cada um de 
nós e traga consolo àqueles que estão sofrendo por conta 
deste mal, bem como àqueles que infelizmente perderam 
seus entes queridos. Nós vamos passar por este período 
com coragem e fé, com a certeza de que venceremos.

Nesta edição de nossa revista vamos abordar a temática 
do racismo e dos preconceitos diversos, um outro vírus 
tão maléfico ou pior que o coronavirus. Não podemos 
negar que o Brasil ainda é um país extremamente 
racista e preconceituoso. Apesar de ser uma sociedade 
majoritariamente cristã, ainda não aprendeu que o amor 
quebra toda e qualquer barreira imposta pelo ser humano 
com o intuito de separar as pessoas. Que essa edição nos 
auxilie a criar pontes de ligação ao invés de paredes de 
separação.

Deus os abençoe.

Cristiano Araújo - Major
Editor
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Racismo, o que 
Podemos Fazer para 
Mudar esse Cenário
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REFLEXÃO

Segundo as Tomadas de Posição Internacionais 
do Exército de Salvação, o “racismo é a crença de 

que as raças têm características culturais distintas, de-
terminadas por fatores hereditários, e que isso reveste 
algumas raças de uma superioridade intrínseca sobre 
outras”.  Também “se refere a programas políticos ou 
sociais construídos sobre essa crença [...] e se manifesta 
“na tendência de estereotipar e marginalizar segmentos 
inteiros da população que sejam percebidos como infe-
riores, ou, em alguns casos, como uma ameaça. O racis-
mo pode assumir muitas expressões, incluindo o ódio 
aberto, a indiferença ou a falta de assistência”. Como 
resultado são negadas “às pessoas oportunidades para 
a plena participação e progresso em muitas facetas da 
sociedade [...]. Em muitos lugares ao redor do mundo, o 
racismo ainda nega o acesso de pessoas à renda, saúde, 
justiça, moradia, educação, emprego, direitos humanos 
e segurança humana”. 

O preconceito contra os negros neste país ainda 
está bastante em evidência. Somos a nação mais 
miscigenada do mundo e, no entanto, a que possui 

um nível assustador de racismo velado ou disfarçado 
e, em alguns casos, descarado. Em pleno século XXI 
ainda não superamos essa concepção irracional que 
separa as pessoas, classificando e discriminando. 
Não podemos negar a triste realidade do racismo, 
que vai desde piadas com o intuito de ridicularizar, 
até ações extremas de violência. E não há, no país, 
um preconceito direcionado somente aos negros 
(racismo), mas voltado para todos aqueles que são 
julgados diferentes: o homossexual, seguidores de 
outras religiões, mulheres, refugiados, etc.

O preconceito não é um tema irrelevante ou secular, 
como alguns querem acreditar. Deus não faz esta 
limitada distinção entre secular e sagrado, para Ele 
tudo é sagrado. O preconceito é algo que chama a 
atenção de Deus e, por isso, é um assunto importante 
tanto quanto qualquer outro assunto que julgamos 
“espiritual” (não esqueçamos que somos muito limi-
tados em nossos julgamentos e temos a tendência de 
atribuir a Deus as nossas opiniões). Deus não tolera 
o preconceito. Jesus sempre esteve entre as pessoas 

O Verdadeiro Amor 
Vence o Preconceito
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que eram desprezadas pela sociedade de Sua época: 
samaritanos, leprosos, pobres, cobradores de impos-
tos, mulheres, crianças, entre outros. O problema é 
mais grave ainda quando tudo isso tem suas origens 
na religião que, infelizmente, legitima muitos dos 
nossos mais grotescos preconceitos. 

Se o preconceito é um assunto secular e amar as 
pessoas é um mandamento de Deus, e amar está 
relacionado à quebra do preconceito, prefiro amar 
as pessoas, independentemente de quem sejam, e 
abraçar o secular para fazer a vontade de Deus. 

Deus odeia o preconceito e pede que amemos o ser 
humano; por isso a comunidade cristã precisa quebrar 
o seu silêncio e se posicionar diante dessa injustiça; 
não podemos justificar a ausência de ações concretas 
em favor dos que são desprezados, não podemos 
ficar paralisados ou calar nossa missão profética de 
clamar contra toda e qualquer injustiça. A verdade é 
que precisamos cuidar do ser humano, acima de tudo. 
É uma questão de justiça e direitos que precisam ser 
preservados a qualquer custo. Ninguém pode sair 
por aí agredindo negros, homossexuais, mulheres, 
moradores de rua, etc porque eles têm uma cor de 
pele, orientação sexual, gênero, condições financei-
ras diferentes; da mesma forma que ninguém pode 
agredir qualquer outra pessoa porque ela professa 
uma fé diferente.

Qual tem sido o posicionamento dos cristãos diante 
de tanto preconceito e racismo? Temos chorado as 
lamentáveis mortes? As vergonhosas agressões sofri-
das por eles nos trazem desconforto, causam revolta 
e nos tiram do conformismo? Que medidas temos 
tomado para evitá-las? O preconceito, inclusive de 
muitos cristãos, nos incomoda e envergonha? Como 
o mandamento de Cristo de amar a todos deve ser 
aplicado neste caso? O que estamos fazendo em favor 
daqueles que estão sofrendo em razão deste mal das 
famílias que perderam seus entes queridos devido 
aos diferentes tipos de preconceito? Uma resposta 
honesta a essas perguntas deve-nos tirar da letargia, 
da omissão e do silêncio. 

Não esqueçamos que a religião verdadeira é aquela 
que se vê na prática. Atualmente tenho a tendência de 
abraçar um evangelho mais prático, aquele vivido por 
Jesus Cristo, anunciado pelo Apóstolo Tiago (2: 14-26), 
e o evangelho do amor, pregado pelo Apóstolo Paulo 
(1 Coríntios 13: 1-2); ao mesmo tempo que lamento e 
desprezo o evangelho das quatro paredes, que louva 
a Deus com os lábios por algumas horas, mas cujos 
corações estão distantes dEle e de Seus propósitos; 
com cultos vazios de sentido e, não poucas vezes, hi-
pócritas, porque estão distantes das necessidades da 

humanidade sofredora; de Bíblias abertas e corações 
fechados, muita oração e pouca ação, somente para 
citar alguns exemplos. Precisamos ser a presença de 
Cristo no mundo de forma prática e não com discursos 
religiosos vazios e alienados de tudo. 

Precisamos nos posicionar. Em nome de Jesus, pre-
cisamos gritar a plenos pulmões contra um mundo 
orientado por preconceitos diversos. O ser humano 
precisa ver a imagem de Cristo em nós, não somente 
em nossos discursos encantadores, caracterizados, 
muitas vezes, pela superficialidade e desprovidos de 
ações práticas e concretas que os fundamentem. As 
pessoas precisam ver Jesus através de nossas ações 
de amor e compaixão. Não acredito que negros, 
homossexuais, refugiados ou mulheres estejam fora 
de alcance do abrangente e misericordioso amor de 
Deus.

O Exército de Salvação vai continuar desempenhando 
seu papel no combate ao preconceito e racismo diver-
sos. Cremos “firmemente que o racismo é contrário à 
intenção de Deus para a humanidade” [e que] “não é so-
mente o resultado de atitudes individuais, mas também 
pode ser perpetuado por estruturas e sistemas sociais. 
Algumas vezes o racismo é explícito e intencional. Con-
tudo, muitas vezes, não o é. [...] O Exército de Salvação 
está comprometido a lutar contra o racismo onde quer 
que ele seja experimentado e o denunciará às sociedades 
ao redor do mundo onde quer que o encontremos. Ao 
mesmo tempo em que oramos para que a vontade de 
Deus seja feita assim na terra como nos céus, o Exército 
de Salvação trabalhará para um mundo onde todas as 
pessoas são aceitas, amadas e valorizadas.

Condenamos “o racismo em todas as formas”, por-
que ele “é fundamentalmente incompatível com a 
convicção cristã de que todas as pessoas são feitas 
à imagem de Deus e são iguais em valor. O Exército 
de Salvação crê que o mundo é enriquecido pela va-
riedade de culturas e etnias”. Fazer frente ao racismo 
exige iniciativas relacionadas às leis, aos sistemas, às 
estruturas organizacionais e a uma mudança genuína 
na mente e no comportamento dos indivíduos”.

Cristiano Araújo
Editor
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QUESTÕES CONTEMPORÂNEAS

Introdução
Não é popular, mas existe o Dia Internacional contra 
a Discriminação Racial (21 de março). Nele celebra-se 
a memória do massacre de 69 pessoas cometido pela 
policia do apartheid, na África do Sul, em 1960. Mas, 
não somente isso. É também o dia da renovação do 
compromisso de continuar a apoiar e a promover 
ações que tenham o objetivo de eliminar todas as 
formas de racismo. Em pleno século 21, ele está aí e 
mais vivo do que nunca: nos estádios de futebol, no 
mundo das celebridades e da política, nas escolas, nas 
universidades e nas comunidades. Em outras pala-
vras, o racismo está entre nós e em nós, e isso pode 
ser visto na forma como naturalizamos o que não é 
natural: a discriminação, a coisificação do outro, as 
piadas de mau gosto expressas na linguagem social 
que utilizamos no cotidiano. 

A Amplitude do Termo Racismo 
Racismo é um termo amplo e engloba tanto a ideia 
de que uma raça é inferior às outras como a atitude 
de depreciar e discriminar alguém devido à cor da 
pele. Também estão inclusos no termo os proces-
sos históricos que sistematicamente reproduzem 

as condições que deixam determinado grupo social 
na condição de subalterno - sem possibilidade de 
desenvolver o potencial que Deus lhe deu, nem de 
ascender socialmente –, às práticas culturais arraiga-
das e, portanto, sutis e imperceptíveis, assim como 
as estruturas sócio-politico-econômicas que natural-
mente perpetuam a desigualdade e privilegiam ou 
excluem pessoas devido à sua etnia.  
O racismo não é algo novo, e suas causas são varia-
das. Mas, geralmente está associado ao sentimento 
de superioridade de uma raça sobre outras. Na an-
tiguidade, os gregos consideravam como bárbaros 
quem não era nem falava grego. Nos séculos XVI e 
XVII, os dominadores do “novo mundo” - conside-
rando-se superiores - praticaram genocídio contra 
os povos nativos e sistematicamente escravizaram 
africanos. No século XX, talvez as expressões mais 
duras do racismo tenham sido os regimes de segre-
gação racial, nos Estados Unidos - onde emergiram 
lideranças como Reverendo Dr. Martin Luther King; 
e o apartheid, na África do Sul - que fez levantar 
gigantes como Nelson Mandela. 
O Dr. King, movido por uma espiritualidade funda-
mentada em Cristo, dizia que “a discriminação dos 
negros está presente em cada momento das suas 
vidas para lembrá-los de que a inferioridade é uma 
mentira que só aceita como verdadeira a sociedade 
que os domina”. Para ele, todos deveríamos nos 
engajar para romper o racismo em todo e qualquer 
lugar, pois “não importa a cor quando duas mãos 
estão juntas projetando a mesma sombra”. Daí a 
imortalização do seu discurso “I Have a Dream”: 
“Não poderemos estar satisfeitos enquanto a mo-
bilidade básica do negro for passar de um gueto 
pequeno para um maior. Não podemos estar satis-
feitos enquanto nossas crianças forem destituídas 
de sua individualidade e privadas de sua dignidade 
por placas onde se lê “somente para brancos”... EU 
TENHO UM SONHO que meus filhos um dia viverão 
em uma nação onde não serão julgados pela cor da 
pele, mas pelo conteúdo do seu caráter”. 
Mandela, de família metodista, na adolescência 
chegou a ser professor da Escola Bíblica Dominical 
nas aldeias vizinhas. Embora evitasse usar a religião 
como instrumento político, na sua biografia deixou 
claro sua espiritualidade cristã e destacou que seu 
gosto pela liberdade veio dos ensinamentos e do 
exemplo que recebeu desde a infância na igreja, pois 
o que ele via era que “a igreja estava tão preocupada 
com este mundo quanto com o céu”. 

A sociedade do século 21 traz desafios que as gerações passadas nem imaginaram ou somente tiveram intuição embrionária: 
o impacto da internet nas comunicações, na escola e na educação; a influência decisiva das mídias sociais na eleição e 
queda de líderes políticos, religiosos, empresariais; a incapacidade do mercado de absorver formalmente toda a mão 
de obra disponível; o desenvolvimento sustentável, a ecologia e a salvação do planeta... Nesta série de artigos, o Major 

Maruilson Souza convida os leitores à reflexão, ao engajamento e à busca conjunta de soluções.   

O Racismo Nosso 
de Cada Dia



7 Rumo - Maio de 2020

Em uma das suas últimas aparições públicas, Man-
dela afirmou: “Lutei contra a dominação branca e 
contra a dominação negra. Defendi o ideal de uma 
sociedade democrática e livre, na qual todas as 
pessoas vivem juntas em harmonia e oportunidades 
iguais”. Para ele, enquanto sociedade, devemos nos 
conscientizar de que “ninguém nasce odiando outra 
pessoa pela cor da sua pele ou sua origem ou reli-
gião. As pessoas aprendem a odiar, e se elas podem 
aprender a odiar, podem também ser ensinadas 
a amar, pois o amor chega mais naturalmente ao 
coração humano do que seu oponente”.
Em nosso contexto, talvez necessitemos de uma 
nova hermenêutica que nos ensine a ler o Texto 
Sagrado relacionando-o com os contextos nos quais 
estamos inseridos. Com isso, talvez, possamos ver a 
igreja se preocupar com este mundo tanto como se 
preocupa com o céu. Fazendo isso e promovendo 
ações em defesa da liberdade, dos direitos humanos, 
de proteção aos mais vulneráveis e de combate ao 
racismo e à discriminação – talvez - Deus, em um 
futuro próximo, desperte crianças, adolescentes, 
jovens e adultos para fazerem alguma coisa para o 
bem comum e abram nossos olhos para que perce-
bamos o racismo nosso de cada dia.  

O Racismo Nosso de Cada Dia
Não gostaria, mas tenho de admitir: A ONU tem 
razão, no Brasil o racismo perpassa as pessoas, 
as estruturas, as instituições e as relações sociais. 
Entre nós não é incomum o uso de elogios 
preconceituosamente disfarçados e sexualizados, 
através de expressões tais como: “aquela é uma 
negra bonita”, “aquele casal combina até na cor”, 
“essa morena é da cor do pecado” ou ainda “que 
mulata!!!”. Esquecemos que mulata vem de mula 
e essa provém do cruzamento de cavalo com 
jumenta ou de égua com jumento. Mas, venhamos 
e convenhamos, negamos veementemente sermos 
racistas. 
Por outro lado, observe a linguagem social que 
utilizamos e perceba a associação da cor preta com 
o que é ruim, ilegal ou com o que não funciona 
corretamente: “Não denigra a minha imagem”, “você 
está na minha lista negra”, “mercado negro”, “ovelha 
negra” e “isso é serviço de preto”. Em contrapartida, 
branco é sempre associado aos anjos, ao trabalho 
e ao que dá certo. “Temos que ir, amanhã é dia de 
branco”; isto é, de trabalho. Mas, são os negros 
preguiçosos? Historicamente não têm sido eles 
quem mais trabalham e menos ganham? Por que a 
imagem do negro tem sido continuamente associada 
a malandro? Quais são as razões pelas quais 
heróis religiosos como Moisés – que era egípcio 
–, intelectuais como Santo Agostinho – que era 
africano -, Alice Ball – química que criou o primeiro 

tratamento eficaz contra a hanseníase -, Mae 
Jemison – astronauta e primeira mulher a viajar ao 
espaço -, literato como Machado de Assis, geógrafo 
como Milton Santos, jurista como Joaquim Barbosa, 
heroína como Dandara, e política como Antonieta 
de Barros – todo(a)s negros e negras – foram 
embranquecidos ou esquecidos? Negro não pode 
ser herói, nem santo e, muito menos, intelectual? 
Pense no popular termo “doméstica”, utilizado no 
período da escravidão para referir-se às mulheres 
negras, recém-trazidas do continente africano que, 
por ainda serem consideradas rebeldes, eram sub-
metidas a espancamentos, estupros, humilhações 
e torturadas até serem “domesticadas” para, então, 
poderem servir aos seus dominus na “Casa Grande”. 
Não se deve esquecer que, no Brasil contemporâ-
neo, dos sete milhões e duzentos mil trabalhadores 
“domésticos”, 93% são mulheres negras, na sua 
maioria, e moradoras das periferias.  
Reflita sobre o “criado mudo”, o negro domesticado 
e transformado em objeto nas casas dos senhores 
de escravos, cassado na sua fala e posto em oposi-
ção ao “criado falante”, que era punido severamente 
para que aprendesse a comportar-se. Observe os 
olhares de desconfiança e o desconforto ao verem 
um negro dirigindo um carro de luxo ou namorando 
uma loira. Pois é, mesmo que neguemos, parece-
-me que o racismo ainda é uma ferida aberta que 
precisa ser corajosamente enfrentada.  

Conclusão
Que Deus nos dê coragem para viver para Ele, 
vivendo para os outros. Que aprendamos a ler 
Sua Palavra de maneira que sejamos libertos e os 
nossos olhos abertos para enxergar, em especial, 
a vulnerabilidade da mulher negra, da população 
carcerária, cuja realidade registra ser composta de 
1/3 por negros; e das periferias das grandes cidades, 
onde 71% dos assassinatos são de jovens negros. 
“O Senhor já nos mostrou o que é bom, Ele já disse 
o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos 
o que é direito, que amemos uns aos outros com 
dedicação e que vivamos em humilde obediência 
ao nosso Deus” (Miquéias 6.8). 

Maruilson Souza, Ph.D
Secretário Nacional de Educação e Programas

Coordenador do 3º. Simpósio Brasileiro 
de Justiça Social
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TRABALHO

Este artigo é uma adaptação de dois textos 
publicados originalmente na Revista Ultimato 

Online¹. O objetivo é fazer uma reflexão a respeito de 
nossa postura e atitude com relação ao trabalho, bem 
como enxergá-lo segundo uma perspectiva bíblica, 
descontruindo, com isso, aquela concepção de que 
o trabalho é uma maldição imposta à humanidade 
como castigo pelo pecado.

Segundo o texto, para C.S. Lewis, a “obra (o trabalho) 
de Beethoven e a de uma empregada tornam-se 
espirituais na medida em que são oferecidas a Deus, 
‘como que para o Senhor’”. Não estamos acostumados 
com essa ideia, embora ela seja bíblica e repetida 
pelos reformadores protestantes: “Nenhum trabalho 
é melhor que outro para agradar a Deus: servir água, 
lavar pratos, ser sapateiro ou apóstolo, tudo isso 
é uma coisa só, no que se refere ao trabalho, para 
agradar a Deus”.

No entanto, a prática cristã é diferente. Ainda 
confundimos trabalho com emprego; aceitamos 
facilmente a dicotomia trabalho secular e trabalho 
espiritual; e, pior, pensamos que o trabalho é 

O Cristão e o Trabalho

invenção do homem e foi amaldiçoado por Deus. 
Lemos apressadamente Gênesis 3.14-19 e chegamos 
a conclusões precipitadas ou equivocadas.

Para muita gente, o trabalho continua sendo uma 
atividade cultural atrelada à maldição da queda. 
Mas, a verdade é que o trabalho existia, sim, antes 
da queda, e era parte do “mandato cultural” dado 
ao homem de “cultivar” (no original “trabalhar”) o 
Jardim. O que a queda produz é uma alteração da 
relação do homem com o trabalho que, se antes era 
parte integrante de sua natureza, tornou-se penoso 
e exaustivo.

De fato, o mesmo termo que é usado para “trabalho/
cultivo” em Gênesis, é usado em outros textos 
ligado à atividade dos sacerdotes no Tabernáculo. 
O interessante, neste detalhe linguístico, é que ele 
evidencia que o trabalho não é só uma atividade 
“cultural”, mas também “cultual”. O trabalho é uma 
liturgia, um serviço religioso que, se não for para a 
glória de Deus, certamente será para o louvor de 
qualquer outra coisa.
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O Cristão e o Trabalho

Os cristãos reformados sempre consideraram o 
“trabalho” como um meio de glorificação a Deus. A 
diligência, o zelo, a ética e a criatividade protestantes 
eram virtudes tão notórias, que mereceram destaque 
nas investigações do sociólogo Max Weber. Tais 
fiéis viviam sob o princípio de que toda ação criativa 
deveria ser “Coram Deo”, ou seja, “perante Deus”, no 
sentido de que Deus é a suprema testemunha de 
todos os feitos humanos. Ou seja, trabalho é um altar 
onde Deus é cultuado.

Antes da queda, o homem foi comissionado àquela 
ação cultural que glorificasse a Deus, o que, em 
algum sentido, era parte integrante de sua condição 
humana. Um cristão regenerado é feitura de Deus, 
recriado em Jesus Cristo para “boas obras” (Efésios 
2:10). Isso significa que, em Cristo, sua condição 
humana é restituída, e ele é reintroduzido na Criação 
e, assim, esse homem pode voltar à prática da 
glorificação de Deus por meio de seu trabalho.

Em uma sociedade hedonista, a negação do trabalho 
é quase inevitável. Adoramos o descanso e o 
confundimos com ausência do que fazer. Vivemos 

uma contagem regressiva entre um domingo e 
outro. No entanto, o trabalho — assim como o 
descanso — é parte da nossa identidade como 
imagem e semelhança de Deus. É uma ideia de Deus 
e, remunerado ou não, é uma bênção para nós.
É urgente uma retomada da visão cristã do trabalho, 
que não é apenas a do labor, mas de uma atuação 
cultural enraizada em Cristo, admitindo-O como 
Senhor sobre todas as ações criativas do cristão. Sem 
dúvida, uma visão do trabalho nestes termos, libertaria 
o cristão do cativeiro imposto por cosmovisões que 
não contribuem para uma correta compreensão do 
papel do trabalho, e o reintroduziria como jardineiro 
no mundo de Deus.

Adaptação Major Cristiano Araújo

 ¹https://www.ultimato.com.br/editora/conteudo/dia-
do-trabalho - Marcos Bontempo (Diretor Editorial da 

Ultimato).
   https://www.ultimato.com.br/conteudo/uma-visao-

crista-do-trabalho - autoria de Igor Miguel.
   Acesso em 14 de abril de 2020.
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CONEXÃO

Racismo, o que Podemos
Fazer para Mudar esse Cenário?
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Ao ser convidada para escrever este artigo sobre 
racismo, várias ideias vieram à minha mente, 

tais como compartilhar minha própria experiência 
ou a de pessoas próximas a mim. No entanto, como 
a proposta é pensarmos em como podemos mudar 
o comportamento racista, primeiro precisamos 
entender alguns conceitos que nos ajudarão a 
esclarecer o assunto.

Primeiramente, vamos entender alguns conceitos e 
saber a diferença entre eles:
Preconceito – É qualquer forma de expressão que 
discrimina qualquer etnia ou cultura sem conhecê-
las.
Discriminação – Ato de diferenciar, excluir e 
restringir, por à parte uma pessoa com base na sua 
raça, cor, ascendência ou etnia. 
Racismo -  É uma forma de preconceito ou 
discriminação motivada pela cor da pele ou origem 
étnica. 
Mas a final o que é racismo? Onde ele ocorre? Por 
que, em pleno século XXI, ainda existem pessoas 
que o propagam? O que podemos fazer para mudar 
esse cenário?

A palavra racismo surgiu em 1930 e é a simplificação 
da palavra “racialismo”, que surgiu na primeira 
década do século XX. Como já dito, racismo é uma 
forma de preconceito ou discriminação motivada 
pela cor da pele ou origem étnica e pode ocorrer em 
todos os lugares e se apresentar de algumas formas:
1. Quando há crime de ódio e discriminação – quando 
pessoas são difamadas, agredidas fisicamente, 
psicologica ou moralmente, ou impedidas de 
adentrar em algum local devido à cor da sua pele ou 
origem étnica;
2. Quando há racismo institucional – por exemplo, 
abordagem truculenta de policiais somente a pessoas 
negras, mesmo tendo pessoas de origem branca 
junto; ou segurança de estabelecimento que, sem 
motivação aparente, segue somente o cliente negro 
por toda a loja (experiência pessoal);
3. Quando há racismo estrutural – no qual é possível 
observar o pequeno número de pessoas negras ou 
indígenas em cargo de chefia ou o número expressivo 
de alunos brancos em uma universidade.

Diante do exposto, surge a pergunta: Por que as 
pessoas agem assim?
Para entendermos melhor, vamos refletir sobre os 
fatos de nossa história quando, na colonização, os 
portugueses, ao chegarem ao Brasil, escravizaram 

os indígenas e posteriormente trouxeram os 
africanos que foram também escravizados e aqui 
permaneceram na condição de raça inferior por 
muitos anos, até ser assinada a Lei Áurea em 1888 
(lei esta que não amparou, assistiu ou protegeu 
os recém-libertos que foram impelidos a buscar 
moradias em locais sem nenhuma infraestrutura; 
viram-se em situação de desemprego e desamparo). 
Mesmo hoje, em pleno século XXI, vemos pessoas 
que se colocam em posição de superioridade a 
outras “raças”, achando-se no direito de humilhar, 
desqualificar e denegrir o outro. 

Diante desta situação, surge o grande desafio: O que 
podemos fazer para mudar esse cenário? A educação 
é o caminho:
• Estude sobre o assunto – procure se informar, 
pesquise e converse com pessoas de uma etnia 
diferente da sua (negros, indígenas, amarelos);
• Não seja indiferente ao racismo – se presenciar 
uma situação de racismo, denuncie, racismo é crime 
– Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989 e o Estatuto 
da Desigualdade Racial  Lei nº 12.288, de 20 de julho 
de 2010;
• Reconheça seus privilégios – observe os privilégios 
que as pessoas da sua etnia têm e converse 
com pessoas de outras etnias para entender as 
dificuldades enfrentadas por elas;
• Crie laços de solidariedade antirracista – se você 
pertence a uma etnia oprimida e estereotipada, junte-
se às outras etnias (negra, indígena e amarela), e 
tente entender como eles lidam com essas situações;
•  Incentive as pessoas a serem antirracistas – 
converse com seus amigos, familiares e parentes 
compartilhando seu aprendizado.

E lembre-se: Jesus não fez e nunca faz acepção de 
pessoas, “Ele amou o mundo de tal maneira que deu 
seu Filho Unigênito para que TODO aquele (raças, 
povos, cor, língua) que nele crer, não pereça, mas 
tenha a vida eterna” (João 3.16 ARC).

“Porque, para com Deus, não há acepção de pessoas” 
(Romanos 2.11 ARC).

Adriana Nilson, mulher, negra, Assistente Social, Pós-
graduada em Terapia Familiar e de Casal, e em Gestão 
Pública, aluna do curso de Docência do Serviço Social, 

Soldada (membro) do Corpo (igreja) de Suzano.



Maria Antonia colocou todo o seu material em 
cima de sua escrivaninha. Deixaria tudo pronto 

antes do jantar, pois depois seria a hora de fazer as 
tarefas vindas da escola para casa.
Hoje a tarefa seria divertida, pensou consigo mesma! 
Desenhar e pintar!  Sua mãe trouxe uma caixa de lápis 
de cor muito linda quando foi fazer as compras do 
material escolar, e Maria Antonia logo se apaixonou 
por ela. Guardava-a a sete chaves e utilizava-a com 
todo o cuidado. E qual seria a tarefa?
A professora de Antonia havia pedido um trabalho 
de Geografia: um estudo sobre as coisas que existem 
no bairro de cada aluno. Essas coisas deveriam ser 
desenhadas e pintadas, de preferência, com a cor 
apropriada, em uma folha sulfite ou uma folha maior.
Tudo ok, disse Maria em seus pensamentos. Agora 
vou jantar!
                                                                      ...
-Ei turma! Quem vocês acham que Maria Antonia vai 
usar mais? Disse o lápis preto.
- Eu, claro, disse o amarelo: - O sol não pode faltar e 
nem as luzes nos locais próprios para elas.
- Nada disso, serei eu, o azul. Muito céu e muitas 
paredes com a minha cor.
- Rosa! As flores terão o meu tom. Explicou a cor que 
tinha o mesmo nome.
E assim foi. Cada cor foi dizendo onde seria usada. 
O preto, então, encheu-se de orgulho e disse que 
sempre era requisitado para dar o acabamento 

RUMO KIDS

A Caixa de Lápis de Cor

ou para o fundo de algo. Toda vez tinha que ser 
apontado por conta de tanto trabalho.
Mas, acredite ou não, uma cor não quis se manifestar. 
Será que você consegue acertar?
Vou dar três opções: 
Verde (    )  
Laranja (   ) 
Branco (   )
Quem disse branco acertou.
Na verdade, a cor branca ficou num cantinho 
esperando que ninguém perguntasse onde ela seria 
usada.

Acho que você mesmo(a) teria dificuldade de dizer 
onde o branco seria usado como cor de destaque.
Que vergonha a cor branca estava sentindo agora. 
Queria mesmo se esconder. Ficou aliviada quando 
viu Maria Antonia se aproximar da escrivaninha. E 
como já havia previsto, ela não estava saindo da 
caixa por nada. Todos os outros lápis tinham vez. 
Onde tinha que ficar branco, nenhuma cor precisava 
passar por ali. De repente o salmão saiu com essa: 
- Ei, branquelo, você realmente não vai ser usado, 
hein?  Nem sei por que insistem em colocar a sua 
cor dentro da caixa de lápis de cor. 
- Deixa ele, disse o verde. Se ele está aqui é porque 
existe um motivo.
- Ou vários, disse o lilás!
E dito e feito!
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Depois que Maria Antonia terminou, ela disse em 
voz alta:
- Hoje vou utilizar uma técnica que aprendi com a 
professora de Arte, iluminar partes do desenho, 
dando uma nova perspectiva para o colorido.
Prá quê!... os lápis de cor quase tiveram um desmaio! 
Quem seria o lápis iluminador?
Apostas feitas, mas ninguém acertou!
Maria Antonia pegou justamente o lápis que se sentia 
mais desprestigiado: o branco! E com todo o cuidado 
utilizou a técnica aprendida. 
- Ficou uma belezura! Afirmou Antonia, quando viu 
tudo pronto. 
A cor branca deu outra cara ao trabalho! 
Antonia guardou o desenho com todo carinho!
...
Todos olharam para a cor salmão e, em uma voz, 
disseram: - Entendeu agora por que os fabricantes 

insistem em colocar a cor branca dentro da caixa de 
lápis de cor?

Querido (a) amiguinho (a) essa é uma história 
inventada, é lógico! Mas nem preciso dizer que tem a 
ver com o tema RACISMO, não é mesmo? Todos nós 
temos importância, sim. Se Deus nos colocou neste 
mundo, é por um propósito.  Os cristãos são luzes 
neste mundo! Mateus 5. 14 a 16, porque Jesus é a 
nossa Luz! João 12.46.
Não deixe que ninguém desvalorize você! Você é 
muito importante nas mãos de Deus!

Beijos, 

Tia Lilian

Vamos levar o garotinho até o seu animal de estimação?
(Resposta na página 02)
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POSIÇÃO

Posição do Exército de Salvação sobre o  Racismo

O racismo é a crença de que as raças têm 
características culturais distintas, determinadas 

por fatores hereditários, e que isso reveste algumas 
raças de uma superioridade intrínseca sobre outras.  
O “racismo” também se refere a programas políticos 
ou sociais construídos sobre essa crença. A utilização 
do termo “raça” em si mesmo é contestável, mas é 
usado geralmente para se referir a um grupo distinto 
que compartilha uma etnia comum, origem nacional, 
descendência comum e/ou cor da pele. O Exército de 
Salvação condena o racismo em todas as formas.
O racismo é fundamentalmente incompatível com a 
convicção cristã de que todas as pessoas são feitas 
à imagem de Deus e são iguais em valor. O Exército 
de Salvação crê que o mundo é  enriquecido pela 
variedade de culturas e etnias.
O Exército de Salvação crê firmemente que o racismo 
é contrário à intenção de Deus para a humanidade e 
ainda reconhece que a tendência para o racismo está 
presente em todos os povos e todas as sociedades. A 
discriminação racial pode assumir diversas expressões, 
incluindo o tribalismo, castismo e etnocentrismo. 
O racismo não é somente o resultado de atitudes 
individuais, mas também pode ser perpetuado por 
estruturas e sistemas sociais. Algumas vezes o racismo 
é explícito e intencional. Contudo, muitas vezes, não 
o é.
Embora muitos salvacionistas tenham atuado firme 
e corajosamente contra o racismo, o Exército de 
Salvação reconhece, com pesar, que os salvacionistas 
têm algumas vezes compartilhado nos pecados de 
racismo e se conformado às pressões econômicas, 
organizacionais e sociais que perpetuam o racismo. O 
Exército de Salvação está comprometido a lutar contra 
o racismo onde quer que ele seja experimentado e o 
denunciará às sociedades ao redor do mundo onde 
quer que o encontremos.
Ao mesmo tempo em que oramos para que a vontade 
de Deus seja feita assim na terra como nos céus, o 
Exército de Salvação trabalhará para um mundo onde 
todas as pessoas são aceitas, amadas e valorizadas.

Pano de Fundo e Contexto
A estratificação e discriminação têm sido elementos 
característicos de muitas sociedades através de grande 
parte da história humana. Entretanto, o conceito 
de raça baseado em diferenças de características 
herdadas, tais como a cor da pele, somente emergiu 
nos séculos recentes.
O conceito de raça tem sido utilizado para justificar as 
mais terríveis políticas de discriminação e assassinato. 
A ciência tem demonstrado, entretanto, que não existe 
evidência para apoiar a existência de raças humanas 

diferentes. Existe muito mais variação genética dentro 
de cada, assim chamado, grupo racial, do que existe 
entre eles.
O racismo manifesta-se na tendência de estereotipar 
e marginalizar segmentos inteiros da população que 
sejam percebidos como inferiores, ou, em alguns 
casos, como uma ameaça. O racismo pode assumir 
muitas expressões, incluindo o ódio aberto, a 
indiferença ou a falta de assistência. Como resultado 
do racismo, negam-se às pessoas oportunidades 
para a plena participação e progresso em muitas 
facetas da sociedade.  A divisão racial pode ser 
encoberta, contudo ainda pode estar embutida na 
vida institucional em sistemas etnocêntricos, de classe, 
colonial ou xenofóbico. Em muitos lugares ao redor 
do mundo, o racismo ainda nega o acesso de pessoas 
à renda, saúde, justiça, moradia, educação, emprego, 
direitos humanos e segurança humana.
Para muitas pessoas, décadas de estruturas racistas 
e preconceitos criaram efeitos e prejuízos de uma 
geração para outra. Isso pode estar tão arraigado 
nas instituições e cultura que as pessoas podem 
inconscientemente perpetuar a divisão racial.
Enquanto as expressões flagrantes de preconceito 
racial são, via de regra, facilmente reconhecíveis, há 
formas sutis que são reconhecidas somente com 
esforço. Fazer frente ao racismo exige iniciativas 
relacionadas às leis, aos sistemas, às estruturas 
organizacionais e a uma mudança genuína na mente 
e no comportamento dos indivíduos.

Fundamentos para a Posição do 
Exército de Salvação

As Escrituras revelam que Deus valoriza e ama a 
totalidade família humana igualmente (Efésios 3:14-
15). A humanidade é criada à imagem de Deus (Gênesis 
1:27). Cada ser humano individual possui a marca 
divina sobre si (Gênesis 9:6). “De um só fez toda a 
raça humana para habitar sobre toda a face da terra” 
(Atos 17.26). Conquanto cada indivíduo humano seja 
marcado pelo pecado (Romanos 3:23), Deus deseja 
que todos sejam salvos (2 Pedro 3:9). Deus não 
demonstra parcialidade (1 Pedro 1:17; Atos 10:34).
A ideia de que o povo de Israel é o “povo escolhido” 
de Deus é biblicamente importante, mas é uma ideia 
que tem sido mal utilizada com muita frequência. 
As Escrituras declaram que Israel foi escolhido por 
Deus  não por causa de sua superioridade inerente 
(Deuteronômio 7:7), mas para ser uma luz para toda 
a humanidade e um povo através do qual o Salvador 
do mundo pudesse vir (Gênesis 12:3; Isaías 49:6).
Jesus teve de desafiar a convenção do primeiro 
século  que afirmava que os judeus não tinham 
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nada em comum com os samaritanos (João 4) e teve 
de confrontar o fato que os judeus de Sua época  
menosprezavam os cananeus (Mateus 15:21-28). Após 
a ressurreição, Jesus comissiona os Seus seguidores 
a irem e fazerem discípulos de todos os grupos de 
pessoas (Mateus 28:19). Ele também promete que 
o Espírito Santo capacitará Seus seguidores a serem 
Suas “testemunhas tanto em Jerusalém como em toda 
a Judéia e Samaria e até aos confins da terra” (Atos 1:8).
Isso é poderosamente reforçado pelo derramamento 
do Espírito Santo no Pentecoste. Quinze etnias 
diferentes são especificadas no texto de Atos. Cada 
pessoa ouve as maravilhas de Deus declaradas em 
sua própria língua nativa (Atos 2).
Mesmo assim, como o encontro de Pedro com Cornélio 
(Atos 10) e o encontro de Paulo com o conselho de 
Jerusalém (Atos 15) demonstram, a Igreja primitiva 
teve dificuldades para aceitar que as Boas Novas de 
Deus eram realmente para todos.
Apesar disso, as Escrituras são inequívocas: “Não pode 
haver nem judeu nem grego; nem escravo nem liberto; 
nem homem  nem mulher;  porque todos vós sois um 
em Cristo Jesus” (Gálatas 3:28; cf Colossenses 3:11, 
Efésios 2:14). A frase “um em Cristo Jesus” estabelece 
uma nova identidade em Cristo, não no gênero ou 
classe ou etnia.
A visão bíblica da Nova Jerusalém celestial é uma visão 
de profunda diversidade étnica.  João escreve: “Depois 
destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém 
podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e 
línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro” 
(Apocalipse 7.9).

Respostas Práticas
A universalidade do amor de Deus é declarada 
claramente nas Escrituras e deve estar ativa na vida 
diária das pessoas (1 João 4:20). O racismo é um 
mal que precisa ser combatido e clama por uma 
tomada de consciência honesta, correção dos erros e 
reconciliação em um nível organizacional, individual 
e social.

Respondendo em nível organizacional:
O Exército de Salvação está comprometido com 
a igualdade, rejeita a discriminação e afirma a 
diversidade racial. O pesar e o arrependimento são 
necessários por qualquer legado negativo que falhas 
passadas tenham criado. Reconhecemos que os 
salvacionistas temos por vezes nos conformado às 
pressões econômicas, políticas, sociais e internas que 
perpetuam o racismo.
• O Exército de Salvação fará e encorajará esforços 
para confrontar e vencer o racismo onde quer que 
ele exista.
• O Exército de Salvação deve sempre estar vigilante e 
guardar-se contra a infiltração do racismo em nossa 

organização.
• O Exército de Salvação reconhece a importância de 
sistemas robustos para denunciar e discutir o racismo 
sem temor e se empenhará para prover isso.
• O Exército de Salvação continuará a fazer esforços 
para assegurar a diversidade étnica na liderança 
internacional e territorial.
• O Exército de Salvação promoverá o valor da 
diversidade étnica e inclusividade em todas as 
expressões da vida do Exército de Salvação, inclusive 
priorizando recursos de educação e desenvolvimento 
de todo seu pessoal.
• O Exército de Salvação revisará regularmente 
seus portfolios de investimento para assegurar que 
eles sejam coerentes com os valores e crenças que 
proclama.

Respondendo em nível individual:
• Dos salvacionistas espera-se que tomem ação pessoal 
contra o racismo motivados por sua obediência ao 
exemplo de Jesus e seu respeito à imagem de Deus 
em cada pessoa.
• Dos salvacionistas espera-se que procurem influenciar 
as atitudes dos outros ao rejeitarem expressamente 
estereótipos, insultos e piadas racistas.
• Os salvacionistas devem criar suas famílias para que 
apreciem a diversidade de culturas e etnias.
• Os salvacionistas são encorajados a juntarem-se a 
outros nos esforços combinados para concretizar a 
justiça às vítimas do racismo.

Respondendo em um nível social:
O Exército de Salvação procurará influenciar governos, 
empresas, sociedade civil e outras comunidades de 
fé a:
• Perseguirem objetivos de justiça racial e econômica. 
Isso deve incluir esforços para conseguir condições 
justas de trabalho, renda adequada, moradia segura 
e protegida, oportunidades educacionais que vão 
melhorar a vida, e serviço de saúde que seja acessível 
independentemente da etnia.
• Estarem cientes de sua responsabilidade em 
promover a justiça racial e diversidade étnica nos 
setores privado e público da vida.
• Evitarem e resistirem à retórica que possa contribuir 
para a estereotipagem étnica.
• Encorajarem todas as pessoas – especialmente 
os líderes na sociedade – a reconhecer os efeitos 
negativos do racismo e a comprometer-se a livrar o 
mundo desta injustiça.

Aprovado pelo General, outubro de 2017. Os conceitos 
expressos nesta Tomada de Posição Internacional 

constituem  a posição oficial do Exército de Salvação 
sobre o assunto tratado. 
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escolha a melhor forma de contribuir ou, para agilizar, leia o QR Code e faça sua doação.

Se preferir, utilize uma das contas abaixo para fazer a transferência/depósito e envie o 
comprovante para o endereço de e-mail rp@bra.salvationarmy.org.

Bancos:
Bradesco Agência 1480  Conta Corrente 01638-1
Itaú  Agência 1000  Conta Corrente 60000-5
CAIXA  Agência 0255  Conta Corrente 01368-6

Você também pode doar sua nota fiscal para uma das nossas instituições cadastradas no 
programa:

Nota Fiscal Paulista
43.898.923/0001-15 - Bosque da Saúde - São Paulo/SP
43.898.923/0002-04 - Saúde - São Paulo/SP
43.898.923/0012-78  - Liberdade - São Paulo/SP
43.898.923/0045-36 - Vila dos Pescadores - Cubatão/SP

Nota Fiscal Gaúcha
43.898.923/0006-20 - Três Vendas - Pelotas/RS


