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

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

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

nome sem discriminação.”

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

a humanidade sofredora, motivado pelo 
amor a Deus, em nome de Jesus, sem 

discriminação.”

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

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

brasileira.”

Visão 2020 - 2030:
 “Ser uma das mais relevantes organizações 
cristãs e sociais do Brasil, com alto nível de 

excelência para a glória de Deus”.

Por causa da grande preocupação em atender 
bem, com recursos limitados, o Exército de 
Salvação  foi premiado com o Prêmio Bem 

como uma das Instituições Sociais que melhor 

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 

(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 

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 

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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Prezados Leitores,

Nesta edição da revista Rumo o tema é “Levanta-te e 
resplandece”, baseado no livro de Isaías 60:1 - “Levanta-te, 
resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor 
vai nascendo sobre ti”.  É tempo de resplandecermos, ou 
seja, é fazer sobressair o brilho mostrando ao mundo que 
Jesus é a luz do mundo. 

Vivemos dias em que muitas pessoas estão sem 
esperança, vivendo em um mundo de trevas e como 
cristãos, somos chamados a apontar para Aquele que é 
a Luz – Jesus Cristo e que é capaz de transformar vidas!

Oro para que você encontre a luz do mundo – Jesus Cristo 
e que Ele brilhe através de sua vida para que outros O 
conheçam.

“Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que 

que está nos céus”. Mateus 5:16
Que Deus te abençoe e guarde!
 

Sinceramente,

 

Josiane Martinez - Capitã
Editora 
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MENSAGEM

(João 6.1-15)

1 Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Gali-
leia, que é o de Tiberíades. 2 Seguia-o numerosa multi-
dão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura 
dos enfermos. 3 Então, subiu Jesus ao monte e assentou-
-se ali com os seus discípulos. 4 Ora, a Páscoa, festa dos 
judeus, estava próxima. 5 Então, Jesus, erguendo os olhos 
e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a 
Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? 
6 Mas dizia isto para o experimentar; porque ele bem 
sabia o que estava para fazer. 7 Respondeu-lhe Filipe: 
Não lhes bastariam duzentos denários de pão, para 
receber cada um o seu pedaço. 8 Um de seus discípulos, 
chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: 
9 Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois 
peixinhos; mas isto que é para tanta gente? 10 Disse 
Jesus: Fazei o povo assentar-se; pois havia naquele lugar 
muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número 
de quase cinco mil. 11 Então, Jesus tomou os pães e, ten-
do dado graças, distribuiu-os entre eles; e igualmente os 
peixes, quanto queriam. 12 E, quando já estavam fartos, 
disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que 
sobraram, para que nada se perca. 13 Assim, pois, o 

pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. 
-

seram: Este é, verdadeiramente, o profeta que devia vir 
ao mundo. 15 Sabendo, pois, Jesus que estavam para 
vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, 
retirou-se novamente, sozinho, para o monte.

Nos versículos da Escritura que lemos podemos ver 
o recurso para nossas necessidades. Entregar o nos-
so pouco nas mãos do Senhor Eterno. Isto nos fará 
satisfeitos, saciados, alegres e realizados em todas 
as áreas.

Uma pergunta: Quem é que se satisfaz em Jesus?  En-
contramos a resposta nas Sagradas Escrituras: aquele 
que o busca: “...grande multidão vinha ter com ele” 

O povo é acolhido por Jesus. Esse povo é composto 
-

-

SATISFAÇÃO EM JESUS 

mente, concretiza-o na assistência aos que buscam 
cura. Os discípulos são enviados por Jesus para falar 
do novo mundo que acontece com a concretização 
do Reino de Deus. Essa gente colocada de lado é a 
grande multidão de nosso texto.

Apenas saber onde está o alimento não basta. É ne-
cessário se apropriar do alimento. Se queremos vida 
plena e satisfeita precisamos ir a Jesus. Saber que 
Jesus Cristo salva. Ao saber onde encontrar a salva-
ção é necessário nos apropriarmos dela, buscá-la. 
Muitos se “admiraram” e “correram até onde estava 
Jesus”, todavia não queriam um compromisso com 
Jesus Cristo. Não basta ouvirmos sobre Jesus, termos 
notícias de Jesus. É necessário ter um relacionamento 
de amor com Ele. 

Outro que se satisfaz em Jesus é aquele que obedece 
-

Os discípulos e o povo creram e obedeceram a Jesus. 
Poucos sabiam daquele minguado recurso: “cinco 

pouco que temos.

Havia apenas um menino com 5 pães e 2 peixinhos, 
que entregou tudo para Jesus e o resultado foi que 
quase 5.000 homens, sem contar as mulheres e 
crianças, foram alimentados.  Esse milagre também 
pode se repetir em nossa vida, se colocarmos tudo 
que temos nas mãos de Jesus. Ele fará a diferença. 

Jesus parte o pão e os peixes e os discípulos distri-
buem. A consequência: todos têm o que comer, e até 
sobra. Precisamos ouvir Jesus, e colocar os nossos 5 

nossa oferta Senhor! 

Coronel Wilson Strasse
Chefe Nacional
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REALIDADE

LAICISMO: COMO ASSIM? 
(E O QUE ISSO TEM A VER CONOSCO!)

Falar sobre laicismo ou estado laico parece 
ser um assunto de pouca importância. Você 
leitor/a pode estar se sentido desinteressado 

com respeito a esse tema por falta de debate ou por 
falta de informação. Por isso o convite é: entender a 
importância desse assunto, como isso está presente 
no nosso dia a dia e que leitura a Bíblia faz dessa 
questão.

Antes de mais nada precisamos entender que o Brasil 

em relação as mais diferentes expressões ideológicas, 
culturais e, especialmente, religiosas. Pelo menos esse 

histórico ocorrido para consolidar essas liberdades. 
Entretanto, para que essas liberdades possam ser 
exercidas, se requer que a Igreja esteja separada do 
Estado. Até então, a Igreja sempre interveio nos as-

Com a consolidação do laicismo, o Estado se torna 
soberano nas decisões sociais. É claro que a Igreja 

Essa “queda de braço” entre Estado e Igreja sempre 
se deu nos países democráticos, mas cada nação tem 
posturas laicas diferentes. Vamos entender agora 
como isso funciona no Brasil.

Desde o seu “descobrimento” a religião sempre es-
teve envolvida na história brasileira. Realização de 
missas, catequização dos indígenas e uma postura 

-

exemplos de como os assuntos religiosos sempre 
estiveram entrelaçados com os assuntos do Estado.

Porém, com o surgimento da República se institui o 
Estado Laico. A partir desse momento,  a República 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em todos 

assim, todas as expressões religiosas podem receber 
igual proteção do Estado Laico.

Diante disso, é evidente que uma imensa vertente de 
debates se levante. Alguns desses debates são: até 
que ponto o Brasil é laico? Verdadeiramente há uma 
separação entre Igreja e Estado? As mais diversas 
crenças religiosas são respeitadas e exercidas em pé 
de igualdade?

O Brasil é laico, mas sua população, até o presente 
momento em que este artigo é escrito, é de maioria 
cristã, sendo os católicos em maior número. As mais 
diversas expressões cristãs brasileiras decidem muita 
coisa no Brasil. É muito comum, por exemplo, uma 

-
norama não encerra os debates, mas a Bíblia pode 
contribuir com o enriquecimento da questão laica.
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e a Bíblia tem muito a nos dizer sobre isso. Porém, 
vamos ler como o apóstolo Paulo contribui com o 
conceito de liberdade. Ele a reconhece como um valor 
fundamental para o ser humano, a ponto de escrever 
o seguinte:

“Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, 
-

te a um jugo de escravidão”

A liberdade da qual Paulo incentiva a que permane-

e que opera dentro de cada um, pois o que escraviza, 
de fato, é o egoísmo e a maldade humana. Jesus veio 
para derrotar isso em nós mas dependerá de cada 
um aceitar essa verdade ou não.

Paulo continua seu raciocínio escrevendo:

“Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas 
não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da 
carne; pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante 
o amor.”

Uma vez libertos do egoísmo e da maldade, podemos 
exercer nossa liberdade em prol do próximo. E é isso 

outras, motivadas pelo amor!

Os debates em relação ao laicismo no Brasil não se 
encerram, mas está aqui a humilde contribuição para 

ver com o exercício das nossas liberdades. O singelo 

de todos. É dever das instituições promover essa 

proposta de Liberdade, que está centrada na pessoa 
de Jesus Cristo. Esperamos que o espírito laico SEM-
PRE respeite isso.

O Senhor te abençoe e te guarde! (Num 6.24)

Jeferson D’avila – Capitão
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CONEXÃO 

ABRIGAMENTO COM ACOLHIMENTO – 
AS MÃES SOCIAIS NOS ANOS 80 

A política de assistência social no Brasil passou 
por um processo de transição do assisten-

contêm dois marcos importantes para a história da 
assistência social no Brasil e concomitantemente ao 
trabalho social do Exército de Salvação: a Constituição 

-

um politica não compensatória, disponível a todos os 
cidadãos, independentemente de sua contribuição ou 

é um marco por reconhecer a criança e o adolescente 
como prioritários e como responsabilidade coletiva 
do Estado, família e sociedade: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado 

-

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los 
a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.

Oferecer uma vida digna e completa a crianças e 
adolescentes é central ao propósito do Exército de 
Salvação. Ao longo de sua existência no Brasil, o 

crianças e adolescentes cujos laços familiares haviam 
sido rompidos por morte, maus tratos, abandono ou 
alguma outra situação familiar que inviabilizasse a 
convivência. A reestruturação dos vínculos familiares, 
seja com os pais ou outros membros da família, é 
prioritária, mas quando não é possível, o acolhimento 
institucional entra em cena e visa a oferecer a pro-
teção integral a essas crianças e adolescentes, com 
moradia, alimentação e continuação dos estudos. 

Nos anos 80, os pavilhões que abrigavam essas crian-
ças e adolescentes começaram a ser substituídos por 
casas-lares, modelo de abrigamento que acolhia até 
12 crianças.  As casas-lares tinham como propósito 
garantir a proteção dos acolhidos e oferecer a eles 

crianças e adolescentes, tornava-se mais viável ofe-
recer uma atenção mais personalizada e afetuosa. 
Nesse sentido, em 1987, a Lei No 7.644 regulamentou 

propiciar ao menor as condições familiares ideais ao 
seu desenvolvimento e reintegração social”. As mães 
sociais seriam então cuidadoras que passam a residir 
com as crianças e buscam manter uma rotina de lar 
no serviço de acolhimento.

As casas-lares de Paranaguá, Honorina Valente, o Lar 

Prudente de Moraes passaram a funcionar dessa 
forma, enquanto as outras unidades de acolhimento 
institucional para crianças e adolescentes foram se 
adequando com os anos. Hoje o Exército de Salvação 
não oferece mais acolhimento institucional a crianças 
e adolescentes, mas foca seu trabalho no Serviço de 

-
miliares e a uma possível necessidade de acolhimento. 

Juliana Bicudo
Departamento Social 

Em consulta com Major Nelson Wakai
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RUMO KIDS

DIGA NÃO ÀS TREVAS!

Qual é a primeira coisa que se faz ao chegar 
no interior de algum lugar e não consegue 
visualizá-lo bem?

Há noventa e nove por cento  de chance  de que sua 
resposta seja a opção 3, certo?

É o que eu faria, pelo menos... e o que comumente 
as pessoas fazem, muitas vezes,  automaticamente.  
E se ainda não há fonte elétrica, abrem-se as janelas 
ou insere-se algum objeto como uma lanterna para 
iluminar o lugar. Notoriamente, as pessoas se sentem 

O escuro traz um certo medo. O do desconhecido. 
Primeiro a luz para depois, com a adaptação 
necessária, a escuridão – no caso de ir dormir, por 
exemplo. A noite representa essa escuridão, mas 
até a escuridão mais intensa também tem a sua “luz” 
através das estrelas e da lua.

Mas é muito interessante pensar que a escuridão é 
provocada pela ausência de luz. E o mundo está nessa 
perspectiva, embora haja luz em grande parte do 
tempo e do dia, o mundo - leia-se grande parte dele 
- está vivendo na escuridão por vários fatores, mas 
todos eles convergem para a falta de conhecimento. 

Talvez você já saiba, mas os antigos e principalmente, 
os gregos, acreditavam que a luz do conhecimento 
entrava pelo olhar e, por conta disso, quando puniam 
alguém ou a si mesmos, furavam os olhos . E isso me 

falando de gregos, mas de outro povo considerado 

Mas qual será essa falta de conhecimento? Alguns 

diretrizes de autoconhecimento. Quem sou? O que 
faço aqui? Qual é a minha missão neste mundo? 

As pessoas parecem entrar nessa “vibe” e sentem-
se super bem a tal ponto de incorporarem  essas 

grande que enredado está aquele que não conhece 
a verdadeira luz que “ vindo ao mundo ilumina a todo 

Infelizmente, nas escolas, Jesus tem sido apresentado 
como mais uma alternativa de bem estar pessoal! E 

Jesus é o único que pode dar a verdadeira luz, porque 

que estão profundamente arraigadas em nosso meio, 
a tal ponto de as pessoas passarem a ter olhos de 
animal noturno: passarem a enxergar normalmente 
nas trevas. Muitas já não vêm problema nenhum e já 

Não deixem-se  enganar pelo “brilho” deste mundo! 

resplandece nela! 

Seja um propagador da verdadeira Luz: Jesus Cristo! 
Cresça em sabedoria! 

Com carinho,

Tia Lilian
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RUMO TEEN

LEVANTA-TE E RESPLANDECE!

Eu nunca fui muito fã dos Lanternas Verdes, 
mas, uma das memórias que eu tenho da 
minha infância é de como meu irmão mais 

novo gostava desses super-heróis. O manto de 
Lanterna Verde é usado por vários personagens 
diferentes, Alan Scott, Hall Jordan, Guy Gardner, Jhon 

esse último era o personagem favorito do meu irmão.

Ao entrar para a tropa dos Lanternas Verdes os 
candidatos a Lanternas recebem um anel capaz 
de emanar a luz verde da força de vontade e com 
esses anéis eles atuam quase como uma super-
polícia galáctica. Além disso, para entrar na Tropa 
dos Lanternas Verdes cada um deles faz antes um 
juramento e, aqui no Brasil esse juramento já foi 
trazido de várias formas. A versão que eu mais gosto é:

“No dia mais claro, na noite mais densa;

O mal sucumbirá, ante à minha presença;

Da lanterna vem o dom da paz;

Para disseminar a luz que a justiça traz;

Ante ao poder do Lanterna Verde”

Pessoalmente eu já acho o original em inglês muito mais 
empolgante, e com uma rima melhor:

“In brightest day, in blackest night,

no evil shall escape my sight!

Let those who worship evil’s might,

beware my power…GREEN LANTERN’S LIGHT!”

Em ambos os casos a questão da luz da lanterna verde 

todos os personagens Lanternas Verdes têm essa 
questão de se levantarem como bastiões da luz na 
Galáxia ou na Terra como uma característica muito 
forte.

Jesus certa vez disse: “Eu sou a luz do mundo. Quem 
me segue, nunca andará em trevas, mas terá a luz da 

Hoje, aqueles chamados para ser os Lanternas de 

convidam a enxergar a luz de Jesus, aquele que é, que 
era continuará sendo a luz da esperança de salvação 
da humanidade.

Calma, nós não somos uma polícia da luz de Deus, 
nem mesmo um Exército de Salvação que quer te 
cegar com a luz divina. A luz de Jesus é gentil, nós 
carinhosamente te oferecemos ela e te convidamos 
a fazer parte da nossa tropa.

Agora a escolha é sua, “Levante-se, refulja! Porque 
chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. 

Perder a luz dos olhos é algo triste, impede que se leia a 
Palavra, que se veja as cores e movimentos do mundo 
ao nosso redor. Pessoas podem ter problemas de 
leitura relacionados ao analfabetismo, um problema 
bastante real no Brasil, ou mesmo problemas de visão 

ler a Bíblia e, pelo menos quatro vezes durante todo 
o mês, ler a Bíblia para essa pessoa e ajudar a trazer 
luz para ela. Deus te abençoe nessa missão, membro 
da Tropa dos Cadetes Locais!

Capitão Lucas Wakai-Braga                                     
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Passatempo

Encontre as palavras a seguir no Caça-Palavras:
 

SETEMBRO
LEVANTAR

BRILHO

ACOLHER

LUZ

E L D Y B S U O I R

G E U F V X A I W S

W V R F C S K B K E

R A C O L H E R M T

F N H R E D B I I E

T T C Ç R H R L W M

A A I A O K F H U B

S R F G H P K O E R

E A T P R L U Z F O

S I R M A O S W K V

X E Z N S L N A V D

S A T I S F A Z E R



Convidamos você a visitar nosso site – www.exercitodesalvacao.org.br - e conhecer melhor 
nosso trabalho. Para realizar uma doação, clique no botão DOE AGORA, faça seu cadastro e 
escolha a melhor forma de contribuir

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

 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

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

1.  Faça o depósito na conta: Banco Itaú - Ag.1000 - Conta 23164-5
2.  Envie o comprovante por e-mail: redacao@bra.salvationarmy.org ou via correio: Rua Juá, 264 - Saúde - São Paulo/SP | CEP: 

04138-020 (A/C Redação). 
3.   Indique no e-mail ou dentro do envelope que é referente a uma assinatura da Revista RUMO e coloque o nome 

completo do assinante e o endereço para envio das revistas.

Valor da assinatura anual: 
Brasil: R$ 40,00 e Exterior: US$ 35,00

RETIRAMOS DOAÇÕES
Doe roupas, móveis e outros objetos.

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

Joinville: (47) 3453-0588
Pelotas:  (53) 3273-6909

Recife: (81) 3228-4740
Brasília: (61) 3443-6142

.


