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A história do Exército de Salvação na luta contra a injustiça recebe seu maior reconhecimento 

quando a verdade de suas ações é escrita por outros e não por nós.  

Uma história do nosso passado que continua a se repetir é ressaltada numa caixa de fósforos:  

 

LUZES NA MAIS ESCURA INGLATERRA 

Segurança do fogo!  

Salários justos por trabalho justo!   

Ramo Social do Exército de Salvação 

O olhar de William Booth, fundador do Exército de Salvação, enxergou a injustiça nos locais de 

trabalho na Inglaterra. Em particular, palitos fabricados com um certo tipo de fósforo tinham a 

vantagem de que poderiam ser acesos em qualquer superfície seca. No entanto, vantagens que 

aumentam o lucro do empregador raramente levam em consideração os empregados.   

Ao orarmos por justiça social, tanto dentro do Exército de Salvação quanto por todo o mundo, 

Isaías tem algo a dizer sobre o nosso foco interior:  

“ ‘Por que jejuamos’, dizem, ‘e não o viste? Por que nos humilhamos, e não reparaste? ’ Contudo, 

no dia do seu jejum vocês fazem o que é do agrado de vocês, e exploram os seus empregados”  

(Isaías 58:3). 

Oração: 

“Senhor, dá-nos olhos para ver a relação entre o fervor do nosso louvor e a ética da 

nossa ação.”   

 

“Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? 

Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: Ele lhes fará justiça, e depressa. 

Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra?" 

Lucas 18:7,8 
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A história dos fósforos de Booth foi em prol da causa dos trabalhadores. O fósforo utilizado na 

época era venenoso. Se entrasse em contato com a gengiva ou a mandíbula, ele lentamente 

corroia o osso maxilar. Essa doença também era conhecida como a lepra dos produtores de 

fósforos e era dolorosa e deformante. Meninas sofriam dessa enfermidade e, apesar do 

tratamento, perdiam sua saúde e sua ocupação. 

Oração: 

“Senhor, dá-nos coragem para explorar as condições da injustiça, incluindo o tráfico de 

pessoas em troca de trabalho barato dentro de ambientes de trabalho.”  

As demonstrações que aconteceram contra a injustiça aos trabalhadores nas fábricas de fósforos 

resultaram em regulamentações governamentais mínimas que as fábricas tinham que prover:  

a) Chapéus para proteger os trabalhadores contra a fumaça dos fósforos.  

b) Lavatório adequado para os trabalhadores poderem lavar as mãos antes das 

refeições.  

Em maio de 1891, William Booth abriu sua própria fábrica de fósforos, já que a preocupação pelos 

trabalhadores não era focada nos direitos dos pobres.  A nova fábrica usava fósforos inofensivos 

e pagava um salário maior aos trabalhadores. O ambiente era claro e arejado, com uma sala para 

fazer chá.  

Oração: 

“Senhor, dá-nos a fé de William Booth para que nosso louvor seja também demonstrado 

de modo prático, em coragem e consideração pelos outros.”   

O empreendimento salvacionista teve o efeito desejado e, até o início do século XX,  a fabricação 

de fósforos seguros tornou-se lei e  a grave enfermidade causada pelo fósforo nocivo passou a 

ser  apenas um capítulo da história.  

Reflexão: 

Quais atitudes e condições existentes no ambiente de trabalho poderiam ser extintas 

através do nosso testemunho em demonstrar os valores e o poder do reino de Deus?  

 

                                                                                         M. Christine MacMillan – Comissária 
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Recurso: S. Carvosso Gauntlett, Social Evils the Army Has Challenged, SP&S, 1946. 


