
Atualizações

O Conselho Internacional de Questões Morais e Sociais se 
reuniu para sua primeira reunião pessoal pós-pandemia em 
Sunbury Court, em Londres. O conselho discutiu tendências 
globais de questões morais e sociais. A reunião contou com a 
presença de membros da equipe do CJSI, Coronel (Dr.) 
Wendy Swan como presidente e Dra. Laurelle Smith como 
secretária.
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Em outubro, um treinamento de 2 dias sobre Escravidão 
Moderna e Resposta ao Tráfico Humano ocorreu na Nigéria e 
foi facilitado pela estagiária do CJSI, Joy Ime-Sunday, 
juntamente com a Gerente de Programa Internacional do 
Território UKI, Toluwanimi Jaiyebo, e a coordenadora Zonal 
MSHTR da África, Anne Makumi. Os participantes aprenderam 
sobre o trabalho do Exército de Salvação na Resposta à 
Escravidão Moderna e ao Tráfico Humano e assinaram cartões de 
compromisso demonstrando seu compromisso com a REMTH em 
suas corporações e comunidades. 

• Dia dos Direitos Humanos - 10 de Dezembro
• Dia Internacional dos Migrantes - 18 de Dezembro

• Dia Internacional da Educação - 24 de Janeiro
• Dia Mundial da Justiça Social - 20 de Fevereiro
• Dia Internacional da Mulher - 8 de Março
• Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial - 21 de Março
• Dia Mundial da Água - 22 de Março

Datas para o seu Calendário
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CJSI e as Nações Unidas
Reunião Geral das Nações Unidas

Pinte o Mundo de Laranja
Os 16 Dias de Ativismo Contra a Violência de Gênero começaram 
no dia 25 de novembro e continuaram até o dia 10 de dezembro. O 
tema deste ano foi “UNA-SE! Ativismo para acabar com a violência 
contra mulheres e meninas”. Para recursos e informações, visite a 
página Pinte o Mundo de Laranja: https://www.salvationarmy.org/
isjc/16Days

A 77ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas foi aberta em 13 
de setembro. Reuniões de alto nível ocorreram de 20 a 26 de setembro 
e todos os resumos e webcasts das reuniões estão disponíveis no site 
da ONU: https://press.un.org/en/content/general-assembly

Dia Internacional da Menina
O Dia Internacional da Menina aconteceu em 9 de outubro e contou 
com as vozes de jovens salvacionistas de todo o mundo. O evento ao 
vivo forneceu às meninas uma plataforma para mostrar seus talentos - 
comemorando de forma criativa 10 anos de ativismo feminino. Confira 
a página para ver os destaques! https://salvationarmy.org/isjc/IDG2022

O Exército de Salvação é grato por ter recebido uma comenda por 
“Disrupção Colaborativa” como parte do Parem o Tráfico da 
Premiação Dados para Interrupção do Tráfico 2022. Este evento 
celebrou colaborações, organizações e projetos que estão usando 
dados e tecnologia de maneiras originais para compartilhar 
informações e mudar o ambiente em que o tráfico e a 
exploração prosperam.

Escravidão Moderna e Resposta ao Tráfico Humano
Dados para Nomeação de Interrupção do Tráfico

Contribuição da Assembleia Geral da ONU
A Equipe Internacional de Resposta ao Tráfico Humano e 
Escravidão Moderna do Exército de Salvação tornou-se uma das 
seis partes interessadas cuja entrada foi incluída em um relatório 
para a Assembleia Geral da ONU. Este relatório enfocou o 
Tráfico de Pessoas no Contexto da Mudança Climática e foi 
apresentado pelo Relator Especial, Siobhan Mullally. Está 
disponível para acesso aqui: https://owncloud.unog.ch/s/
kFQa8RmZP4mS-Gn9?path=%2F2)%20Other%
20Stakeholders#pdfviewer
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No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o 
Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Por meio 
dele todas as coisas foram feitas; sem ele nada do que foi 
feito se fez. Nele estava a vida, e essa vida era a luz de toda a 
humanidade. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a 
venceram. Houve um homem enviado por Deus cujo nome 
era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho 
daquela luz, para que todos cressem por meio dele.

Da Mesa dos Diretores

Ele próprio não era a luz; ele veio apenas como testemunha da luz. A verdadeira luz que dá luz a 
todos estava chegando ao mundo. Ele estava no mundo e, embora o mundo tenha sido feito por 
meio dele, o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. 
No entanto, para todos os que o receberam, para aqueles que acreditaram em seu nome, ele deu 
o direito de se tornarem filhos de Deus - filhos nascidos não de descendência natural, nem de
decisão humana ou da vontade de um marido, mas nascidos de Deus. O Verbo se fez carne e
habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do único Filho, que veio do Pai, cheio de graça e de
verdade.

João 1:1-14

De acordo com a lei humana, era inconcebível que o Divino se tornasse humano. Deus deveria 
permanecer Deus, tanto na imagem que a humanidade criou para Deus – poderoso, violento e 
crítico – quanto no local – Deus vivia acima dos céus, distante e poderoso, para ser 
temido e reverenciado, claramente distinguível da humanidade e criação.

A ideia de que Deus pudesse ser reconhecível, visível, “nascido” na pobreza em uma cidade 
obscura em uma família refugiada e que ele demonstraria uma vida de amor ativo e serviço 
sacrificial pelos outros e acusaria os ricos e poderosos, era inconcebível na Judéia do primeiro 
século. Com a afirmação no prólogo do evangelho de João de que “o Verbo se fez carne”, 
aumenta a tensão entre a humanidade falível e Deus. Mas Deus não deixa aqui de ser totalmente 
“outro” em relação à carne; esse Deus escolhe habitar na humanidade como a carne que é Jesus 
Cristo.

Pensamentos a considerar –
• Deus não advoga à distância, mas se aproxima na pessoa de Jesus Cristo
• A defesa e o protesto contra injustiças em nome e com outros exigem duas coisas - uma

fidelidade à nossa própria humanidade e definida pelo próprio exemplo de Jesus
• O Evangelho não está nem um pouco preocupado com nossa ansiedade de estar certo; ela

quer ver o bem feito.
Enquanto nos preparamos para celebrar “Deus conosco” neste Natal, não nos esqueçamos dos 
pobres e deslocados, pois foi com eles que o Menino Jesus escolheu habitar.

 Ian e Wendy Swan
Coronéis
Diretores – Comissão de Justiça Social Internacional
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Materiais

Para todos os sobreviventes da escravidão moderna e do tráfico 
humano e aqueles que defendem o trabalho de resposta, para que 
tenham acesso aos recursos espirituais e físicos de que precisam, 
bem como para sua força contínua.

Para os líderes mundiais e aqueles que tomam decisões políticas, 
especialmente na Assembleia Geral da ONU, para que possam 
apoiar os desejos das comunidades marginalizadas e pôr fim à 
injustiça em todas as suas formas.

Pedidos de Oração

Pelo fim da violência contra as mulheres e para que isso seja 
alcançado por meios políticos, sociais e culturais. Oramos pela 
força contínua daqueles que estão atualmente ou sobreviventes de 
situações de violência doméstica, para que possam alcançar a 
justiça e a paz que merecem.

Pela paz e unidade em áreas do mundo tomadas por conflitos. 
À medida que nos aproximamos da época do Natal, refletimos 
sobre a bondade de Deus e a paz que temos nele. Oramos 
para que nesta temporada de festas, essa paz seja sentida em 
todo o mundo.


