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O ano de 2012 celebra o 100º aniversário do último discurso público de William Booth. 
O local onde este discurso foi proferido continua aberto à especulação, contudo, celebramos 
o legado deixado por suas famosas palavras: “Eu lutarei...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nós, do Exército de Salvação, vemos essas palavras inscritas em livros, nas paredes de nossos 
prédios, em camisetas e nos lábios de oradores em eventos inspiracionais.  O discurso 
enumera questões que dizem respeito: 

 Às mulheres 

 Aos prisioneiros 

 Aos alcoolatras 

 Aos perdidos 

 Às almas nas trevas 
 

Se fossemos revisar nossa lista das pessoas que dariam boas-vindas ao nosso espírito de luta, 
quem mais acrescentaríamos? 
 
“Senhor, perdoa-nos se nossas listas são mais históricas do que atuais.” 
 
“Senhor, transforma nossas listas em rostos, nomes e histórias das pessoas que anseiam por 
conhecer nossos rostos, nossos nomes e nossas histórias.” 
 
A injustiça continua no mundo sempre que nosso silêncio conserva a escuridão e as vítimas 
clamam sem serem ouvidas: 
 

“...está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança; esperamos pela luz, e eis que há só 
trevas; pelo resplendor, mas andamos na escuridão” (Isaías 59:9). 

 

“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 

 

“Enquanto mulheres chorarem como choram agora, EU LUTAREI. Enquanto 

criancinhas passarem fome como passam agora, EU LUTAREI. Enquanto 

homens passarem pelas prisões, entrando e saindo, entrando e saindo, EU 

LUTAREI. Enquanto restar um alcoolatra que seja, enquanto houver uma pobre 

moça vagando pelas ruas, enquanto restar uma alma que seja nas trevas, sem 

a luz de Deus, EU LUTAREI.  EU LUTAREI até o fim! 



“Senhor, revive nosso foco em Jesus como a Luz do Mundo.  Ajuda-nos a tirar os holofotes de 
sobre nós mesmos, enquanto...” 
 
À medida que nós, o Exército de Salvação, lutamos pela justiça, que sejamos pacientes em 
nossas deliberações ao nos sentarmos à mesa das Nações Unidas, dos governos e das nossas 
próprios comunidades para tratarmos dos assuntos complexos até tarde da noite. 
 

“Como o cego caminhamos apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos.  
Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite; entre os fortes somos como os mortos” 

 (Isaías 59:10). 
 

“Senhor, dá-nos determinação para apoiarmos os injustiçados e para explorarmos soluções 
contrastantes: coroa em vez de cinzas; óleo de alegria, em vez de pranto; veste de louvor, em 
vez de espírito angustiado” (Isaías 61:3). 
 
A palavra “enquanto”, no discurso “Eu Lutarei”, transporta essas frases históricas para 
realizações do tempo presente.  Outra palavra que podemos considerar com o “enquanto” é 
“maranata”, cujo significado é “Vem, Senhor, Jesus”.  A palavra “maranata” é a oração cristã 
mais antiga, que subia dos corações dos cristãos primitivos, rodeados pelas questões do seu 
próprio tempo. 
 
A Comissão Internacional de Justiça Social do Exército de Salvação tem uma frase a oferecer 
para 2012: “VIVER COM JUSTIÇA ENQUANTO AS INJUSTIÇAS SÃO CORRIGIDAS”. 

 
“Senhor, ajuda-nos a perceber o ENQUANTO em nosso viver diário. Perdoa-nos por 
desprendermos nossos esforços em eventos que se tornam fins em si mesmos.” 
 
A imagem do servo de Deus como uma influência “enquanto...” poderia ser descrita como 
“Carvalhos de justiça plantados pelo Senhor”.  Isaías 61:3b. 
 
“Senhor, planta-me no solo rochoso, espinhoso e seco do sofrimento humano, para que ali eu 
viva e cresça, sem estardalhaço, para trazer a Tua justiça.” 

 
Comissária M. Christine MacMillan - Diretora 

Comissão Internacional de Justiça Social do Exército de Salvação 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


