
Atualizações

• Diretores do CIJS, os Coro-
néis Janet e Richard Munn, que 
serviram o CIJS com fidelidade e 
com convicção, se aposentaram 
e estamos felizes por eles nesta 
próxima etapa. Nós sabemos 
que sua paixão por Justiça Social 
continuará mesmo na aposen-
tadoria e somos gratos por suas 
contribuições e liderança ao CIJS 
e ao Reino de Deus.

• Nossa equipe evoluiu 
recentemente! O membro da 
equipe Meble birengo, fez 
a transição para uma nova 
função, como Especialista em 
Aprendizagem e Impacto e 
recebemos uma nova es-
tagiária de advocacia e 
pesquisa da ONU, 
Tinashe Mapisire!

Da mesa dos diretores
COMO A PÁSCOA É RELEVANTE PARA A JUSTIÇA SOCIAL?

No momento da redação deste artigo, cristãos ao redor do mundo 
acabaram de celebrar o Domingo de Páscoa, 17 de abril, mas o 
período de Páscoa ou tempo Pascal dura 50 dias – levando até o 
Domingo de Pentecostes – 5 de junho de 2022.

Então, como a Páscoa se relaciona com questões de justiça social?
A ressureição de Jesus, celebrada pelos Cristãos na Páscoa, marca 
o início, a inauguração da nova criação. Aconteceu ‘no primeiro dia 
da semana’ (João 20:1) significando que algo completamente novo 
começou.

No Dia da Ressurreição, mais evidência deste novo começo é a mu-
dança de cultura do Reino de Deus – cujo fundamento é ‘a retidão 
e a justiça’ (Salmos 89:14) demonstrado na escolha divina para o 
Senhor Jesus ressuscitado de aparecer primeiro para Maria [Ma-
dalena] (Marcos 16:9).

As normas culturais da época significavam que Maria era:
• Alguém com quem não se deveria falar (ela teve 7 demônios e   
  era mulher!)

      - Jesus falou com Maria pelo nome
• Alguém que não era permitido se aproximar.
      - Jesus permitiu que ela O tocasse

• Alguém em quem não deveriam confiar – testemunho não con  
  fiável no tribunal
      - No entanto, Jesus a designou para testemunhar o que ela viu 

• Alguém sem acesso ao conhecimento 
      - Jesus se revelou para Maria como o Cristo ressuscitado e disse 
      a ela o que estava por vir – Sua ascensão ao Pai no céu 

      (continua na página 2)
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Encontre-nos Aqui!
facebook.com/SalvationArmyISJC

@SalvArmyISJC SalvationArmyISJC
salvationarmy.org/ISJC



Da mesa dos diretores (continuación)Atualizações

• O CIJS está recrutando 
meninas apaixonadas por 
Justiça Social para o grupo 
2021 – 2022! Confira o 
formulário de inscrição em 
nosso site para se juntar a 
este grupo de jovens 
mulheres de todo o mundo!

• Dia Mundial do Meio Ambiente  – 5 de Junho
• Dia Mundial do Refugiado   – 20 de Junho 
• Dia do Fundador    – 2 de Julho 
• Fórum Político  de Alto Nível da ONU  – 
5-15 de Julho

Datas para seu Calendário
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• Dia da ONU Contra o Tráfico de Pessoas – 30 
de Julho
• Dia Internacional dos povos Indígenas 
do Mundo – 9 de Agosto

Jesus virou as normas sociais de cabeça para baixo, honrando e 
empoderando Maria Madalena desta maneira, e a comissionando 
como uma apóstola para os apóstolos. Que mudança de poder! 
Um sinal seguro do Reino vindo entre nós, o Reino da Retidão  
e Justiça.

O Reino que pertence aos pobres, aos perseguidos, 
aos prostituídos.

Graças a Deus pelo tempo de Páscoa, no qual celebramos nova-
mente as coisas novas que Deus ainda está fazendo entre nós e 
através de nós – corrigindo as coisas erradas, à medida em que 
continuamos à Buscar Justiça Juntos.

Colonel Janet Munn

Resposta à Escravidão Moderna & Tráfico Humano

O Relatório Anual do REMTH de 2021 é onde está a de-
scrição da jornada do Exército de Salvação para respond-
er à escravidão moderna e ao tráfico de pessoas. ‘Todos 
em Todo lugar’ oferece ao leitor destaques zonais das 
ações realizadas ao longo do ano para abordar cada uma 
das oito áreas de foco: Oração, Prevenção, Participação, 
Proteção, Parceria, Acusação, Política e Prova.

‘Todos em todo lugar’, 2021 REMTH Relatório Anual
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Dia de Consulta no marco Teatro Apollo na Cidade de Nova 
Iorque, com a presença da Major Katherine Clausell, defenso-
ra da Justiça Social do Território Central dos EUA, e da Major 
Victoria Edmonds, representante Sênior da ONU.

CIJS e as Nações Unidas
Comissão sobre o Estatuto das Mulheres

O ISJC está lançando um novo 
grupo que reunirá mulheres 
de todo o mundo para discutir 
justiça social, temas pelas quais 
são apaixonadas, assim como 
temas para a Comissão sobre o 
Estatuto da Mulher.

Membros de nossa Equipe Global de Resposta à Es-
cravidão Moderna e ao Tráfico Humano participaram das 
reuniões da CEM para aprender ao lado de colegas defen-
sores e ouvir atualizações no campo. Leia seus relatos em 
nosso website!

Apresentando: O Grupo de Mul-
heres de Justiça Social!

Para mais informações de como você pode fazer parte 
deste grupo, visite nosso website.

Dia Internacional da Mulher
O CIJS celebrou o Dia Internacional da Mulher realizando dois 
eventos virtuais em homenagem à gestão ambiental das mulheres 
salvacionistas de todo o mundo.

O CIJS participou de uma série de eventos relacionados à 66ª Comissão sobre o Es-
tatuto das Mulheres, que são apresentados em nossa página da CEM. 
Eventos incluídos:
Painel e devocionais CEM ‘Garotas em Chamas’ 
organizado pela Capitã Missy Ditchburn

Orientação Ecumênica para Mulheres organizado pela espe-
cialista em justiça climática, Major Melanie-Anne Holland

Não é tarde demais para ouvir suas histórias! Assista ao 
Painel do Dia da Mulher apresentado pela Comissária 
Rosalie Peddle e o Seminário na Web de Sustentabilidade 
apresentado pela Coronel Janet Munn em nosso website.

O maior destes é o amor.

Nós continuamos a buscar este amor defenden-
do a justiça e a dignidade humana para os sem 
voz.

Considere as maneiras pelas quais você pode 
contribuir a criar um mundo mais semelhante a 
Cristo, seja doando bens para um abrigo, vol-
untariando-se em sua comunidade, ou engajan-
do-se em oração por aqueles que sofrem com 
injustiça.

Como buscamos Justiça juntos?
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• Pelos Coronéis Munn, nesta nova etapa de aposentadoria e pelos nossos novos diretores, 
   Coronéis Wendy e Ian Swan, nesta etapa em que assumem a liderança do ISJC.

• Pela Equipe de Resposta à Escravidão Moderna e ao Tráfico Humano, enquanto se dirigem à   
   Nairóbi para facilitar o Workshop de Comunidades de Prática da Escravidão Moderna Africana e  
   do Tráfico Humano.

• Pelos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, para que possamos
   continuar a buscá-los com seriedade e com a direção do Senhor

• Pelas oportunidades de advogar e se engajar ao lado de outros defensores, bem como amplificar  
   as vozes de grupos marginalizados, enquanto trabalhamos por um mundo mais 
   justo e equitativo.

Motivos de Oração

Um em Cristo
“Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher; pois todos são um 
em Cristo Jesus” Gálatas 3:28

O evangelho cosmopolita é maravilhoso.

As cores, características, sons e cheiros que são diferentes do nosso mundo podem 
irradiar Cristo. Estes se combinam para exaltar a Cristo com um mistério intrigante. A 
beleza é ainda mais radiante quando culturas hostis são reconciliadas com Cristo.

O evangelho internacional significa que podemos amar outro mundo de nossa própria 
vizinhança.

O evangelho sem castas é maravilhoso.

O oficial executivo, o beneficiário da assistência social, o gerente intermediário e o 
operário podem irradiar Cristo. Esta desagregação expressa Cristo com
tensão provocativa.

A Riqueza é ainda mais abundante quando classes hostis são reconciliadas em Cristo.
O evangelho sem classes significa que podemos nos comunicar tanto com pobres 
quanto com ricos.

O evangelho igualitário é maravilhoso. 

A diaconisa, monge, irmã e pai podem irradiar Cristo. Estes se complementam para 
expressar Cristo com perfeição humana. A totalidade é ainda mais rejuvenescedora 
quando as hostilidades de gênero são reconciliadas em Cristo.

O evangelho emancipado significa que vemos homem e mulher em Cristo.
Senhor Jesus, Ajuda-me a ver diariamente que, através de outras pessoas, sou feito 
completo em Ti. O diferente, o dessemelhante e o improvável são todos feitos 
à sua imagem. 
Liberta-me de um mundo estreito e medíocre.

Coronel Richard Munn


