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Considerando  que  é  dever  do  Vereador,  enaltecer,  destacar  e  reconhecer 

publicamente, organizações e pessoas que contribuem com o bem estar da População, na qual 

está inserida as instituições religiosas.    

Considerando  que,  a  Assembléia  de  Deus  chegou  ao  Brasil por  intermédio  dos 

missionários suecos Gunnar Vingren e Daniel Berg, que aportaram em Belém, capital do Estado 

do Pará, em 19 de novembro de 1910, vindos dos Estados Unidos.

Considerando que, as Assembléias de Deus brasileiras estão organizadas em forma de 

árvore,  na  qual  cada  Ministério  é  constituído  pela  igreja-sede  com suas  respectivas  filiadas, 

congregações e pontos de pregação (subcongregações).

Considerando que, o texto de Marcos deixa claro que Jesus não fez um pedido aos 

seus discípulos, ele deixou uma ordem a ser seguida por eles e pela igreja e, que o “Ide” de Jesus 

é um imperativo na vida cristã e de maneira nenhuma deve ser visto como um pedido ou um 

conselho sábio e edificante. (At 5.42) 

Considerando que, segundo a Bíblia o desejo de Deus é que todos os homens sejam 

salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade (1Tm 2.4) e, que é dever de todo cristão se 

conscientizar do grau de importância em se obedecer à ordem do “ide” de Jesus. 

Considerando que, em 18 de Junho de 1911, foi organizada e fundada a Missão de Fé 

Apostólica, que mais tarde, em 1918, ficou conhecida como Assembléia de Deus.

Considerando que, as igrejas que professam a fé cristã, através da Palavra de Deus 

produzem Fé, Arrependimento,  Conversão,  Regeneração,  Adoção,  Justificação,  Santificação e 

Glorificação.

Apresento  com  satisfação,  Moção  de  Congratulações  as  Igrejas,  Congregações  e 

Pontos  de Pregação,  da Assembléia  de Deus em Roseira,  pelo  centenário de sua chegada e 

instalação  no  território  brasileiro,  comemorada  no  dia  18  de  Junho,  cumprindo  o  “ide” 

estabelecido por Jesus, anunciando a Palavra de Deus a toda criatura de boa vontade,  para a 
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alegria e satisfação de seus Membros, no desejo sincero de que Deus abençoe sobremaneira essa 

denominação cristã. 

Plenário Vereador João Caltabiano, 20 de Junho de 2011.

Vereador Edson Chagas Rodrigues
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