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Disciplina a realização de Manifestações anti
Cristo no território do Estado de Mato grosso e
dá outras providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

        Art. 1º Fica terminantemente proibido, no Estado de Mato Grosso, a realização de Eventos e
Divulgações anti Cristo do genero MARCHA PARA SATANAS.

        Art. 2º Entende se por eventos e Divulgações tipificado no artigo anterior tais como: Reunião,
Caminhada, Ato Público e divulgações nas mídias sociais, escritas e faladas.

        Art. 3º A autoridade policial apreenderá todo e qualquer material relacionado.

        Art. 4º Ficam os Orgãos fiscalizador do Estado de Mato Grosso proibidos de expedir Alvarás e ou
Licenciamento, mesmo que precáriamente, para a relaização de eventos desta natureza.  

        Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

No inicio deste ano nos deparamos com a divulgação, muito embora ainda timida, de um eventos que
julgamos ser por demais agressivo a família e a sociedade Mato-Grossense.

Pessoas, ainda escondidas no anonimato, divulgando a realização de um Evento chamado MARCHA PARA
SATANAS, que julgamos ser nada mais do que um equivo por parte do organizador, mas que é por demais
perigoso para nosso sociedade.

Mato Grosso é um Estado membro da Federção Brasileira, Pais Laico, porém, com uma população
majoritariamente Cristã, permitir eventos anti Critãos como esse é nengar nossa origem Divina.

Existe maneiras diferentes de cultur a fé no Brasil, seja Catolica, Evangelica, Umbandista, Candomblé dentre
outras, porém todas baseiam se em algo que realmente, Deus e Jesus Cristo. 

Cultuamos Deus porque Ele exite. Cultuamos Jesus Cristo por porque Ele existe, como vamos culturar algo
que não existe (satanas)?

Se permitirmos a realização de eventos dessa natureza estamos negando a vitória de Jesus Crsito sobre
satanas, e isso já se passa dos dois mil e dezesseis anos.
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