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Concede Título de Cidadão Mato-grossense ao
Senhor “Pastor Rogério dos Santos”.

       A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1º Conceder Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Rogério dos Santos, Pastor da Igreja
Assembléia de Deus, do Município de Cuiabá, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Mato
Grosso.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

JUSTIFICATIVA

Rogério dos Santos, nascido em 16 de Maio de 1961, mineiro de Caracóis de Baixo, Comunidade do
Município de Esmeralda – MG, filho de Alarico Ribeiro dos Santos e Maria Ribeiro da Costa. Não tinha
ciência de que fora escolhido para frutificar.

Sr. Alarico e dona Maria se esmeraram em infundir aos filhos os princípios da honradez, do amor fraternal e
ensino aos filhos que o percurso da vida é como uma escada ascendente, e que em algum momento se
chega ao topo. Porém, ao subir não o fazer prejudicando alguém, e também não tentar permanecer
indefinidamente no topo dos degraus, pois em cima, sempre terão afagos, muitas vezes interesseiros, mas
os verdadeiros amigos são encontrados na base.

Aos seis anos de idade, Rogério dos Santos foi para a escola (como dizia na época), ao lado da irmã
Rosângela, este novo caminho trouxe nova perspectiva à sua vida. E conforme o tema: “escolhido para
frutificar”, destacou-se como aluno brilhante na Escola São Tomaz de Aquino, onde cursou até o “Admissão”,
que era uma pré aceitação ao curso subsequente: Cientifico ou Equivalente.
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Contudo o adolescente Rogério não pode adentrar nos requeridos cursos, não por inaptidão técnica, mas
sim por outros motivos. Naquele tempo de carência educacional que permeava todo Brasil, em Minas Gerais
não era diferente. Outro fato preponderante eram as distâncias onde se poderia estudar, e nos cenários de
dificuldades na área da Educação, um homem não era medido pelo seu grau intelectual, o homem
especialmente do interior, era avaliado pela sua bravura em trabalhar nas diversas áreas de sua aptidão. E
assim, ainda muito jovem foi debutar como trabalhador na Fazenda do Sr. João Cirino Diniz, como
encarregado, operador de máquinas e motorista de caminhão. Ali fora sua “Faculdade Operacional”, o dever
em realizar diversas operações, aprendendo no labor do dia a dia. Parecia que tudo se acomodaria ali
naquele lugar. Mas, o “Tear de Deus” que urde a rede de seus desígnios tinha outra perspectiva para o
jovem Rogério; seu irmão José Felipe, tinha um emprego importante para aqueles tempos, trabalhava em
uma grande Empresa, era viajante e um dos grandes vendedores desta Empresa e para melhorar sua
produção de vendas, convidara Rogério para ser seu motorista. Convite aceito, com pouco tempo de
motorista Rogério destacou-se como um dos mais brilhantes vendedores da Empresa; através deste
destaque a Empresa o enviou à Cuiabá, no ano de 1982. Precisavam de uma pessoa competente para
agilizar as vendas no “lendário e temido Estado de Mato Grosso”, observando que a Empresa era composta
de diversos funcionários de alto nível educacional, e os únicos insipientes no curso de Admissão, mesmo
sem curso superior Rogério e Felipe foram campeões nacional em vendas.

O jovem Rogério houvesse sido designado pela Empresa, na qual trabalhava para vir para Cuiabá, o
desígnio do Senhor estava se cumprindo fielmente na vida de seus escolhidos. Rogerio não deixaria
Caracóis de Baixo, sua querida Terra Natal, tão somente por sua vontade ou por um salário mais elevado.
 Ao descer no Centro de Cuiabá, alguém lhe disse: “Aqui é sua nova casa, sua nova clientela se acha aqui...
Boa Sorte.”

Ali estava se cumprido o que o Senhor havia dito no ano de 1974, quando ainda era adolescente: “Eis que te
levarei para uma terra distante, onde ira ajudar ao meu ungido, e te usarei da maneira que és e te darei uma
nova família.” Em Cuiabá, pastor Sebastião Rodrigues de Souza, orava a Deus para que lhe enviasse
companheiros para ajudar nesta grande obra, isto em 1974-1975 aproximadamente.

Oportuno recorrer ao que diz em Provérbios 16:33 “A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda
decisão.” Ali mesmo no Centro de Cuiabá, ajoelhou e pediu ao Senhor que o abençoasse, sequer acreditava
 que aqui em Cuiabá, ele encontraria uma riqueza especial; e isso aconteceria ao conhecer a jovem Mariluce,
e nenhuma força, nenhum impedimento frustraria o projeto de Deus, na vida de seus eleitos.

Amor sincero nasceu entre Rogerio e Mariluce, como está escrito em  Jeremias. 31:3 “Há muito me apareceu
o Senhor dizendo com amor eterno te amei, e com benignidade te atraí.” Casamento celebrado em 19 de
novembro de 1988, Que lhes nasceram às gêmeas Thamara Thaliery e Thaliery Thamara para complemento
da alegria do casal.

Pastor Rogério dos Santos tem um Currículo recheado de bons serviços prestados, quer na carreira secular,
como também na carreira Espiritual. É formado em Ciências de Recursos Humanos, Pró-Graduado em
Administração Pública pela Faculdade Evangélica Integrados Cantares de Salomão, é Assessor Executivo
da diretoria da Igreja Evangélica Assembleia de Deus (Grande Templo). Como tal é responsável direto dos
assuntos concernentes a Documentação de Imóveis das Igrejas na Capital e em todo  Estado.

Foi por seis anos consecutivos Superintendente do Departamento das Crianças de Cuiabá e Região –
UCADECRE; na época criou o Programa o Lar Ideal (infantil), e o Programa da Família na Emissora Rádio o
Nazareno 107,9, existente até esta data; na Sociedade Beneficente Evangélica - SBE atuou por
aproximadamente 8 anos, a partir do tempo do saudoso Pr. Juracy (in memoriam), Pr. Antônio Emilio, Pr.
Jaci Pinheiro, Ev. Luís Roberto (in memoriam)  e na última gestão Pr. Valdemar dos Santos, onde encerrou
seus trabalhos neste Departamento.

Foi separado a Diácono em 13 de julho de 1991 pelo Pr. Jonadabe, em 08 de julho de 1995 pelo Pr. José
Gerardo Lopes a Presbítero, em 12 de novembro de 1999 a Evangelista pelo Pr. Sebastião Rodrigues de
Souza, a Pastor em 09 de novembro de 2016 pelo Pr. Sebastião Rodrigues de Souza. Seu nome consta na
lista dos pioneiros de uma das mais notáveis equipes de Evangelismo de Cuiabá e todo Mato Grosso -
Mensageiros da Ultima Hora.
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Pastor Rogério dos Santos, olhando a vista, um homem alegre, perscrutando seu íntimo percebe-se um
homem honesto, olhando seus passos descobre disciplina herdada de seus pais Alarico e Maria, sondando
sua alma se observa felicidade compartilhada com a abnegada esposa Mariluce, suas filhas e genros, Igreja
e Ministério um Escolhido para Frutificar.    

2º Tm 2.1 “Tu, pois, meu filho fortifica – te na graça que há em Cristo Jesus. ” 2 - “Foge também dos desejos
da mocidade; e segue a Justiça, a Fé, a Caridade e a Paz com os que com coração puro invocam a Deus.” 

Pelos relevantes serviços prestados à sociedade Mato-grossense, solicito a aprovação do Projeto de
Resolução que ora submetemos à deliberação dos nobres Parlamentares desta Casa de Leis.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 21 de Fevereiro de 2018

 

Sebastião Rezende
Deputado Estadual
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