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Com fulcro no Art.185-A do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário que registre nos anais “MOÇÃO DE APLAUSO”, na forma:

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus Membros e a Requerimento
do Deputado Eng.º Sebastião Rezende, manifesta seus mais efusivos aplausos à SBB – Sociedade Bíblica
do Brasil na pessoa do seu Presidente Rev. Assis Pereira extensivo à toda a toda a Diretoria, Conselho
Consultivo, Conselho Fiscal e demais Membros pelos relevantes serviços prestados na Área Social, Cultural,
Educacional, da Evangelização e pela celebração dos 70 Anos da SBB em solo brasileiro.

JUSTIFICATIVA

“Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos”

Salmos 119:105

“Escondi a tua Palavra no meu coração para eu não pecar contra Ti ”

Salmos 119:11

A Sociedade Bíblica do Brasil é uma Organização Cristã Brasileira, sem fins lucrativos, dedicada a
disseminar a Bíblia e, por meio dela, promover o desenvolvimento integral do ser humano.

Por isso a SBB, traduz, produz e distribui Bíblias para todas as pessoas, numa linguagem que possam
compreender e a um preço que possam pagar. Surgiu após a II Guerra Mundial, quando ocorreu no Brasil
uma maior procura pela Bíblia Sagrada, tendo sido fundada em 10 de junho de 1948, no Rio de Janeiro,
então a capital do Brasil.

Criada por destacados líderes cristãos, com o lema “Dar a Bíblia à Pátria”; a partir de então, assume as
atividades de tradução, produção e distribuição da Bíblia em todo o território brasileiro. Faz parte das
Sociedades Bíblicas Unidas, uma aliança mundial que reúne 149 sociedades bíblicas, atuantes em mais de
200 países.

Em 2018, a SBB está incentivando os cristãos brasileiros a comemorar o Ano da Bíblia no Brasil. Com o
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tema “Bíblia, o livro da Esperança’’, a iniciativa visa ressaltar a importância deste livro, o maior best-seller de
todos os tempos, e também celebrar sua trajetória de 70 Anos.

Outrossim iniciativas como esta que ora propomos, estão acontecendo em diversos Estados e cidades
brasileiras e esta Casa de Leis se propõe a prestar justa homenagem a esta Entidade e seus representantes.

“As Nações Unidas, através da Unesco, declaram a Bíblia como o patrimônio da humanidade. É o livro mais
influente na história dos seres humanos; é reconhecidamente um dos principais instrumentos de
transformação social”’. Reverendo Erni Seibert.

O Estado de Mato Grosso tem o privilégio de receber para Sessão Especial do próximo dia 16 do corrente, a
presença do Presidente da SBB, o Ver. Assis Pereira que preside a Diretoria, a Assembleia Administrativa e
o Conselho Consultivo, bem como representa a SBB, junto com o Diretor Executivo, junto às Sociedades
Bíblicas Unidas.

Na Igreja Presbiteriana Independente, o Rev. Assir Pereira foi presidente da Assembleia Geral (1987-1991 e
2003-2011) e secretário de Missões (1991 – 1995). É funcionário aposentado da Polícia Federal, onde
exerceu vários cargos. Entre outras atividades, foi presidente da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor
(Febem/SP), atual Fundação Casa, e do Conselho Estadual do Bem-Estar do Menor/SP (1989-1990).
Recebeu o título de Cidadão Benemérito das cidades de Oswaldo Cruz, Adamantina e Buritama, todas no
Estado de São Paulo.

Sempre atuante na vida da SBB, o Reverendo recebeu seu primeiro cargo na diretoria na XII Assembleia
Geral, em 1988. Em outras oito oportunidades foi escolhido para participar da governança da entidade, numa
trajetória que culmina agora com a conquista da Presidência.

Pelos relevantes serviços prestados pela SBB à Nação Brasileira e ao Estado de Mato Grosso é que
propomos esta Moção de Aplausos como reconhecimento desta Casa de Leis.

 

 

 

 

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Julho de 2018

 

Sebastião Rezende
Deputado Estadual

2


