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Concede  a  “Comenda  Desbravador  Migrante
Norberto Schwantes”, ao Pastor João Agripíno
de França.

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

Art.1º Nos termos da Resolução nº 1.498, de 19 de abril de 2010, fica concedida a “Comenda Desbravador
Migrante Norberto Schwantes” ao Pastor João Agripino de França.

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

 

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Resolução tem o intuito de conceder a Comenda “Desbravador Migronte Norberto
Schwantes”, criada pela Resolução nº 1.498, de 19 de abril de 2010, ao Pastor João Agripino de França.

A Comenda “Desbravador Migrante Norberto Schwantes” foi instituída tendo como objetivo principal o
reconhecimento público de personalidades que tenham participado do desenvolvimento do Estado de Mato
Grosso.

Há 50 anos, a providência divina faz surgir no solo matogrossense um homem de Deus, com espírito
empreendedor, destemido, com o propósito de pregar o Evangelho e contribuir com a expansão do Reino de
Deus.

Nascido no dia 23 de julho de 1942, no lugar denominado Fartura, hoje coberto pelas águas da represa da
Usina do Manso, recebeu o nome de João Agripino de França. Filho de Sebastião Lino de França e
Maxiniana Martinha de França.

Em outubro de 1952 a família resolveu firmar residência na localidade por nome Campestre, região de
garimpo de diamantes. Com o falecimento de sua genitora em 12 de fevereiro de 1957, o pai decidiu mudar
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para Cuiabá. Em 1961onde após um convite para participar de um culto na Igreja Assembleia de Deus à
época dirigida pelo Pastor Eduardo Pablo Joerker, aceitou a fé sendo batizado nas águas em 22 de Abril de

1962. No dia 10 de novembro de 1965 o Pastor João Agripino de França dirigiu o primeiro culto como
Cooperador, na sala de sua casa.

No final de fevereiro de 1967 houve uma Festa Semana de Estudo Bíblico – onde no encerramento da
mesma o Pastor Eduardo Pablo Joeker apresentou o nome de João de França Agripino para o Diaconato,
sendo designado para atuar no Campo. Quem na ocasião deu a palavra referente à separação ao diaconato
foi o Pastor Cícero Canuto de Lima, dizendo: “Os irmãos que hoje serão separados para o diaconato, se
forem fiéis a Deus, o Senhor lhes colocarão a uma responsabilidade maior. Pois fidelidade é uma das
qualidades, que Deus exige de todos os crentes e principalmente dos Obreiros”.

Naqueles anos o Trabalho de Evangelização e Assistência a novos crentes era feito a pé chegando a
caminhar mais de 72 km a cada 30 dias para cuidar do trabalho em São Joaquim e Rio da Casca. Naqueles
dias distância de 110 km eram rompidas a cavalo. O Pastor João de França era o responsável pelo trabalho
em Campestre, Rio de Casca, Caiana, Vinagre, Jaciara.

Em 1970 o Pastor Eduardo Pablo Joerk convida João de França para assumir o trabalho em Nobres onde
permaneceu por 3 meses; no final de março de 1971 mudou-se para Chapada dos Guimarães com o objetivo
de abrir o Trabalho ali, voltando para o Rio Casca em outubro do mesmo ano.

Em janeiro de 1973 Pr. Eduardo o convida para ir a Cuiabá onde fixou residência no Coxipó da Ponte,
naquele mesmo ano funda a Igreja Assembleia de Deus em Nova Brasilândia, inaugurando o templo em
Novembro de 1973.

Em 16 de Dezembro de 1973 foi separado para o Presbiterado. Em 28 de Janeiro de 1974 foi transferido
para Várzea Grande e dava Assistência a todo o Trabalho em Campestre, São Joaquim, Rio da Casca, Nova
Brasílândia, Peresópolis, Planalto da Serra, Fazenda Canaã, Amoroso, Fica-Faca, Cidade de Vera, Juara,
Novo Horizonte do Norte, Porto dos Gaúchos, Rio Engano, mais tarde Sinop e depois Colíder.

Em janeiro de 1976 João de França foi transferido de Várzea Grande para Cidade Alta, assumindo a
Congregação em 12 de março daquele ano.

No final de Setembro de 1976 na tradicional Escola Bíblica no Belenzinho (São Paulo-SP), o Pastor
Sebastião Rodrigues de Souza apresenta João de França para ser separado ao Santo Ministério Pastoral,
sendo ungido em 1º de outubro de 1976.

Em 1980 o Missionário José Satirio teve de passagem em Cuiabá e o Pastor João de França sente a
confirmação do seu chamado para Missão fora do Brasil. Após orações, visitas ao Campo Missionário e
anuência do Pr. Sebastião Rodrigues de Souza, em 10 de agosto daquele ano, João de França parte com
sua família com destino a Bogotá na Colômbia e depois para Barranquilla. Em julho de 1982 volta ao Brasil
devido a problemas de saúde indo pastorear a Congregação da Morada da Serra.

Na época Pastor Sebastião Rodrigues de Souza junto com o Ministério, achou por bem emancipar algumas
congregações entre elas estava Alta Floresta. Assim sendo em janeiro de 1984 Pr. João de França assume a
presidência da Igreja de Alta Floresta, pela primeira vez, permanecendo até agosto de 1986. De fevereiro de
1987 a dezembro de 1989 pastoreou a Igreja de Barra do Bugres.

Em 24 de novembro de 1991 o Pastor Sebastião Rodrigues de Souza deu posse pela segunda vez ao Pastor
João de França em Alta Floresta. A mudança chega a Alta Floresta em 12 de Janeiro de 1992. Em junho de
1993 deu-se inicio a construção de novo Templo medindo 25x60 com a mesma dimensão no subsolo, sendo
inaugurando em 17 de dezembro de 2000.

Pastor João de França é um dos desbravadores da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Região Norte
abrindo igrejas não somente na sede do município de Alta Floresta, mas também em Guarantã do Norte,
Peixoto de Azevedo, Apiacás, Carlinda e Paranaíta que a princípio eram Congregações do Campo
Eclesiástico Autônomo de Alta Floresta e hoje são Campos Autônomos pujantes e em franco
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desenvolvimento, levando não somente o Evangelho, dando assistência na Àrea Espiritual, mas contribuindo
de forma determinante na Área Social e Educacional.

Vale ressaltar que dos 50 anos de Ministério, 25 anos e 6 meses foram vividos em Alta Floresta e região.

Desde 27 de dezembro de 2014, Pr. João de França é o Pastor Presidente do Campo Eclesiástico Autônomo
de Sorriso.

Diante de uma História de participação efetiva, de contribuição com o crescimento e desenvolvimento do
Estado de Mato Grosso, não somente na área religiosa e espiritual, como de forma determinante na esfera
social, solicito a aprovação do Projeto de Resolução que ora submetemos à deliberação dos Nobres
Parlamentares desta Casa.

 

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 31 de Outubro de 2018

 

Sebastião Rezende
Deputado Estadual
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