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PRESIDENTE - DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE 
 
 

 
O SR. PRESIDENTE (SEBASTIÃO REZENDE) - Autoridades presentes, 

senhores, senhoras, nossos irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. 
Invocando a presença e proteção de Deus, damos início a esta Sessão Especial, 

atendendo ao Requerimento n° 124/08, de nossa autoria, para entrega da Comenda do Mérito 
Legislativo Senador Filinto Müller ao Sr. Deputado Federal Bispo Dr. Manoel Ferreira; do Título de 
Cidadão Mato-grossense ao Pastor José Fernandes Corrêa Noleto e das Moções de Aplausos aos 22 
Campos Eclesiásticos que compõem esta Convenção. 

Fazendo referência a Bíblia Sagrada em Apocalipse Cap. 7, 12, que diz: 
“Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus para 

todo sempre. Amém!” 
Convidamos para compor a Mesa de autoridades o Exm° Sr. Governador em 

Exercício, Silval Barbosa; o Exm° Sr. Deputado Federal Bispo Dr. Manoel Ferreira; o Pastor José 
Fernandes Corrêa Noleto, Presidente Estadual da Convenção das Assembléias de Deus, Ministério 
de Madureira; o Exm° Sr. Deputado Federal Wellington Fagundes; o 1° Suplente de Deputado 
Federal Victório Galli Filho; o Pastor Jorge Branco de Gouveia, Presidente de Campus de Vila Nova 
Goiânia; o Pastor João da Cruz Gomes Feitosa, Presidente da Junta Conciliadora de Tocantins, o 
Pastor Neldo Pereira de Abreu, 1º Secretário Executivo da CONEMAD. 

Convidamos também para compor a Mesa o Sr. Mauro Mendes, neste ato 
representando a FIEMT; o Diretor do DNIT no Estado de Mato Grosso, Sr. Rui Barbosa Egual.  

Convido a estar conosco todos os Presidentes de Campus das Assembléia de Deus 
Ministério de Madureira, participando deste ato. Temos vinte e dois Campus Eclesiástico da 
Convenção das Assembléias de Deus do Ministério de Madureira e gostaríamos que participassem 
aqui conosco os vinte e dois Pastores Presidentes de Campus. 

Com a Mesa das autoridades composta, convido todos para que em pé ouçamos o 
Hino Nacional. 
(NESTE MOMENTO É EXECUTADO O HINO NACIONAL.)  

O SR. PRESIDENTE (SEBASTIÃO REZENDE) - Quero agradecer a presença 
dos secretários municipais, dos representantes de Secretarias de Estado, dos representantes do 
Governo, enfim, de todos os nosso irmãos e irmãs que participam desta solenidade, que para todos 
nós é extremamente importante. 

Passo a fazer agora um histórico sucinto, extraído do site 
www.assembleianet.com.br, da presença das igrejas Assembléias de Deus Ministério de Madureira 
em solo mato-grossense. 
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“Após quatro décadas, a contar do desembarque dos Missionários Daniel Berg e 
Gunnar Vingren no Brasil, em Belém do Pará, chega em Barra do Garças o embrião do Movimento 
Pentecostal da primeira Igreja Assembléia de Deus do Ministério de Madureira em Mato Grosso. 

Tudo Começou em 1955, quando Barra do Garças recebeu o ilustre pioneiro 
Waldemar Nogueira Ramos, enviado pelo Pastor Divino Gonçalves dos Santos, com a incumbência 
de implantar o Ministério de Madureira em solo mato-grossense. Muitos foram os homens que 
acreditaram nesse projeto e deram suas vidas para verem crescer esse trabalho. 

Em abril de 1955, começou o trabalho de evangelização, na Praça da Embaixada 
do Vaticano, em Barra do Garças, distribuindo folhetos. As pregações proferidas na praça da matriz 
renderam-lhe inicialmente três almas.  

O primeiro ponto fixo de pregação do evangelho foi na casa do irmão Luis Carlos 
de Medeiros, ainda no mês de abril. 

No dia 19 de junho de 1955, há registro de 66 novos convertidos ao Evangelho de 
Jesus.  

Foi no povoado de Pindaíba, conhecido, hoje, como Distrito de Indianópolis, que, 
em 06 de julho de 1955, num culto evangelístico, se converteram vinte e uma pessoas ao Evangelho. 
Em 28 de agosto de 1955 foi realizado o primeiro batismo nas águas do rio Garças, onde nove 
irmãos abrem o Livro da Membresia do grande campo que estava nascendo. 

Estava implantada a Igreja Assembléia de Deus, do Ministério da Madureira, na 
região do Araguaia, gesto esse de implantação que se repetiria muitas vezes por todo o Vale do 
Araguaia.  

Transferido para Anápolis, Goiás, em 10 de 1960, terminou oficialmente o tempo 
do pioneiro Pastor Waldemar Nogueira Ramos, na Igreja de Aragarças, deixando várias 
congregações e pontos de pregação em Nova Xavantina, Bom Jardim, Voadeira, Torixoréu, General 
Carneiro, Ponte Branca, Araguaiana, Indianópolis, Vale dos Sonhos e outros.  

Para substituí-lo foi designado o Evangelista Durvalino Nogueira de Souza. Seu 
trabalho concentrou mais em visitas aos pontos de cultos, que distava de quatro a quinze léguas de 
Aragarças e eram realizadas muitas vezes a pé, de bicicleta, de canoa e de carona.  

O Pastor Durvalino Nogueira de Souza pastoreou em Aragarças por um período de 
um ano e três meses, de outubro de 1960 até janeiro de 1962, sendo substituído pelo evangelista 
Joaquim Alves de Souza, que trabalhou até o fim de 1964.  

Por volta do mês de dezembro de 1964, o Evangelista Joaquim Alves de Sousa foi 
transferido à cidade de Amorinópolis-GO, sendo substituído pelo Evangelista Valdomiro Raimundo 
de Souza, que ficou em Mato Grosso apenas cinqüenta e dois dias, voltando para o Estado de Goiás. 
Retornou o Evangelista Joaquim Alves de Souza, permanecendo até meados de 1967, passando a 
direção dos trabalhos ao Pastor Valdomiro Raimundo de Souza, que retorna ao campo de Aragarças. 

Por orientação da Convenção Nacional, o trabalho era para ser registrado em Barra 
do Garças, mas, aconteceu em março de 1968, onde foi criada juridicamente a Igreja Evangélica 
Assembléia de Deus de Madureira, em Barra do Garças, que começou a crescer e prosperar. 

No dia 07 de dezembro de 1975, tomou posse do trabalho o Pastor Moisés Martins 
da Rocha, que permaneceu por quase cinco anos. 

No início de 1980, o Pastor Quincas tomou posse para pastorear, pela segunda vez, 
a Igreja de Barra do Garças. Um dos fatos importantes que ocorreu durante esse período de 
pastorado do Pastor Quincas foi a criação da Convenção Estadual, em 1984, sob a denominação de 
“Convenção Regional dos Ministros Evangélicos das Assembléias de Deus de Madureira no Estado 
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de Mato Grosso”, com a sigla CORMEAD-MT. 
No ano de 1987, o Pastor Joaquim Alves de Sousa foi acometido de um câncer na 

garganta. Diante disso, a liderança nacional decidiu que o Pastor passaria a presidir o campo de 
trabalho da Igreja Assembléia de Deus em Mato Grosso, denominado Campo do Norte, ficando a 
direção da Igreja em Barra do Garças com o Pastor Neuton Pereira Abreu, que tomou posse do dia 
26 de fevereiro de 1988. Por três anos o Pastor Neuton esteve à frente da Igreja de Barra do Garças. 
Foram momentos de grandes desafios e de grandes experiências para o seu Ministério. Em 1991, foi 
transferido para a Catedral das Assembléias de Deus em Brasília-DF, na W3. 

No dia 15 de setembro de 1991, tomou posse do trabalho em Barra do Garças o 
Pastor João Alves de Sousa, que teve como uma das maiores realizações a construção da Catedral 
das Assembléias de Deus Ministério Madureira de Barra do Garças.  

Em dezembro de 1994, assumiu o Pastor João Feitosa, que foi responsável pela 
inauguração solene da Catedral, no dia 02 de novembro de 1997.  

Em setembro de 1996, assumiu a Presidência da CORMEAD-MT-Convenção 
Regional dos Ministros Evangélicos das Assembléias de Deus no Estado de Mato Grosso, 
permanecendo até janeiro do ano 2000. 

Em dezembro de 1999, o Pastor Eurípedes Marciano de Oliveira recebeu um 
telefonema do Pastor Presidente Bispo Manoel Ferreira, notificando-o que estava transferindo-o para 
Barra do Garças em substituição ao Pastor João Feitosa. Sua permanência foi curta, porém, muito 
significativa para toda a igreja, principalmente, no que se refere ao ensino da palavra de Deus.  

No início de julho do ano de 2001, na CORMEAD-GO, em Goiânia, o Bispo Dr. 
Manoel Ferreira anunciou ao Pastor José Fernandes Corrêa Noleto que assumiria o Campo de Barra 
do Garças, estimulando-o a administrá-lo com visão de crescimento, tanto do reino de Deus, como, 
também, de seu patrimônio, resultado que se viu sob a direção do jovem obreiro em considerável 
crescimento em número de fiéis e vários patrimônios móveis e imóveis, fruto de um trabalho 
intenso, de uma visão missionária aguçada e de um investimento no crescimento espiritual das 
igrejas. O que se tem hoje é resultado de um esforço de homem simples, mas, revestido de 
autoridade e do poder de Deus. No coração, um sonho; na alma, um desejo; na mente, a convicção 
de que esse projeto é de Deus, visando expandir a sua obra neste abençoado Estado. 

 Hoje, a Assembléia Legislativa aqui se faz institucionalmente presente para prestar 
homenagens a esses homens que com desprendimento aceitaram o desafio de pregar o Evangelho do 
nosso Senhor Jesus Cristo em solo mato-grossense, pessoas comprometidas, total e irrestritamente 
com o Reino de Deus. 

Nesta manhã, estaremos condecorando o amado e respeitado Bispo, Deputado 
Federal Dr. Manoel Ferreira, com a Comenda do Mérito Legislativo Filinto Müller. É homem 
conhecido nacional e mundialmente por sua larga experiência ministerial e envolvido com as causas 
sociais da humanidade, que lhe rendeu a indicação pelo Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das 
Relações Exteriores, para receber o Prêmio Nobel da Paz, edição 2008.  

Convidamos o Deputado Federal Bispo Dr. Manoel Ferreira para se dispor à frente 
da Mesa das autoridades para ser condecorado.  

O SR. NARRADOR (EDSON PIRES) - Nós queremos registrar e agradecer as 
presenças do Sr. Edson Haroldo Wegner, Prefeito Municipal de Gaúcha do Norte; do Sr. Marcos 
Antônio Oliveira, Prefeito de Aragarças, Goiás. 

E, também, agradecemos a presença de todos os Vereadores e demais autoridades 
aqui presentes. 
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Faremos a leitura da biografia do Sr. Deputado Federal Bispo Manoel Ferreira. 
Nasceu em maio de 1932, em Arapiraca, no Estado de Alagoas. Transferiu-se, ainda 

criança, para Cafelândia/SP e desde a juventude demonstrou grande interesse em estudar eletrônica e 
direito.  

Deixou a carreira de advogado para ser Doutor em Teologia e se dedicar ao 
Ministério Pastoral.  

Consagrado Pastor desde 1958, com vinte e oito anos. Foi, na época, um dos 
pastores mais jovem da congregação.  

Conhecido nacional e mundialmente por sua longa experiência e atuação 
ministerial, é Presidente Vitalício da Convenção Nacional das Assembléia de Deus no Brasil, 
Ministério de Madureira. É atualmente Presidente da Conferência Pentecostal Americana que 
totalizam dez países. Presidente da Convenção Nacional de Madureira, Presidente do Conselho 
Nacional de Pastores do Brasil e Presidente da Editora BETEL, em nível nacional.  

O Bispo Dom Manoel Ferreira é uma figura respeitadíssima, tendo recebido várias 
medalhas e títulos como à medalha Anchieta pela Câmara Municipal de São Paulo; Medalha Pedro 
Ernesto, pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro; Medalha Tiradentes, pela Assembléia 
Legislativa do Rio de Janeiro; e várias outras medalhas e condecorações.  

Recebeu o título de Comendador pela Ordem Internacional de Jornalistas, recebeu 
o título de Doutor em divindades pelos Bíblicos Coolest, em Boston.  

É cidadão mato-grossense através do Projeto de Resolução nº 70/04. o Bispo Dom 
Manoel Ferreira foi eleito em 2006 ao cargo eletivo de Deputado Federal pelo Estado do Rio de 
Janeiro. Foi indicado para receber o Prêmio Nobel da Paz na edição de 2008.  

Sensibilizado pela indicação do Itamaraty, o Presidente da Câmara dos Deputados 
Arlindo Chinaglia, de São Paulo,  do PT, sugeriu, inclusive, aos Deputados a criação de um 
movimento de apoio da Câmara do Petebista.  

Pela primeira vez o Brasil é indicado ao Nobel da Paz por um trabalho individual, 
realizado em nome da paz, segundo o criador do prêmio, o sueco Alfredo, no Nobel o indicado é a 
pessoa que tenha feito a melhor ou a maior ação pela fraternidade entre as nações pela abolição e 
redução dos esforços de guerra e pela manutenção e promoção de tratado de paz, definição que se 
encaixa e pauta a vida do Bispo Manoel Ferreira.  

Nos cinqüenta anos de serviço ao próximo, Ferreira se dedica ao resgate do ser 
humano, a valorização da vida, da família, ao amor ao próximo, o respeito e a tolerância com as 
diferenças, à defesa dos mais fracos entre outras coisas sua defesa pela vida ultrapassou os limites 
brasileiros e alcançou a Rússia, Bolívia, Estados Unidos, Colômbia, Suíça, Israel, México, Costa 
Rica,  Argentina e todo lugar onde tiver uma igreja Assembléia de Deus, meio pelo qual realiza seus 
trabalhos.  

Sua fé inabalável num único e todo poderoso Deus, razão da vida e da existência 
de tudo, capaz de transformar o ser humano, é o alicerce de seus passos.  

Convicto de que o homem é o principal agente na busca e na implantação da paz, o 
Bispo Manoel Ferreira investe no ser humano, lutando contra todo tipo de injustiça social, buscando 
incansavelmente a igualdade social, combatendo o analfabetismo e os preconceitos raciais.  

Com muitas renúncias pessoais, o Bispo tem feito de forma voluntária e contínua, 
através de instituições por ele lideradas, o papel do Estado que não consegue cumprir a sua função 
social. Exemplos disso são as escolas de todos os níveis e graus, creches, asilos, orfanatos, clínicas 
odontológicas, hospitais, casas para viúvas, centros de recuperação de dependentes químicos e até 
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mesmo a construção de casas populares para aqueles que necessitam de moradia. Essas ações 
humanitárias acontecem em todo o Brasil desde 1950, e já atendem a outras Nações.  

É importante ressaltar que quando o comunismo caiu no leste Europeu, ele foi um 
árduo defensor das liberdades políticas e religiosas. Esteve na Rússia, acompanhado de 113 pastores, 
para levantar a bandeira da liberdade num país que por setenta longos anos coibiu todo tipo de livre 
expressão.  

Na Praça Vermelha, no centro de Moscou, em frente ao Palácio do Governo, 
cercado de polícia e curiosos, em cima do palanque judicial, onde milhares de pessoas que não 
negaram suas convicções políticas e religiosas perderam suas vidas, ele realizou um culto 
comemorando a queda daquele sistema injusto, confirmando um novo tempo, repleto de esperança e 
fraternidade. 

O Bispo se destaca ainda com três livros escritos: “Não Apagueis o Espírito 
Santo”, “Reflexões e Desafios para o novo Milênio” e “Cidadania com os pés no chão”. Casado e 
pai de cinco filhos, Bispo Manoel Ferreira divide seu tempo com a atividade parlamentar, a Igreja e 
a família. Em entrevista, Manoel Ferreira colocou: “Minha vida tem sido apenas de construir pontes 
de ajudar a unir forças.” 

Convidamos o Pastor Manoel Ferreira para receber, das mãos do Deputado 
Sebastião Rezende, a Comenda Filinto Müller. 
(O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE PROCEDE À ENTREGA DA COMENDA 
FILINTO MÜLLER AO AGRACIADO - PALMAS.) 

O SR. NARRADOR (EDSON PIRES) - Neste momento, será apresentada música 
do Ministério de Louvor, da Igreja de Barra do Garças. 
(NESTE MOMENTO, É APRESENTADA A MÚSICA - PALMAS) 

O SR. PRESIDENTE (SEBASTIÃO REZENDE) - Agradecemos o Ministério de 
Louvor, da Igreja de Barra do Garças. 

Dando seqüência a esta Sessão Especial, convidamos o Pastor José Fernandes 
Corrêa Noleto, Presidente da CONEMAD-MT, para se posicionar em frente à Mesa de autoridades, 
onde receberá o Título de Cidadão Mato-grossense, fruto do Projeto de Resolução nº 823/08, de 05 
de março de 2008, de nossa autoria, que lhe outorgou o Título de Cidadão Mato-grossense, tendo 
apoio unânime de todos os Srs. Deputados Estaduais. 

O SR. NARRADOR (EDSON PIRES) - Faço à leitura do Termo de investidura. 
“Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e oito, no Plenário das 

Deliberações Deputado René Barbour, na presença dos Exmºs Srs. Deputados Estaduais que 
compõem a décima sexta legislatura do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso, de outras 
autoridades e do público aqui presente, será deferido o Termo de Investidura referente ao Título de 
Cidadão Mato-grossense ao senhor agraciado, de autoria do nobre Deputado Sebastião Rezende. O 
Termo de Investidura será assinado pelos Exmºs Srs. Deputados Presidente, 1º e 2º Secretários da 
Assembléia Legislativa, pelo proponente e pelo agraciado. O senhor agraciado deverá assinar, logo 
após o recebimento do diploma, o Livro Termo de Investidura que se encontra sob a 
responsabilidade do Cerimonial da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso.” 

Passo à leitura da biografia do Pastor José Fernandes Corrêa Noleto. 
Pastor Presidente da Assembléia de Deus, Ministério Madureira, campo Barra do 

Garças, vem desenvolvendo um excelente trabalho na área social e administrativa, tendo o 
reconhecimento da igreja, das autoridades municipais e de toda sociedade do município, que pode 
dar um bom testemunho de seu trabalho naquela cidade. 
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Licenciado em Pedagogia, Bacharel em Teologia e Mestre em Psicologia Pastoral 
sempre se preocupou em fazer o melhor para atender a população mato-grossense, orientando 
espiritualmente, buscando soluções na área de assistência social, onde desenvolveu muitos projetos, 
tais como: criação da Associação Beneficente Cristão Betel; criação da Fundação de Promoção 
Educacional e Cultural da Amazônia Legal; criação e implantação da Escola para Líderes; criação e 
implantação do Projeto “Ler para Crer”; implantação de trinta novas igrejas no Estado de Mato 
Grosso ligadas ao Campo de Barra do Garças; ampliação do Centro de Recuperação de Dependentes 
Químicos Ebenezer; criação da Faculdade Teológica das Assembléias de Deus- FATAD; realização 
de quarenta dias de ações intensivas à comunidade de Barra do Garças, Pontal do Araguaia, 
Torixoréu e General Carneiro.  

Na Pastoral conta, hoje, com um rebanho bastante crescente, plantando idéias e 
congregações por todo o município e região. 

O Pastor José Fernandes teve sempre como princípio atender aos anseios sociais, 
divulgar a palavra de Deus e estender a mão aos necessitados.  

Pelo relevante trabalho ministerial como Pastor Presidente da Mesa Diretora, da 
Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos da Assembléia de Deus Madureira no Estado de 
Mato Grosso e Presidente do Campo Eclesiástico Autônomo de Barra do Garças e pelos relevantes 
serviços prestados à sociedade mato-grossense é que em reconhecimento aos esforços do Sr. José 
Fernandes Corrêa Noleto, neste momento, recebe o Título de Cidadão Mato-grossense. 

Convido o Sr. José Fernandes Corrêa Noleto para receber, das mãos do Deputado 
Sebastião Rezende, o Título de Cidadão Mato-grossense. 
(O SR. SEBASTIÃO REZENDE PROCEDE À ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO MATO-
GROSSENSE AO AGRACIADO - PALMAS). 

O SR. NARRADOR (EDSON PIRES) - Na seqüência, passaremos à entrega das 
Moções de Aplausos. 

Convido o Exmº Sr. Deputado Sebastião Rezende para proceder à entrega das 
Moções de Aplausos aos Pastores Presidentes de campos autônomos da Igreja Evangélica 
Assembléia de Deus, no Ministério de Madureira, como reconhecimento da Assembléia Legislativa 
do Estado de Mato Grosso aos relevantes serviços prestados pelo Campo Eclesiástico, na pessoa do 
seu pastor Presidente, não somente pelo trabalho espiritual, mas, também, pela assistência social que 
tão bem fazem as nossas igrejas em suas respectivas regiões.  

Convido o Pastor Amado Costa, Presidente do Campo Eclesiástico Autônomo de 
Cuiabá, para receber, das mãos do Deputado Sebastião Rezende, a Moção de Aplausos. 
(O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 
APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS). 

O SR. NARRADOR (EDSON PIRES) - Convido o Pastor Ary Dantas de Medeiros, 
Presidente do Campo Eclesiástico Autônomo de Primavera do Leste, para receber, das mãos do 
Deputado Sebastião Rezende, a Moção de Aplausos.  
(O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 
APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS). 

O SR. NARRADOR (EDSON PIRES) - Convido o Pastor Deusimar Poncion, 
Presidente do Campo Eclesiástico Autônomo de São Félix do Araguaia, para receber, das mãos do 
Deputado Sebastião Rezende, a Moção de Aplausos.  
(O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 
APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS). 
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O SR. NARRADOR (EDSON PIRES) - Convido o Pastor Divino Elias Francisco, 
Presidente do Campo Eclesiástico Autônomo de Ribeirão Cascalheira, para receber, das mãos do 
Deputado Sebastião Rezende, a Moção de Aplausos. 
(O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 
APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS). 

O SR. NARRADOR (EDSON PIRES) - Convido o Pastor Elvande Pereira, 
Presidente do Campo Eclesiástico Autônomo de Canabrava do Norte, para receber, das mãos do 
Deputado Sebastião Rezende, a  Moção de Aplausos.  
(O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 
APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS). 

O SR. NARRADOR (EDSON PIRES) - Convido o Pastor Etevaldo Madeira 
Guimarães, Presidente do Campo Eclesiástico Autônomo de Alta Floresta, para receber, das mãos do 
Deputado Sebastião Rezende, a Moção de Aplausos. 
(O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 
APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS). 

O SR. NARRADOR (EDSON PIRES) - Convido o Pastor Gerzone Soares Dias, 
Presidente do Campo Eclesiástico Autônomo de Querência, para receber, das mãos do Deputado 
Sebastião Rezende, a  Moção de Aplausos. 
 (O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 
APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS). 

O SR. NARRADOR (EDSON PIRES) - Convido o Pastor João Batista, Rocha, 
Presidente do Campo Eclesiástico Autônomo de Nova Xavantina, para receber, das mãos do 
Deputado Sebastião Rezende,  a Moção de Aplausos.     
(O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 
APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS). 

O SR. NARRADOR (EDSON PIRES) - Convido o Sr. Pastor João Batista Pereira 
Borges, Presidente do Campo Eclesiástico Autônomo de Nova Olímpia,     para receber, das mãos do 
Deputado Sebastião Rezende,  a Moção de Aplausos.     
(O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 
APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS). 

O SR. NARRADOR (EDSON PIRES)  - Convido o Sr. Pastor João Gonçalo 
Bueno, Presidente do Campo Eclesiástico Autônomo Estrela do Araguaia, para receber, das mãos do 
Deputado Sebastião Rezende, a Moção de Aplausos.     
(O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 
APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS). 

O SR. NARRADOR (EDSON PIRES) - Convido o Sr. Pastor Joaquim Luis Faria, 
Presidente do Campo Eclesiástico Autônomo Campinápolis, para receber, das mãos do Deputado 
Sebastião Rezende, a Moção de Aplausos.     
(O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 
APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS). 

O SR. NARRADOR (EDSON PIRES) - Convido o Sr. Pastor José Fernando 
Correia Noleto, Presidente do Campo Eclesiástico Autônomo Barra do Garças, para receber, das 
mãos do Deputado Sebastião Rezende,  a Moção de Aplausos.     
(O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 
APLAUSOS  AO AGRACIADO - PALMAS). 
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O SR. NARRADOR (EDSON PIRES) - Convido o Sr. Pastor José Rodrigues da 
Silva, Presidente do Campo Eclesiástico Autônomo Confresa, para receber, das mãos do Deputado 
Sebastião Rezende, a Moção de Aplausos.     
(O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 
APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS). 

O SR. NARRADOR (EDSON PIRES) - Convido o Sr. Pastor Josué dos Santos 
Silva, Presidente do Campo Eclesiástico Autônomo Porto Alegre do Norte, para receber, das mãos 
do Deputado Sebastião Rezende, a Moção de Aplausos.     
(O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 
APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS). 

O SR. NARRADOR (EDSON PIRES) - Convido o Sr. Pastor  Luis Carlos Viera 
Balbino, Presidente do Campo Eclesiástico Autônomo Peixoto de Azevedo, para receber, das mãos 
do Deputado Sebastião Rezende, a Moção de Aplausos. 
(O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 
APLAUSOS  AO AGRACIADO - PALMAS). 

O SR. NARRADOR (EDSON PIRES)  - Convido o Sr. Pastor Manoel Alves 
Merces, Presidente do Campo Eclesiástico Autônomo Novo São Joaquim, para receber, das mãos do 
Deputado Sebastião Rezende, a Moção de Aplausos. 
(O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 
APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS). 

O SR. NARRADOR (EDSON PIRES)  - Convido o Sr. Pastor Manoel Pereira da 
Silva, Presidente do Campo Eclesiástico Autônomo de Canarana, para receber das mãos do 
Deputado Sebastião Rezende a Moção de Aplausos. 
(O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 
APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS.) 

O SR. NARRADOR (EDSON PIRES) - Convidamos o Pastor Marcos Pereira, 
Presidente do Campo Eclesiástico Autônomo de Alto Boa Vista, para receber das mãos do Deputado 
Sebastião Rezende a Moção de Aplausos. 
(O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 
APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS.) 

O SR. NARRADOR (EDSON PIRES) - Convidamos o Pastor Osmar Noronha 
Gonçalves, Presidente do Campo Eclesiástico Autônomo de Água Boa, para receber das mãos do 
Deputado Sebastião Rezende a Moção de Aplausos. 
(O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 
APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS.) 

O SR. NARRADOR (EDSON PIRES) - Convidamos o Pastor Pedro Ramos 
Cardoso, Presidente do Campo Eclesiástico Autônomo de Cáceres, para receber das mãos do 
Deputado Sebastião Rezende a Moção de Aplausos. 
(O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 
APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS.) 

O SR. NARRADOR (EDSON PIRES) - Convidamos o Pastor Sandovil Alves de 
Oliveira, Presidente do Campo Eclesiástico Autônomo de São José do Xingu, para receber das mãos 
do Deputado Sebastião Rezende a Moção de Aplausos. 
(O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 
APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS.) 
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O SR. NARRADOR (EDSON PIRES) - Convidamos o Pastor Aldovil Pereira, 
Presidente do Campo Eclesiástico Autônomo de Vila Rica, para receber das mãos do Deputado 
Sebastião Rezende a Moção de Aplausos. 
(O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 
APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS.) 

O SR. NARRADOR (EDSON PIRES) - Convidamos o Pastor Valter Evangelista 
de Jesus, Presidente do Campo Eclesiástico Autônomo de Várzea Grande, para receber das mãos do 
Deputado Sebastião Rezende a Moção de Aplausos. 
(O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE PROCEDE À ENTREGA DA MOÇÃO DE 
APLAUSOS AO AGRACIADO - PALMAS.) 

O SR. NARRADOR (EDSON PIRES) - Convidamos o Pastor Manoel Pereira, de 
Canarana, neste ato representado pelo Pastor Paulo Martins para receber, das mãos do Deputado 
Sebastião Rezende, a Moção de Aplausos. 
(O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE PROCEDE À ENTREGA DA HOMENAGEM AO 
REPRESENTANTE DO AGRACIADO - PALMAS) 

O SR. NARRADOR (EDSON PIRES) - Convidamos o Pastor Elbani Pereira, 
neste ato representado pelo Pastor Valdovil Pereira para receber, das mãos do Deputado Sebastião 
Rezende, a Moção de Aplausos. 
(O SR. DEPUTADO SEBASTIÃO REZENDE PROCEDE À ENTREGA DA HOMENAGEM AO 
REPRESENTANTE DO AGRACIADO - PALMAS) 

O SR. NARRADOR (EDSON PIRES) - Sr. Presidente, feita à entrega das Moções 
a todos os homenageados. 

Obrigado pela presença de todos. 
O SR. PRESIDENTE (SEBASTIÃO REZENDE) - Convidamos, neste momento, 

para falar em nome de todos os homenageados, o Exmº Sr. Deputado Federal, Pastor Manoel 
Ferreira. 

O SR. MANOEL FERREIRA - Sr. Presidente desta Sessão, Deputado Sebastião 
Rezende, cumprimento Vossa Excelência cumprimentando o Poder Legislativo deste Estado, 
agradecendo em meu nome as homenagens aqui prestadas ao nosso segmento, Assembléias de Deus 
Ministério Madureira do Brasil, representadas pelos Pastores que trabalham neste Estado e, em 
especial, pelo Pastor José Fernandes, Presidente da nossa Convenção Estadual. 

Agradeço também aos seus Pares pela generosidade e pela bondade de nos conferir 
esta manhã homenagens, em especial o Título de Cidadão deste Estado ao Presidente da nossa 
Convenção, Pastor José Fernandes, e a este servo que vos fala, Pastor Manoel Ferreira, a 
homenagem Filinto Müller, um nome que engrandece não somente o Estado de Mato Grosso, mas 
também o Brasil e o mundo, carente desses vultos da história que engrandecem o país em que 
nascem. 

Sinto-me profundamente honrado pela distinção e a homenagem que recebo em 
nome de Filinto Müller. 

Cumprimento também o Exmº Sr. Vice-Governador Silval Barbosa, hoje na 
investidura de Governador deste Estado, agradecendo Vossa Excelência, que tem dedicado toda esta 
manhã ao nosso segmento, desde o bosque onde plantamos árvores, destacando a vida do meio 
ambiente deste Estado e deste País. Também, o lançamento da pedra fundamental de mais um marco 
histórico dos evangélicos neste País, em reconhecimento ao trabalho que esses servos de Deus 
prestam a seu povo, em especial a Mato Grosso e ao Brasil. 
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A Vossa Excelência a nossa admiração, o nosso respeito e também a nossa gratidão 
pela generosidade de tão bem representar o Governo deste Estado, prestigiando o segmento 
evangélico e religioso nacional. 

Deputado Federal Wellington Fagundes e Deputado Victório Galli Filho, o meu 
reconhecimento a Vossas Excelências! Tenham certeza que me sinto orgulhoso em tê-los como 
exemplo dentro do Parlamento brasileiro. Vossas Excelências enobrecem o Estado que representam, 
não somente o Estado, mas o Brasil, o Parlamento brasileiro. 

José Fernandes, Presidente da Convenção deste Estado, cumprimento Vossa 
Excelência, também, a sua esposa e todos que trabalham neste Estado em prol da obra de Deus.  

Cumprimento o Sr. Mauro Mendes que, hoje, é um dos candidatos à Prefeitura do 
Município de Cuiabá. Vossa Excelência, que tem tido uma vida de serviço prestado a este Estado, 
em especial a sua cidade, espero que Cuiabá possa premiá-lo como governo desta cidade. Com a 
certeza com a experiência adquirida ao longo destes anos, da sua gestão frente à Federação das 
Indústrias deste Estado, Vossa Excelência por certo terá muito que fazer como gestor desta Cuiabá.  

Parabenizo Vossa Excelência e desejo que as mais escolhidas benções de Deus 
sejam verdadeiramente sobre sua vida, tornando-o Prefeito desta cidade.  

Aos demais companheiros, colegas, Pastores, senhores e senhoras, é grande a 
minha alegria de estar, nesta manhã, aqui participando deste ato tão importante na vida do segmento 
religioso deste país, em especial das Assembléias de Deus, que representamos aqui.  

Diante do momento que vivemos, hoje, eu, mais uma vez, me penitencio a pedir 
rumo ao grande Líder Negro Martin Luther King, quando, em um dos seus discursos mais 
memoráveis dentro da historia da outra América, na frente de duzentas mil pessoas, em Washington, 
na Praça da Liberdade, num momento histórico, quando concorria à Presidência daquele país, 
inspirado, disse: “I Have a Dream” - Eu tenho um sonho. Um sonho de que eu um dia possa 
contemplar menos desigualdade social nesta Nação; que eu possa ver o negro sentar-se à mesa dos 
brancos; que eu possa  contemplar, a cada manhã, o pobre ter na mesa o pão para compartilhar entre 
seus entes queridos; que eu possa ver o homem ter o seu emprego e o seu salário com dignidade, 
porque é o trabalho que dá dignidade ao homem, e comprar o pão de cada dia. 

Esse discurso, evidentemente, o Dr. Martin Luther King palavreou por mais de 
cinqüenta minutos e deu lugar ao livro, cujo título é: “Eu tenho um sonho - I have a drean”.  

Eu creio que este é o sonho que move os senhores que tomam assento nesta Mesa; 
o sonho de homens públicos irmanados do desejo de poder servir ao próximo. 

Eu encaro essa responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros como um 
sacerdócio de alguém que além de ter que dar atenção a sua família - família vínculo do seu próprio 
sangue - também tem o compromisso com aqueles que estão a nossa frente. O nosso próximo não é 
o nosso irmão de sangue, o nosso próximo é aquele que está na nossa frente, em pé ou caído, em pé 
ou deitado na sarjeta. Este é sonho que nos investe na responsabilidade de governantes e governados 
deste País. 

Então, eu deixo aqui, nesta manhã, esta mensagem a Vossas Excelências. E digo 
mais, que a única coisa que me move, nesta vida, ainda encarar esses momentos, deixando às vezes 
o seio da minha família, dos meus filhos, dos meus netos, a quem eu gostaria muito de poder curtir, 
porque ao longo de mais de cinqüenta anos de investidura, de responsabilidade, eu não tive quase 
tempo para estar perto deles, é esse sonho, que me força e que me leva a crer no amanhã... 
(PALMAS). Nós podemos mudar, mudar, sim, e mudar para melhor! 
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E creio que são momentos como estes que pode nos tocar para alcançar essa 
grande tarefa desejada por todos nós. 

Muito obrigado. (PALMAS) 
O SR. PRESIDENTE (SEBASTIÃO REZENDE) - Quero aqui, Pastor José 

Fernandes, parabenizar a convenção das Assembléias dos Ministérios de Madureira e agradecer a 
colaboração da assessoria da convenção que prestou todas as informações à nossa assessoria, desde 
relacionar todos os campus autônomos, eclesiásticos, nome dos pastores presidentes. Foi, sem 
dúvida alguma, uma contribuição muito importante. 

Aproveitando a oportunidade, Pastor José Fernandes, além de parabenizar todos os 
nossos irmãos que foram aqui homenageados, todos, todos os campus homenageados na pessoa do 
seu pastor Presidente, também parabenizar os nossos irmãos de Sinop e da região que, com a 
informação que eu tenho, hoje, passa a ser campo autônomo, presidido pelo Pastor Judéias, nosso 
cantor levita, homem de Deus; e quero aqui parabenizar o Pastor José Fernandes. Não serão mais 22, 
mas 23 Campos autônomos.  

À Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso também ao novo Campo de 
Sinop e região, fica aqui os nossos cumprimentos e os nossos parabéns pelos serviços desenvolvidos 
em toda aquela grande região. 

Nós passaremos agora a ouvir a fala do Pastor João Feitosa, Pastor do Estado de 
Tocantins. 

O SR. JOÃO FEITOSA - Eu quero com alegria cumprimentar os ilustres 
homenageados desta manhã e o faço na pessoa do mui digno Presidente da nossa Convenção 
Nacional, Bispo Manoel Ferreira, que recebe muito merecidamente a Comenda Filinto Müller, a 
mais alta Comenda da Assembléia Legislativa deste Estado, a quem eu peço a todos uma salva de 
palmas (PALMAS). 

E, cumprimentar as demais autoridades do Legislativo Estadual na pessoa do 
ilustre Deputado Sebastião Rezende, proponente das homenagens. Ao Sr. Deputado e a todos os seus 
Pares, parabéns pela brilhante iniciativa que se concretiza nesta manhã. 

Demais autoridades da mesa, eu quero com alegria também saudar a todos: ilustre 
Deputado Federal Wellington Fagundes, Deputado Federal Victório Galli, demais autoridades aqui 
presentes. 

Os Pastores do Estado, eu quero saudar na pessoa do Pastor José Fernandes Corrêa 
Noleto, também homenageado com o Título de Cidadão Mato-grossense. 

Meus queridos irmãos e irmãs, a todos, a paz do Senhor!  
Eu venho desta feita ao Estado de Mato Grosso para me solidarizar com o Pastor 

José Fernandes e com a Convenção deste Estado neste momento histórico e também solene quando 
lança a pedra fundamental para construção da sua sede administrativa aqui na Capital. E também me 
solidarizar com os Poderes constituídos deste Estado, que numa iniciativa brilhante e muito 
merecida, nesta manhã, entrega ao nosso Líder maior, Bispo Manoel Ferreira, a mais alta Comenda 
do Poder Legislativo deste Estado. Solidarizar, parabenizar e dizer: Foi o Senhor que fez isso, e é 
coisa maravilhosa aos nossos olhos! 

Trago o abraço pessoal, o abraço da minha família, também o abraço da Assembléia 
de Deus do Estado de Tocantins e me solidarizo com toda a Convenção e com toda a comunidade 
mato-grossense neste dia histórico e memorável nesta bonita festa de entrega de homenagem muito 
merecida aos nossos líderes deste Estado. Deus abençoe a todos, o nosso abraço, em nome de Jesus! 
(PALMAS.) 
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O SR. PRESIDENTE (SEBASTIÃO REZENDE) - Passamos a palavra, agora, ao 
1° Suplente de Deputado Federal Victório Galli Filho. 

O SR. VICTÓRIO GALLI FILHO - Encontro-me neste evento e quero 
cumprimentar a todo o povo mato-grossense na pessoa do nosso Governador em exercício, Silval 
Barbosa; cumprimentar toda a Mesa aqui representada na pessoa do nosso ilustre Deputado Estadual 
Sebastião Rezende e a todos munícipes, os nossos cuiabanos, quero cumprimentar na pessoa do 
nosso candidato a Prefeito Mauro Mendes. Enfim, em nome do Pastor Manoel Ferreira, quero 
cumprimentar todos os Pastores do Campo de Madureira que vêm desempenhando um trabalho  
excelente em Mato Grosso. Enfim, o meu abraço a todos aqui presentes. E parabenizar o trabalho 
que a Assembléia de Deus Madureira vem realizando em Mato Grosso. 

A Igreja Assembléia de Deus desempenha um papel fundamental no resgate do 
cidadão. As pessoas que viviam em um estado imprestável na sociedade, a igreja investe 
evangelizando, libertando-as das drogas, da prostituição e trazendo-as à igreja. Então, passam a ter 
prazer em viver como cidadãos que servem a sociedade. 

Eu conheço pessoa que vivia caída na sarjeta, embriagada; que cachorro lambia a 
cara. Mas no momento em que ouve o evangelho, que a igreja investe nessa pessoa, passa a ser um 
chefe de família, um cidadão que trabalha honestamente e que é um exemplo familiar. A igreja 
investe nisso! 

Eu tenho certeza que quanto mais autoridades investirem no trabalho que as igrejas 
evangélicas fazem... Porque todas as igrejas trabalham no resgate das pessoas. Isso é um empenho, é 
um investimento, onde as pessoas estão resgatando sua cidadania. Isso é muito importante! 

Parabéns a todos os senhores!  
Quero agradecer, mais uma vez, todos os Pastores de Mato Grosso, do Campo 

Madureira, na pessoa do Pastor José Fernandes.  
Que Deus os abençoe! Continuem avante nesse trabalho, porque, acima de tudo, o 

que mais interessa é o nosso nome estar escrito no livro da vida. Isso é importante! 
Continuem trabalhando, avançando, como está no slogan: “Conquistando terras”. 
Essas terras não são no sentido literal, mas, no sentido que estamos avançando 

para ganhar todas as almas para o reino de cristo (PALMAS). 
Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus! (PALMAS). 
O SR. PRESIDENTE (SEBASTIÃO REZENDE) - Passaremos a ouvir, agora, as 

palavras do Deputado Federal Welinton Fagundes. 
O SR. WELINTON FAGUNDES - Quero cumprimentar aqui, em nome de toda 

Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o Deputado Sebastião Rezende, que preside esta 
Sessão e que é autor das homenagens hoje prestadas aqui, que são justas. 

Quero cumprimentar esse grande líder nacional, com o qual tive a honra de 
conviver quando, ainda, não era Deputado Federal; agora; com mais honra por tê-lo à frente do 
Congresso Nacional, como uma das Lideranças mais expressivas do Congresso Nacional, que, hoje, 
tem o seu nome indicado para concorrer ao Prêmio Nobel da Paz...  

Como ele disse há pouco, em seu discurso, aliás, que o seu neto lhe disse, nobel 
ele já é, portanto, o título para ele não tem mais importância porque o maior título, sem dúvida, 
Bispo, é o reconhecimento de toda a sociedade brasileira, da sociedade internacional ao seu trabalho 
abnegado. Como Vossa Excelência disse, às vezes, deixa a sua família para olhar mais para o 
próximo, que não é um irmão de sangue, mas, porque temos obrigação maior ainda de cuidar 
daquele que está precisando de uma mão amiga. 
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Então, quero lhe trazer, neste momento, de regozijo para todos nós, a minha 
felicidade por essa convivência e lhe desejar muita saúde, muita paz, muito equilíbrio para continue 
convivendo e ajudando a muitos seres humanos nesta terra. 

Eu quero complementar, Bispo... Não, não. Não vou falar assim. Não! Porque, 
daqui a pouco, será nomeado de Bispo a Deputado. 

Mas eu quero cumprimentar o Pastor José Fernandes... (RISOS)... pela sua grande 
liderança. Se quiser ser Deputado, basta ser candidato, porque eu tenho certeza que ele tem aqui 
todas as lideranças para ajudar a dividir os votos com o Deputado Sebastião Rezende e eleger os 
dois na próxima eleição.  

Eu quero, também, reconhecer esse grande trabalho que o Sr. José Fernandes tem 
feito no Estado de Mato Grosso, que demonstra mais ainda a sua competência com a organização de 
um evento que deixa a todos perplexos. Mas é uma perplexidade positiva no sentido de ver... 
(PALMAS)... essa grande liderança vir, como ele disse em Barra do Garças, tomar a Capital. 

Com certeza, hoje, é o momento da Assembléia de Deus Madureira tomar a 
Capital, invadir a Capital e ser, mais do que nunca, uma igreja forte aqui, na nossa Capital. 

Quero aqui, em seu nome, cumprimentar todos os Pastores presentes; o meu 
companheiro Deputado Federal Victório Galli, os Prefeitos aqui presentes, o Marcos Antônio de 
Oliveira, de Aragarças - o Marcão -, e o Edson Harold Wegner, de Gaúcha do Norte. 

Eu trago aqui, Bispo Manoel Ferreira e Pastor José Fernandes, a mensagem do 
nosso companheiro Wanderlei, ex-Prefeito de Barra do Garças, que manda um grande abraço e, com 
certeza, apoio a esse trabalho. 

Quero cumprimentar o Dr. Rui Barbosa, Superintendente Regional do DNIT no 
Estado de Mato Grosso, e, também, o nosso companheiro de Partido Mauro Mendes, Presidente 
licenciado da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso.  

Cumprimento todos os Pastores, Vereadores, enfim, todos que vieram prestigiar 
este grande evento. 

Eu não quero me delongar. Quero, apenas, trazer a minha saudação a todos vocês e 
o reconhecimento. Não estou aqui representando o Presidente da Câmara dos Deputados, mas, falo 
em nome daquela instituição que represento.  

E, também, falar do nosso reconhecimento ao Deputado Federal Manoel Ferreira.  
Com certeza, o Brasil, hoje, vive de muitos desafios. E, como ele tem dito, o maior 

desafio é implementar a Justiça no país. Esse é o desafio de todos nós: Implementar a Justiça social 
para trabalhar pela igualdade do ser humano.  

E, Sr. Mauro Mendes, o senhor que está enfrentando agora um grande desafio, sem 
dúvida nenhuma, cabe a todos nós, homens públicos, buscar esse equilíbrio social. Esse é o grande 
desafio. E o Deputado Federal Manoel Ferreira tem levado essa mensagem a todo o Parlamento, no 
Congresso Nacional.  

Portanto, todas essas homenagens, Deputado Sebastião Rezende, que aqui foram 
feitas ao nosso Mestre Manoel Ferreira, onde foi cravado e ficará na memória e no registro da 
história deste Estado, criando o Parque Manoel Ferreira. Tenho certeza que isso tudo servirá de 
estímulo para que ele, como cidadão, como homem, como chefe de família, como pregador, como 
mensageiro possa ter mais estímulo de saúde para continuar nesta grande missão.  

Desejo a toda comunidade, através do Bispo Manoel Ferreira, muita paz, muita 
saúde, muito trabalho e que possamos construir, cada vez mais, um mundo melhor.  
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Trago aqui o empenho do Ministério do Turismo, através da Secretaria Estadual de 
Turismo, em apoio a esse grande evento que aqui foi realizado, porque, Pastor Bispo Manoel 
Ferreira, há 8 anos estive no Ministério do Turismo pedindo recurso para apoiar o evento do Jubileu 
de Ouro da Igreja Assembléia de Deus em Barra do Garças e o Ministro, através dos seus técnicos, 
disseram que não era possível aprovar. Pedi uma audiência e fomos discutir. Por quê? Porque não 
estava incluso no turismo o turismo religioso no País.   

E eu coloquei a minha indignação. Se era possível o Ministério do Turismo 
financiar show de roque que, às vezes, leva a drogas e outra situação, como não poderia financiar um 
show gospel e um evento religioso? (PALMAS) E, graças a esse convencimento, a partir dali o 
Ministério do Turismo passou também a financiar todos os eventos religiosos do nosso País. 
Portanto, essa foi a nossa contribuição.  

Desejo a todos os senhores muita paz e muita felicidade! Muito obrigado. 
(PALMAS). 

O SR. PRESIDENTE (SEBASTIÃO REZENDE) - Ouviremos agora as palavras 
do nosso Governador em Exercício, Silval Barbosa. 

O SR. SILVAL BARBOSA - Obrigado. 
Quero cumprimentar o Deputado Sebastião Rezende e externar o cumprimento a 

todos os demais Srs. Deputados da Assembléia Legislativa, os quais, por iniciativa do Deputado 
Sebastião Rezende, aprovaram por unanimidade os nomes que o Deputado indicou para receberem 
as homenagens hoje concedidas. 

Parabéns pela Sessão Especial, Deputado, e também pela iniciativa a tantas 
personagens que, por direito, adquiriram essas homenagens recebidas! 

Cumprimento o nosso Deputado Federal e Bispo, Manoel Ferreira. Foi uma 
satisfação para mim, Bispo Manoel, conhecê-lo. Conhecia-o muito de nome, pelos serviços 
prestados a nossa sociedade, ao seu Estado e a Nação brasileira, através da Igreja Assembléia de 
Deus do Ministério Madureira. 

Cumprimento também, de uma forma toda especial, o Deputado Federal Welinton 
Fagundes e também quero parabenizá-lo pelos trabalhos que o senhor tem desenvolvido em Brasília, 
a exemplo do que o senhor colocou aqui, fazendo com que o Ministério do Turismo também 
reconheça como de grande importância esses eventos que acontecem, principalmente no segmento 
religioso. Parabéns por essa iniciativa! 

Também cumprimento o nosso suplente de Deputado Federal Vitório; o Pastor 
José Fernandes, que hoje já foi nomeado de Bispo e Deputado (RISOS).  

Quando falou Deputado Federal Welinton Fagundes lançou o senhor como 
Deputado, o Deputado Sebastião Rezende olhou meio atravessado.  

Cumprimento os prefeitos municipais que estão aqui, o Prefeito Marco Antônio, de 
Aragarças; o Prefeito Edson Haroldo, de Gaúcha do Norte; e o nosso amigo, Superintendente do 
DNIT, Rui Barbosa. 

Cumprimento o nosso amigo Mauro, que hoje está numa grande jornada, numa 
missão muito difícil, mas para Deus não tem nada impossível, pelo convite aceito, não só do seu 
partido, mas de vários partidos, para disputar a Prefeitura da Capital do Estado. Sabemos que é uma 
missão difícil, mas, quando se faz com amor e com carinho, o senhor sabe que para Deus nada é 
impossível. Torcemos e rogamos a Deus que abençoe esse projeto do senhor. 

Quero saudar todos os pastores aqui presentes, os irmãos que vieram nesta 
convenção, os convidados que estão aqui, a imprensa, o Cerimonial do Legislativo, enfim, a todos  
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Quero dizer da satisfação do Governo do Estado, também representando o 
Governo Blairo Maggi, por estar num evento como este, porque avalio este evento como importante 
não só para os senhores, mas para nós do Governo.  

Não poderia deixar, Pastor Manoel Ferreira, Pastor José Fernandes, de vir aqui 
como instituição, como Governo do Estado, e fazer um agradecimento a todos os senhores, 
agradecimento a todos os pastores que em cada canto do Estado de Mato Grosso vem ajudando a 
resolver problemas que, muitas vezes, é de competência dos Governos Municipal, Estadual ou 
Federal, mas, diante da ausência dos governos em determinados problemas, os senhores têm feito, 
com maestria, e ajudado a governar este Estado, resolvendo os problemas e muitas mazelas sociais 
que ainda temos no Estado. Infelizmente, temos um percentual grande de famílias desagregadas e os 
senhores na igreja, levando o evangelho mais próximo dessas famílias, têm feito esse papel de fazer 
o resgate e a agregação dessas famílias.  

Dessa forma, queremos, em nome do Governo, fazer esse agradecimento, porque 
essas famílias desagregadas, infelizmente, trazem problemas de todas as ordens para a administração 
pública: ou bandalheira na área de segurança, ou na prostituição ou nos índices de violência. E, 
graças a Deus a Igreja Assembléia de Deus do Ministério de Madureira tem feito muito bem esse 
papel, ajudando o Estado a Governar. 

Portanto, em nome do nosso Governo, mais uma vez, o nosso muito obrigado. 
Quero aqui também deixar um compromisso, Srs. Pastores, um compromisso de 

Governo que, como exemplo, não só dessa área que foi doada, ou em comodato, mas, certamente, 
será doada para construir aqui o Templo da Convenção da Assembléia de Deus do Estado de Mato 
Grosso. 

Quero aqui também reafirmar o nosso compromisso com todos os Pastores de 
estar, na medida do possível, também canalizando recursos para beneficiar todas as Igrejas de Mato 
Grosso. 

O Deputado Sebastião Rezende tem feito, sim, essa interlocução, esse papel de um 
Deputado inteligente, olhando, acima de tudo, o segmento evangélico como prioridade nas ações do 
seu trabalho no dia-a-dia na Assembléia Legislativa. Portanto, o Deputado tem um tratamento todo 
especial no Governo, tem um carinho todo especial. Se, às vezes, não atendemos no primeiro 
momento a vontade e o desejo do Deputado da forma como ele quer que resolva é porque o Governo 
também tem as suas limitações, mas quero dizer que o Deputado é da base do Governo, é um 
Deputado respeitado pelo Governo, goza dos prestígios com o Governo e assim, através das suas 
reivindicações, vamos procurar dar o tratamento de prioridade em todos os pleitos feito a ele, 
trazidos do segmento da Assembléia de Deus Ministério Madureira. Esse é o nosso compromisso 
(PALMAS). 

E, para finalizar, Bispo Manoel Ferreira e também Pastor José Fernandes e todos 
os Pastores, quero aqui agradecer o convite que foi feito ao nosso Governador e a nós para estar aqui 
neste dia maravilhoso. 

Para mim é uma oportunidade ímpar, sempre agradeço a Deus, mas Deus hoje - 
falei lá de manhã e repito - foi muito generoso conosco. Tivemos a oportunidade de plantar uma 
árvore, num bosque denominado “Manoel Ferreira”, e também a oportunidade de autografar uma 
bíblia, que será colocado naquele marco no dia do seu lançamento, onde será edificada uma grande 
obra, obra essa que iremos acompanhar e ajudar também a erguer, um grande Templo. (PALMAS) 
Então, agradeço, de coração, mesmo!  

Quero, desde já pedir desculpa a todos os Pastores, ao Presidente Manoel Ferreira, 
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ao nosso Deputado Bispo e também ao Pastor José Fernandes e a todos os senhores, porque eu e o 
Deputado Wellington Fagundes temos outro compromisso agora - e compromisso é compromisso, 
quando marcamos que vamos, as pessoas nos esperam - peço desculpas, desde já, porque vamos ter 
que nos ausentar agora. 

Quero pedir, acima de tudo, para encerrar, que Deus abençoe a todos e peço aqui a 
intercessão de todos os senhores para que orem por nosso Governo, orem por nós, porque só assim, 
através da oração, recebemos a energia Divina necessária para nos dar força no dia-a-dia para levar a 
nossa missão, o nosso compromisso de fazer um Governo transparente e um Governo para todos. 

Muito obrigado. E que Deus abençoe a todos! (PALMAS). 
O SR. PRESIDENTE (SEBASTIÃO REZENDE) - Agradeço a Mesa Diretora da 

CONEMAD/MT nas pessoas de todos os seus membros pela oportunidade da Assembléia 
Legislativa do Estado de Mato Grosso realizar esta Sessão Especial no transcurso da 25ª Convenção 
Estadual de Mato Grosso, no seu Jubileu de Prata. 

Agradeço também a minha assessoria, que trabalhou muito no sentido de fazer com 
que pudéssemos hoje homenagear os nossos irmãos, os nossos obreiros, na pessoa da minha esposa 
Rosângela. 

Agradeço aqui também todas as autoridades aqui presentes, os nossos Vereadores.  
Há dezenas de Vereadores da Igreja, Bispo Manoel Ferreira, aqui presentes, que 

têm contribuído de forma grandiosa com a igreja em todos os lugares onde estão representando as 
Assembléias de Deus Ministério de Madureira no Poder Legislativo.  

Quero também cumprimentar os Prefeitos aqui já nominados e agradecer a 
presença; agradecer a presença do Deputado Federal Wellington Fagundes; do Suplente de Deputado 
Federal, Victório Galli Filho; do Deputado Federal Bispo Dr. Manoel Ferreira, que também é o 
Presidente Nacional das Igrejas Assembléias de Deus Ministério de Madureira, que hoje recebeu 
aqui a maior homenagem e honraria da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso.  

Cumprimento também os Secretários Municipais, Secretários Estaduais, o Diretor 
do DNIT de Mato Grosso; o Presidente, licenciado da FIEMT, Mauro Mendes. 

Cumprimento o nosso Governador em exercício e agradeço pela sua presença, 
Sinval Barbosa; agradeço também o carinho do Governador Blairo Maggi que gostaria de estar aqui, 
mas, em virtude do compromisso assumido no exterior, não pode comparecer, inclusive enviando ao 
Presidente da Convenção Estadual uma correspondência dizendo o quanto ele tem um carinho 
especial pelas Igrejas Assembléias de Deus Ministério de Madureira.  

Quero aqui também agradecer todos os nossos obreiros, indistintamente, todos os 
nossos irmãos que foram aqui homenageados, na pessoa dos Pastores Presidentes de Campos, todo o 
Estado homenageado, todos, indistintamente, pelo trabalho profícuo que a igreja faz no Estado de 
Mato Grosso, aqui reconhecido Governador em exercício Silval Barbosa, sabendo do trabalho forte 
que a igreja faz, que tem desonerado o Estado e contribuído de forma grandiosa a custo zero. 

Nós temos tido essa preocupação, Governador Silval Barbosa, em dizer ao 
Governador Blairo Maggi o quanto é importante o Governo do Estado contribuir na participação, nas 
ações que a igreja desenvolve, porque é importante e imprescindível tudo o que a igreja tem feito a 
este Estado. 

A todos, os nossos sinceros agradecimentos pela oportunidade que nos concedem, 
que concedem a Assembléia Legislativa, de aqui estar.  
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Nesta oportunidade, convidamos o Pastor José Fernandes Corrêa Noleto, 
Presidente da CONEMAD, para, em oração, agradecer a Deus por esta solenidade, regando-lhe 
bênçãos ao nosso querido Estado de Mato Grosso. 

Eu solicito a todos que, em pé, acompanhemos a oração do Pastor José Fernandes 
Corrêa Noletto, e, logo após, ouviremos o Hino de Mato Grosso. 

O SR. JOSÉ FERNANDES NOLETO - Queremos dizer, Senhor nosso Deus, 
soberano Deus, em nome de Jesus, teu filho amado, através da pessoa bendita do teu Espírito Santo, 
que somos infinitamente gratos a ti Senhor por este momento. 

Senhor, agradecemos a ti pela homenagem que a Assembléia Legislativa deste 
Estado faz ao nosso líder, Bispo Manoel Ferreira, por tua infinita bondade e misericórdia!  

Rogamos em favor do Deputado Sebastião Rezende, dos demais Deputados, do 
Deputado Federal Weliton Fagundes, do Governador do Estado, todos os demais prefeitos e 
vereadores aqui presentes, a todos os teus servos e tuas servas que aqui estão. 

Deus, por tua eterna bondade, toda honra e toda glória seja dado ao teu nome, não 
só hoje, mas para todo o sempre.  

É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém! 
(NESTE MOMENTO É EXECUTADO O HINO DE MATO GROSSO.) 

O SR. PRESIDENTE (SEBASTIÃO REZENDE) - Quero aqui, de forma muito 
carinhosa, agradecer a todos os servidores da Assembléia Legislativa que contribuíram para que esta 
Sessão Especial ocorresse; ao nosso Cerimonial que trabalhou; a TV Assembléia que aqui está 
presente; aos seguranças; enfim, à imprensa aqui presente; a todos que participaram para que este 
trabalho realmente ocorresse. 

Quero aqui, de forma muito carinhosa, agradecer as nossas Taquígrafas, que estão 
aqui desde o início trabalhando muito fortemente nesse propósito de ver registrado, Bispo Manoel 
Ferreira, tudo o que aqui foi tratado durante toda esta solenidade. 

Às Taquigrafas, muito obrigado, enfim, a todos vocês, muito obrigado por esta 
oportunidade. 

Dessa forma, declaro encerrada a presente Sessão Especial (PALMAS). 
 
 
 
 

Equipe Técnica: 
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- Revisão: 
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