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                Nos Termos Regimentais Vigentes, requeiro à Mesa, ouvido o Soberano Plenário, que registre nos
Anais desta Casa de Leis e encaminhe ao  Sr Presbítero Joacir de Souza Franco da Sub-Congregação
Jardim Europa do Campo Eclesiástico Autônomo da Igreja Evangélica  Assembléia de Deus de
Cuiabá extensivo ao Corpo de Obreiros, Membros e Congregados  “MOÇÃO DE APLAUSO, vazada nos
seguintes termos:

                “A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus Membros e a
Requerimento do Deputado SEBASTIÃO REZENDE, manifesta seus mais efusivos aplausos ao Sr
Presbítero Joacir de Souza Franco da Sub-Congregação Jardim Europa do Campo Eclesiástico
Autônomo da Igreja Evangélica,  extensivo ao Corpo de Obreiros, Membros e Congregados, pela
Comemoração do Centenário das Assembléias de Deus no Brasil.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 24 de Abril de 2012

 

Sebastião Rezende
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

                “... Louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus,
para todo o sempre. Amém”. Apocalipse 7:12

                Há 100 anos, a providência Divina trouxe para o Brasil dois homens Daniel Berg e Gunnar Vingren,
que cheios do Espírito Santo, pregaram a mensagem pentecostal. Do fruto deste chamado, Deus fez nascer
a maior Igreja Pentecostal do Brasil, as Assembléias de Deus, hoje com cerca de 20 milhões de adeptos,
que têm pregado a salvação, o batismo com o Espírito Santo, a cura divina e o retorno de Nosso Senhor.

                Contamos com tempos trabalhosos, de perseguição, de incompreensão contra a nossa fé, e hoje
podemos colher os frutos de um evangelismo pacífico e respeitoso em nossa Nação. Um século de
existência deve ser celebrado, pois, por todo esse tempo, Deus se fez presente conosco, confirmando sua
Palavra e acrescentando à Igreja os que vão sendo salvos.

                Há décadas as Assembléias de Deus têm feito a diferença em uma sociedade que diariamente
perde os referenciais de ética, integridade, vida espiritual e moral. Deus nos chamou para ser sal e luz, e
temos obedecido este chamado com poder e autoridade.

                A Igreja Assembléia de Deus no Brasil e não é diferente no Estado de Mato Grosso e tampouco no
Sub-Congregação Jardim Europa na Direção do Presbítero Joacir de Souza Franco, tem sua Missão
Espiritual, mas que garante  maior cidadania, justiça social e mostra o caminho correto da conduta pessoal
de cada um num tempo onde os valores familiares estão necessitando de urgente resgate.

                O Presbítero Joacir de Souza Franco, é parte integrante da grandiosa história das Assembléias
de Deus no Brasil e no Estado de Mato Grosso, prestando seu Trabalho Social, Religioso e Espiritual com
galhardia e determinação, contribuindo indubitavelmente para o desenvolvimento deste Estado.

                Diante de uma História de participação efetiva, de contribuição com o crescimento e
desenvolvimento do Estado de Mato Grosso e do Brasil, a Assembléia Legislativa de Mato Grosso presta
homenagem a homens e mulheres valorosos que têm se deixado gastar pelo único objetivo de ver nosso
Estado e a Nação Brasileira mais justa, igualitária e mais perto de Deus e que são parte integrante da
História Vitoriosa da Assembléia de Deus em solo brasileiro.
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