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Requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que convoque Sessão Solene a ser realizada em dia
e hora a ser definido, no Plenário das Deliberações René Barbour, nesse Poder Legislativo, em
comemoração aos 40 anos da chegada em solo matogrossense do Pastor Sebastião Rodrigues de Souza,
Presidente da COMADEMAT - Convenção dos Ministros das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus do
Estado de Mato Grosso e Vice Presidente da CGADB - Convenção Geral das Assembléias de Deus no Brasil
A referida Sessão Solene contará com a presença dos Senhores Deputados Estaduais, Autoridades
Políticas,Civis, Militares e Eclesiásticas.

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Janeiro de 2015

Sebastião Rezende
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Pastor Sebastião Rodrigues de Souza, um "Homem a Frente do seu Tempo".
Há 4 décadas chega a solo Matogrossense, na Capital do Estado, um Homem de Deus, com espírito
empreendedor, visionário, destemido, arrojado com o Propósito de pregar o Evangelho e contribuir na
expansão do Reino de Deus.
Na noite memorável de 12 de dezembro de 1974, o pastor Sebastião Rodrigues de Souza se tornava
oficialmente o líder da Assémbleia de Deus no Estado de Mato Grosso, no lugar do pastor Eduardo Joerke
que, por sua vez, assumiu o lugar dele em Votuporanga-SP. Outros grandes servos de Deus prestigiaram o
momento solene, como o pastor Cícero Canuto de Lima, pastor José Wellington Bezera da Costa, pastor
Carlos Padilha, pastor Lázaro Benedito Alves, entre outros.
Natural de Pirajuba-MG, o pastor Sebastião Rodrigues de Souza chegou a Cuiabá no ano de 1974. Desde
então, sua administração valorizou o esforço dos pioneiros e expandiu as sete igrejas da Assembléia de
Deus para mais de 2 mil em todo o Estado, com aproximadamente 150 mil fiéis.
A construção do Grande Templo, em Cuiabá, destaca-se na história do pastor Sebastião, como um dos
maiores Marcos da Igreja Assembléia de Deus em Mato Grosso. O prédio redondo, de 100 x 100m,
comporta 22 mil e quinhentas pessoas sentadas. Possui Escola de Ensino Fundamental e Médio com
capacidade para mil e quinhentos alunos, uma rádio e uma Faculdade.
Todavia, seu maior legado está no exemplo de vida irrepreensível de homem temente a Deus e zeloso na
preservação dos princípios bíblicos. Incansável em seu desejo de que cada membro da igreja esteja
preparado para o Arrebatamento dos salvos, o Pastor Sebastião em todas as oportunidades exorta o povo
de Deus a viver uma vida de santidade na Presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Ao se completarem 16 meses de trabalho do pastor Sebastião Rodrigues em Cuiabá, um novo templo de 16
x 45 metros foi inaugurado no dia 26 de junho de 1976. Ele foi erguido no mesmo local do templo anterior,
que tinha 9 x 18 metros, construído na rua Caixa D’água Velha, atual Arnaldo de Matos, 153.
Nos anos seguintes, a Assembléia de Deus experimentou um progresso excepcional desde a Capital até as
mais longínquas regiões do Estado. A igreja-mãe sempre proporcionou as condições para que os atuais
Campos Eclesiásticos Autônomos ganhassem autonomia. Valeram a pena as ações de evangelismo,
inúmeras viagens por estradas precárias. Ao mesmo tempo, o povo de Deus se fortalecia por meio da
fervorosa mensagem bíblica, milagres, em que presença do Espírito Santo era patente nos grandes
Congressos, Escolas Bíblicas e outras festividades.
Os anos 80 foram de continuidade da expansão da obra, em que surgiu a necessidade de capacitar os
obreiros para melhor atender ao povo de Deus. Grandes pregadores e ensinadores se faziam presentes nos
grandes eventos, a exemplo de Geziel Gomes, Armando Cohen, Antônio Gilberto, Donald Stamps, Bernhard
Johnson e tantos outros. Os jovens aproveitaram a oportunidade de proclamar a Palavra de Deus nos
grandes desfiles cívicos.
Como o Templo Sede já não mais comportava os irmãos, começou-se a pensar na necessidade de um local
destinado à construção do Grande Templo. A formalização da doação da área pelo governo estadual, na
região do Centro Político Administrativo (CPA), se deu em 1985, num culto no Templo Sede.
Quase 30 anos após a profecia de que em Cuiabá seria erguido um “templo grande’, teve início a construção
do Grande Templo, com o lançamento da pedra fundamental, em 7 de julho de 1985.
Muitos irmãos trabalharam e contribuíram incansavelmente para que a obra fosse erguida em uma década,
sem nenhum financiamento ou empréstimo em bancos. Deus cumpriu Sua promessa de não deixar faltar
nada para esta grandiosa obra, que foi inaugurada na manhã do dia 7 de julho de 1996, marcando o início de
um novo tempo para o Evangelho em Mato Grosso.

Em maio de 1994, o Jubileu de Ouro da Assembléia de Deus em Mato Grosso foi celebrado sob as mais
ricas bênçãos. A igreja completava 50 anos de trabalho frutífero no Estado.
Diante de uma história de lutas e conquistas, em Comemoração aos 40 Anos da chegada do Pr. Sebastião
Rodrigues de Souza, líder respeitado e reconhecido nacional e internacionalmente, é que propomos tal
matéria contando com a anuência dos Nobres Pares para a aprovação da mesma.
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