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Com fulcro no que dispõe o Art. 76, § V do Regimento Interno da Casa de Leis, requeiro a mesa diretora à
realização de Sessão Solene, dia 15 de junho de 2020, para comemoração do Dia do Pastor Evangélico,
com entrega de Moção de Aplauso, a ser realizada no município de Rondonópolis.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Proposição Legislativa, na modalidade de Requerimento, que tem por fim solicitar à Mesa
Diretora, a realização de Sessão Especial para a entrega de Moção de Aplauso, em face da comemoração
do Dia do Pastor Evangélico, comemorada em 14 de junho.

O “título” de Pastor utilizado no contexto das igrejas evangélicas é uma referência às passagens bíblicas que
associam a maneira zelosa do Senhor cuidar do seu povo à profissão que era muito comum na época e na
região onde surgiu o cristianismo.

O próprio Jesus Cristo teria falado por meio de parábolas, entre elas a da “Ovelha perdida”, e se colocado
para o povo como o bom pastor que era capaz de dar a sua vida pelas suas ovelhas.

Não apenas como quem seria capaz de morrer pelo seu rebanho, o pastorado cristão fala de dar a vida num
sentido de renúncia, de quem se dedica e abre mão de outras atividades e tempo para cuidar de um grupo,
baseando-se na Palavra de Deus, em nome do pastor de todos os pastores, Jesus.

Posto isto, é a síntese necessária para justificar o presente requerimento.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 17 de Dezembro de 2019
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