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    Com fulcro nos artigos art. 76, IV, 154, IX e 177, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, a
realização de SESSÃO ESPECIAL, na data de 23 de Abril do corrente ano, às 19:30 horas, no Plenário das
Deliberações “Deputado René Barbour”, com o objetivo de comemorar os 40 anos de fundação do Ministério
Voz da Verdade.

JUSTIFICATIVA

   O Ministério Voz da Verdade Centro Norte, tem como princípio fundamental propagar o Evangelho do
Senhor Jesus Cristo, semeando a fé e restaurando vidas para o Reino dos Céus. Foi no início do ano
de 1.980, que o Pastor Osmário Daltro veio da Cidade de Santa Rita do Passa Quatro, convertido e
transformado pelo poder de Deus, (realmente uma nova criatura em Cristo Jesus) teve um grande apoio
espiritual da grande serva de Deus Missionária Dorcas de Souza Casão em Santa Rita, da irmã
Terezinha Leone ( a pessoa que o levou para Cristo) e muitos outros mas foi o Pr. Fuéd Moysés que
acreditando em todo o seu potencial e sinceridade pode observar que realmente o Senhor Jesus o
chamava para ser um pescador de almas, e o ungiu como pastor ainda com 21 para 22 anos de idade.

   Nesta jornada o Pastor Daltro não estava só, pois contava com o apoio de irmãos como o Pastor
Geraldo Lúcio, Pasto Dino, Pastor Adnauer e muitos outros que foram somando ao Pastor Daltro e o
mais importante, todos determinados em anunciar as Boas Novas do evangelho, a tempo e a fora de
tempo. Estes que ainda eram bem jovens com seus 20 e 21 anos na época pregavam a salvação as
pessoas. O pastor Daltro inicia pela sua família debaixo de uma jaqueira na casa de seus pais, Sr.
Osvaldo (Vavá) e Dona Maria. No ano de 1.982 as almas foram chegando e muitos se tornando
membros, a jaqueira ficou muito pequena, embora o quintal do Sr Vavá era grande, mas o espaço não
conseguia comportar tanta gente, foi necessário alugar um salão no bairro Novo Terceiro.

   Ali então que se instalou o primeiro templo da Igreja Voz da Verdade em Cuiabá. As circunstancias
eram boas e ruins, foram dias de muita luta, mas também de muitas bênçãos e vitórias, resgatando
vidas e promovendo o crescimento do Reino de Deus.

   Pelas Misericórdias do Senhor que são as causas de não sermos consumidos, a Igreja ia crescendo
na graça e no conhecimento de Deus e Ele acrescentava as almas que haviam de ser salvas, cresceu
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com a adesão de muitos jovens e famílias.

   No ano de 1.983 foi preciso mudar para outro salão ainda no mesmo bairro, numa esquina com a
avenida perimetral. A cada dia o Ministério Voz da verdade – CN foi conquistando almas para o Senhor
Jesus Cristo, fazendo com que o referido templo se tornasse pequeno.

   Assim, em 1.986, foi inaugurada a Igreja no Bairro Cidade Verde, sede própria, onde esteve até o final
de 2.003, quando foi adquirido um novo local, onde está localizada a sede atual, na avenida Miguel Sutil.
O Ministério Voz da Verdade Centro Norte agrega hoje dez igrejas e duas congregações distribuídas em
vários bairros da nossa capital e no interior do Estado (Várzea Grande, SINOP, Rio Branco e Cáceres,
NS. Do Livramento), tendo sido instaladas igrejas nas cidade de Campo Grande-MS, Manaus-AM,
Curitiba, Araucária, Paranagua,Londrina, ambas no Parana e Milão na Itália Além de pregar o
evangelho, o Ministério Voz da Verdade – CN também atua na área social desde o ano de 1.987,
através da Sociedade Beneficente Educativa Cultural Voz da Verdade, promovendo cursos de
profissionalização, brechós, creches, apoio a famílias carente, encaminhamento para recuperação de
dependentes químico dentre outras atividades.

   Neste ano, o Ministério completa 40 anos de vitórias. Até aqui, com a mesma disposição, para
declarar que Jesus Cristo é o Único Senhor.

    Parabéns ao Pastor Osmário Daltro e aos demais Pastores e lideranças do Ministério, bem como a
todos os nossos membros propagadores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo em toda região
Centro-Oeste e Norte deste País.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 11 de Março de 2020

 

Romoaldo Júnior
Deputado Estadual

2


