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Decreta, no âmbito da Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso, luto oficial, por três
dias,  em  memória  ao  Pastor  Sebastião
Rodrigues  de  Souza

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no exercício da competência exclusiva a
que se refere o art. 26, inciso VI, da Constituição Estadual:

Art. 1º Fica decretado luto oficial no âmbito da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, pelo prazo de três
dias.

Parágrafo único As bandeiras localizadas em frente ao Edifício Dante de Oliveira serão hasteadas em
funeral, a meio-mastro.

Art. 2º Ficam proibidas quaisquer celebrações, comemorações ou festividades, no âmbito da Assembleia
Legislativa, enquanto durar o luto definido neste Decreto Legislativo.

Art. 3º Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação 

JUSTIFICATIVA

Este Parlamento, que representa o povo mato-grossense, por requerimento dos Parlamentares da 19ª
legislatura em especial o Deputado Sebastião Rezende, é Solidário a essa dor, em respeito à morte do
 Pastor Sebastião Rodrigues de Souza. 

Pastor Sebastião Rodrigues de Souza, um "Homem a Frente do seu Tempo".

Em vida foi teve sua trajetória reconhecida por esta Casa tendo sido agraciado com diversas moções de
aplausos e congratulações,  recebeu título de Cidadão mato-grossense, a Comenda Desbravadora
Migrante Norberto Schwantes, a Comenda Lenine Povoas e a Comenda Senador Filinto Müller.

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. 
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Em dezembro de 1974, o pastor Sebastião Rodrigues de Souza se tornava oficialmente o líder da
Assembleia de Deus no Estado de Mato Grosso.

 A construção do Grande Templo, em Cuiabá, destaca-se na história do pastor Sebastião, como um
dos maiores marcos da Igreja Assembleia 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. 

Nos anos seguintes, a Assembleia 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. 

Diante de uma história de lutas e conquistas, o 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. 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Julho de 2020
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