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Altera a Resolução nº º 6.597 de 10.12.19, que
“Dispõe  sobre  e  consolida  as  honrarias
instituídas pela Assembleia Legislativa de Mato
Grosso”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,inciso
XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

Art. 1º Acrescenta o parágrafo XII ao artigo 4º da Resolução nº º 6.597 de 10.12.19, que passa a vigorar com
a seguinte redação:

Art.4º (...)

XII – Comenda Pastor Sebastião Rodrigues de Souza.

Art. 2º Cria a Seção XII e acrescenta o Artigo 15-A a Resolução nº º 6.597 de 10.12.19, que passa a vigorar
com a seguinte redação:

SEÇÃO XII

Da Comenda Pastor Sebastião Rodrigues de Souza

Art. 15-A A Comenda Pastor Sebastião Rodrigues de Souza, como comenda do Poder
Legislativo do Estado de Mato Grosso, é destinada a homenagear personalidades por
relevantes feitos religiosos, e de suas comunidades, no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único. Os projetos de resolução de concessão da Comenda Pastor Sebastião
Rodrigues de Souza serão analisados pela Comissão Direitos Humanos, Cidadania e Amparo
à Criança, ao Adolescente e ao Idoso.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
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A presente resolução tem como fulcro acrescer nas comendas desta Augusta Casa de Leis a justa
homenagem ao Pastor Sebastião Rodrigues de Souza.

Sebastião Rodrigues de Souza, nascido no dia 11 de agosto de 1931, na fazenda de seus avós maternos,
próximo a cidade de Pirajuba (MG), onde foi batizou-se aos 17 e permaneceu até seus 27 anos.

O pastor Sebastião R. de Souza e a irmã Nilda de Paula, casados desde 1949, tiveram quatro filhos, Silas,
Rubens, Silene e Abilio.

Todas as obras de Deus que realizaram nas suas vidas, foram porque desde a infância sentiram a chamada
de Deus, para cooperar na obra.

O Pastor Sebastião Rodrigues de Souza, foi enviado para Cuiabá em 12 de dezembro de 1974 para assumir
a liderança da igreja Assembleias de Deus na capital mato-grossense. Na época, Cuiabá e Várzea Grande
tinham, juntas, apenas sete igrejas.

Em 38 anos de trabalho do pastor já são hoje 286 Igrejas Assembleias de Deus entre as duas cidades,
somando mais de 50 mil membros. De apenas sete igrejas, em 1974, hoje já existem mais de 2 mil em todo
o Estado, com mais de 150 mil fiéis.

O pastor Sebastião construiu o Grande Templo, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça. A construção,
maior marco da Igreja Assembleia de Deus no Estado, comporta 22,5 mil pessoas sentadas, tem
estacionamento com mil vagas, além de ter uma Escola de Ensino Fundamental e Médio com capacidade
para 1,5 mil alunos, uma Rádio Nazareno FM 107.9MHz, Livraria Cantares de Salomão.

O pastor foi também Presidente da Convenção Estadual das Assembleia de Deus do Estado de Mato Grosso
e Vice-presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil.

Pastor Sebastião deixa 1 esposa de 70 anos de casados, 3 filhos, era 4 com a partida do Pr. Rubens, 15
netos, 19 bisnetos e 3 trinetos.

O pastor Sebastião como ele gostava de dizer, não tem fazenda, não tem riquezas, tem uma casa, carro, e a
alegria de uma vida dedicada à Deus.

Ao longo desses anos, o pastor foi responsável por diversas ações sociais, especialmente voltadas para área
educacional, com implantação de escolas em Cuiabá e demais municípios de Mato Grosso, que
proporcionaram uma nova visão de vida de jovens e adultos.

Toda essa representatividade e servidão, fizeram que o pastor, no ano passado, assumisse a 1ª
vice-presidência das Assembleias de Deus no Brasil.

O Pastor Sebastião faleceu na data de 08/07/2020, vítima da COVID-19, deixando, para todos os seus fiéis
um legado de fé, sendo justa a presente homenagem por esta Casa de Leis, dado seus grandes feitos e
enorme admiração por onde passou.

Assim, justificada a homenagem, conto com o apoio de meus Nobres Pares.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
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Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 14 de Julho de 2020

 

Thiago Silva
Deputado Estadual

3


