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Concede  a  Comenda  Dante  de  Oliveira  ao
Excelentíssimo Pastor José Genésio da Silva.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o art. 26, inciso
XXVIII da Constituição Estadual, combinado com o art. 171 do Regimento Interno e com a Resolução nº
6.597 de 2019, resolve:

Art. 1º Fica concedida a Comenda Dante de Oliveira ao Excelentíssimo Pastor José Genésio da Silva.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Pastor José Genésio da Silva, honrado homem de Deus, é formado em Teologia pela FAATEL – Faculdade
Teológica de Lorena, e já pastoreou as Igrejas Assembleia de Deus nas cidades de Várzea, Poconé,
Tangará da Serra, Jaciara e atualmente, há mais de 26 anos é o Pastor Presidente da Igreja Assembleia de
Deus na cidade de Rondonópolis.

Nascido aos dezenove dias do mês de março de 1942, na cidade de Santo Antônio do Leverger, o Pastor
José Genésio da Silva, se converteu ao Santo Evangelho na cidade de Cuiabá, em 15 de agosto de 1965, e
desde a sua conversão é um admirador da música sacra evangélica.

Como Pastor de Igreja desde o início de seu Ministério, se aprofundou no estudo da palavra de Deus, e se
importou aperfeiçoar na administração eclesiástica, o que se patenteou na sua vida Ministerial, e em todas
as Igrejas que ele pastoreou sempre priorizou a construção de templos e casas pastorais, bem como a
implantação de Escolas e trabalhos sociais.

Em todas as cidades do estado de Mato Grosso onde ele foi pastor, sua marca ficou como um exemplo de
pastor administrador, de onde com poucos recursos consegue fazer muitas obras.

Na cidade de Rondonópolis, onde pastoreia atualmente, já adquiriu e construiu mais de 20 residências
pastorais e mais de 24 templos espalhados nos bairros da cidade, e está na conclusão do maior Centro de
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Evangelismo da Região Sul do Estado, uma obra com 12.900 m², com capacidade para 9.570 pessoas
sentadas, 127 banheiros, refeitório para 850 pessoas, alojamento feminino e masculino, salas administrativas,
dois auditórios, dormitórios para obreiros, praça de alimentação.

Na área social construiu com parceria com o Governo do Estado através da BMG 50 unidades habitacional
para pessoas de baixa renda, criando um novo bairro na cidade chamada Jardim Ebenézer.

É Membro da Mesa Diretora da COMADEMAT – Convenção dos Ministros das Igrejas Assembleias de Deus
de Mato Grosso como um dos seus Vice-Presidentes. Homem sério, probo, de conduta irrepreensível, com
uma História de lutas e trabalhos em prol do povo mato-grossense.

Pelos relevantes serviços prestados à sociedade mato-grossense, solicito a aprovação do Projeto de
Resolução que ora submetemos a liberação dos Nobres Parlamentares.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 22 de Setembro de 2021

 

Thiago Silva
Deputado Estadual
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