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Com fundamento no artigo 185-A e seguintes do Regimento Interno desta Augusta Casa de Leis, requeiro à
Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que seja encaminhada à COMADEMAT – Convenção dos
Ministros das Assembleias de Deus do Estado de Mato Grosso, na pessoa do seu Presidente Pr. João
Agripino de França, à Igreja Assembleia de Deus de Vila Rica, na pessoa do Pr. Cristiano Matias,
extensivo aos Obreiros, Membros e Congregados, bem como à esposa – Sra. Rumana Calisto da Silva,
aos filhos e demais familiares do PASTOR BRAULINO DA SILVA, “MOÇÃO DE PESAR”, na forma da Lei:

"A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por unanimidade de suas bancadas
representando a sua gente, mediante Requerimento do Deputado Engº Sebastião Rezende, vem
apresentar MOÇÃO DE PESAR, pelo falecimento do PASTOR BRAULINO DA SILVA”.

 

JUSTIFICATIVA

“Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos
seus santos.” Sl. 116:15.

 

Faleceu no dia 30/12/2021, o PASTOR BRAULINO DA SILVA, vítima de sequelas da COVID-19.

O Pr. Braulino da Silva chegou em Vila Rica no ano de 1978, dando início aos trabalhos da Igreja
Assembleia de Deus no Município, sendo o Pioneiro e importante Liderança religiosa do Município e região
Norte Araguaia.

O Pastor era o patriarca da família “Da Silva” muito conhecida também pela expressiva participação na vida
política e empresarial da região Norte Araguaia. Para termos uma ideia a participação efetiva da família “Da
Silva” na Região Norte Araguaia, seu filho Naftaly Calisto “Calistão”, foi prefeito de Vila Rica, Domingos da
Silva é ex-prefeito de Santa Terezinha e Geftany é diretor-geral do Grupo Bege.

Como podemos verificar, o Pastor Braulino, como era carinhosamente conhecido, teve o seu Ministério como
Pastor e líder evangélico, sendo responsável por imensas obras que transformou milhares de vidas.
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Sua história de vida foi marcada pela devoção e fé. Em sua trajetória de dedicação a servir a Deus,
ingressou para o Santo Ministério e desenvolveu suas atividades por diversas Igrejas e campo de trabalho,
onde deixou sua marca de fé e empreendedorismo. O Pastor foi pioneiro em Vila Rica, sendo importante
Liderança Religiosa do Município e Região Norte Araguaia.

Importante mencionar que o Pastor era um homem simples, amável, arrojado, grande propagador da Palavra,
trabalhador, determinado em fazer o melhor para o Reino de Deus.

Obreiro Valoroso que prestou um grande Trabalho à Igreja e ao Estado de Mato Grosso.

Esse honrado Homem de Deus partiu para a eternidade deixando esposa – Sra. Rumana Calisto da Silva,
05 filhos (Geftany, Naftaly, Domingos da Silva, Adinamar e Adina), netos e demais familiares, e um grande
legado na História da Igreja Assembleia de Deus.

Ainda consternados, juntamos nossos sentimentos aos seus familiares, irmãos em Cristo, companheiros de
Ministério e aos inúmeros amigos, rogando a Deus o conforto neste momento de dor e separação e que o
exemplo e testemunho por ele deixado nos fortaleça em nossos ideais de fé Cristã.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 04 de Janeiro de 2022

 

Sebastião Rezende
Deputado Estadual
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