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C O N C E D E  O  T Í T U L O  D E  C I D A D Ã O
MATO-GROSSENSE  AO  SENHOR  CRISTIANO
CANDIDO DA COSTA.

       

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

 

Art. 1° Fica concedido o Título de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Cristiano Candido da Costa.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Cristiano Candido da Costa é natural de Dracena, interior de São Paulo. Por seu carisma e alegria sempre
contagiou a todos. Antes de missionário, era cantor sertanejo e chegou a viajar para vários estados e até
internacionalmente foi conhecido, o que ele não esperava era que um curso bíblico poderia mudar
completamente a sua vida.

 

E foi assim, que em 2004, após viver uma profunda experiência com Deus, mudou-se para Cuiabá e ao
perceber a necessidade do grupo de oração ao qual frequentava, implantou o curso Enchei-vos na cidade,
curso este de duração de quatro meses e meio que tem como proposta uma tarefinha diária que engloba a
leitura, meditação e contemplação do texto bíblico aliado a execução de um projeto de vida pessoal para
transformação prática do indivíduo a luz da doutrina Católica.

Sua esposa e filhos o acompanharam nesse caminho. Cristiano contou com a colaboração e apoio de
grandes amigos da cidade para iniciar esta obra que trouxe às famílias Mato-grossenses esperança, fé e
amor.
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A Missão Enchei-vos tomou proporção e hoje está presente em sete estados do Brasil, são mais de 30 mil
pessoas alcançadas por essa Missão. Um chamado que hoje se afirma em um carisma, revelando a nós que
Cristiano não mediu esforços ao dizer seu sim à Deus. Determinada decisão que torna hoje, nossa cidade
verde, uma referência para outras cidades do Brasil onde a Missão Enchei-vos está presente.

 

Desta forma, este título é conferido, a este cidadão que nos enche de orgulho e satisfação, pois são pessoas
assim que elevam o nome do estado de Mato Grosso quando falamos em trabalho, responsabilidade, justiça,
valores éticos e competência.

 

Diante do exposto é que requeremos o Título ao senhor Cristiano Candido da Costa, que contribui de forma
efetiva para a solidificação e construção do nosso Estado.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 07 de Fevereiro de 2022

 

Faissal
Deputado Estadual
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