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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 Igreja Evangélica Assembleia do
Assentamento Gamaliel, na pessoa do Pr. Joaquim Alves Pereira, extensivo aos Obreiros, Membros e
Congregados, bem como à esposa – irmã Maria Rodrigues Pereira, aos filhos, netos, bisnetos e demais
familiares do PASTOR JOAQUIM ALVES PEREIRA, “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 Cidadão Honrado, PASTOR JOAQUIM ALVES
PEREIRA”, ocorrido em 04 de março do corrente.

 

JUSTIFICATIVA

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

 

Tomba o guerreiro, o Homem honrado, Obreiro, o Pastor Joaquim Alves Pereira, o qual tive a honra e o
privilégio de torna-lo cidadão mato-grossense de Fato e de Direito no ano de 2003, como reconhecimento
aos relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

Desempenhou com galhardia, responsabilidade, coerência, comedido que desempenhou com excelência
tudo que lhe veio às mãos para fazer.

Um Homem que se deixou gastar na Obra de Deus. Nasceu no dia 10 de dezembro de 1945, no Município
de Itabira no Estado de Minas Gerais, e instalou-se definitivamente em Mato Grosso no ano de 1974, vindo a
residir no Município de Salto do Céu, onde iniciando seu trabalho como empreendedor, fato que muito
contribuiu para o desenvolvimento comercial do Município.

Iniciou sua vida ministerial pastoreando diversos Setores do Campo Eclesiástico da Igreja Assembleia de
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Deus de Cuiabá, sendo: Bairro Jardim Paulista em 1984; Bairro Novo Horizonte de 1985 até 1990; Bairro
Canjica de 1990 a 1996; Cohab Jaime Campos/VG de 1996 a 1999, quando foi transferido para o Município
de Alto Garças como Pastor Presidente daquele Campo, lá permanecendo até 2006. No ano de 2006 foi
transferido para o Campo Autônomo de Apiacás onde permaneceu até 2013, momento em que foi jubilado.

Atualmente morava no Projeto de Assentamento Gamaliel ligado à COMADEMAT, vindo a falecer no último
dia 04 de março, vitimado por um Infarto, enquanto regava as plantas da sua chácara.

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.

Pastor Joaquim como era carinhosamente conhecido deixa a viúva irmã Maria Rodrigues Pereira, 9 filhos,
29 netos e 17 bisnetos e demais familiares, e um grande legado na História da Igreja Assembleia de Deus.

Deixamos aqui a manifestação de nosso respeito e admiração ao Homem Joaquim Alves Pereira, pai e
esposo exemplar, Obreiro valoroso, leal e ainda consternados, juntamos os nossos sentimentos aos de seus
familiares, irmãos em Cristo, companheiros de Ministério e aos inúmeros amigos, rogando a Deus o conforto
necessário neste momento de dor e separação.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 08 de Março de 2023

 

Sebastião Rezende
Deputado Estadual

2


