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CONCEDE o Título de Cidadão do Amazonas ao Pastor John

Albert Hatcher.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. 10 Fica concedido o Título de Cidadão do Amazonas ao Pastor John

Albert Hatcher.

Parágrafo único. Entrega do Título será realizada em Reunião Especial

da Assembleia Legislativa do Amazonas, que ocorrerá em dia e hora definidos pela

Mesa Diretora deste Poder.

Art. 20 Esta lei entra em vigor na data da sua publicação

PLENÁRIO RUY ARAÚJO, DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

DO AMAZONAS, em Manaus, l-o de outubro de 201-9.
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de Projeto de Lei Ordinária que concede o Título de Cidadão do

Amazonas ao Pastor John Albert Hatcher.

O Título de Cidadão do Amazonas foi instituído através da Resolução

Legislativa n .7!de i.O de dezembro de !977, especificamente em seu art. L', inciso

I, onde estão previstas as exigências para o recebimento de tal honraria.

Art. 1". Para a concessão de título honorífico da cidadania, serão exigidos

do candidato, os seguintes requisitos e obedecidas ás normas abaixo:

I - O Título de CIDADÃO DO AMAZONAS será concedido à pessoa que:

a) - hajam prestado, ao Estado, e ao povo, relevantes serviços' em

qualquer campo de atividade, pessoal e diretamente;

b) - resida ou tenha residido no território do Estado;

c) - possua caráter escorreito e conduta ilibada.

o homenageado nasceu em Alexandria, Kerntucky, E.u.A., no dia 30 de

abril de Lg25. Foi marinheiro mercante durante a Segunda Guerra Mundial pelas

Forças Aliadas. Apos a guerra terminou seu Bacharel em Teologia na Universidade

de Geogertown. Casou-se com Alta McKeehan em 1949'

Em L955, com quatro filhOS, embarcou para o Amazonas como

missionário evangelista e educador. Em 1"958 fundou o Seminário Teológico

Batista de Manaui " .r 1960 fundou o Centro Educacional Batista das Américas

visando dar uma educação de boa qualidade e princípios cristãos ás crianças

menos afortunadas do bairro da Cachoeirinha e seus arredores. Independente da

condição financeira da família, todo aluno era bem vindo, e mensalidades eram

ajustadas de acordo com as condições financeiras. No mesmo ano fundou a Igreja

Batista da Chapada, hoje conhecida como Nova Igreja Batista' Fundou também' na

mesma época, a Missão Batista da Fé e implantou inúmeras igrejas no interior do

Amazonas e na cidade de Manaus.

Ao todo, tanto no Estado do Amazonas, como em outros lugares do

Brasil, o missionário fundou e dirigiu cerca de 60 igrejas, implantou três seminários

e um cológio de renome, influenciando positivamente em milhares de vidas

amazonenses e brasileiras.

Por SuaS relevantes contribuições a sociedade amazonense e

demonstrada a sua importância para o Estado, além de preenchidos os critérios

determinados na legislação vigente para concessão de tamanha honraria, mostra-
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se justa e merecida

reconhecimento dos

Hatcher.

PLENÁRIo RuY ARAÚJo, DA ASSEMBLETA LEGISLATIVA DO ESTADO

DO AMAZONAS, em Manaus, l-o de outubro de 20L9'

DE ADO FAU JR.

3O SECRETARIO

a presente homenagem, a

relevantes serviços Prestados

visa materializar o

Pastor John Albert
qual
pelo
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John Albert Hatcher

John Albert Hatcher nasceu em Alexandria, Kentucky, E.u.A., em abril de
1925. Foi marinheiro mercante durante a segunda Guerra Mundial pelas
Forças Aliadas, inclusive com ação na invasão da Normandia. Após u grr.ou
terminou seu Bacharel em Teorogia na universidade de Ceorg.ioron.
Casou-se com Alta McKeehan em 1949.

Em 1955, com quatro filhos já nascidos, embarcou para o Amazonas como
missionário evangelista e educador. Em 1958 fundou e dirigiu o seminário
Teológico Batista de Manaus e em 1960 fundou e oiiigiu o centro
Educacional Batista das Américas visando dar uma eduiação de boa
qualidade e princípios cristãos às crianças menos afortunadas do bairro da
cachoeirinha e seus arredores. Independente da condição financeira da
família, todo aluno era bem vindo, e mensalidades eram ajustadas de acordo
com as condições financeiras.

No mesmo ano fundou e dirigiu a Igreja Batista da chapada, hoje
conhecida como Nova rgreja Batista. Também, na mesma época, fundou e
coordenou a Missão Batista da Fé através pela qual inúmeras igrejas foram
implantadas no interior do Amazonas e na cidade de Manaus.

Em 1975 embarcou para o interior de são Paulo onde conÌeçou tudo de novo,
com a fundação de um seminário e várias igrejas. Em 1995 começou a sua
terceira etapa de trabalho, implantando um seminário e várias igrejas no norte
do Paraná. Ao todo, Missionário Pastor John Hatcher fundou e dirigiu 60
igrejas, implantou três seminários e um colégio de renome, influenõiando
milhares de vidas amazonenses e brasileiras.

Hoje, aposentado aos 94 anos, mora em Manaus.


