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ASSUNTO: REQUER, à Mesa Diretora, com aquiescência do Soberano Plenário, na forma

regimental, com base no art. 120, inciso Xl, do regimento lnterno da Assembleia Legislativa

do Estado do Amazonas, seja realizada MOçÃO DE PARABENIZAçÃO à lgreja Universal do

Reino de Deus, pelo seu 43e aniversário,

Senhor Presidente,

Senhoras Deputadas,

Senhores Deputados;

JUSTIFICATIVA

Há mais de 4 (quatro) décadas, a lgreja Universal expressa a sua fé e crença no Deus vivo,

com base na Bíblia. A lgreja Universal do Reino de Deus, é uma denominação cristã,

evangélica neopentecostal, Fundada em 9 de julho de 1977 no Rio de Janeiro por Edir

Macedo que tomou proporções extraordinárias.

A presença da lgreja Universal em centenas de países atesta que seu discurso transpõe

barreiras que muitas vezes a política, a mídia ou a diferença linguística não conseguem

vencer. Sendo a mão amiga que se estende aos aflitos e necessitados somente possui um

idioma,queéaFé.

Exercendo um trabalho que auxilia na evangelização e nas ações sociais, ressaltando por

oportuno a determinação do trabalho e da fé dos devotos que transformaram a igreja em

uma das mais significativas instituições religiosas do Brasil.

Batizada de "Glorioso" a lgreja Universal, inovou dando ínício a igreja flutuante da Universal,

começando a navegar em 2017 pelos rios da Região Amazônica com o objetivo de realizar

trabalho de evangelização em comunidades ribeirinhas.
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Atualmente, a lgreja Universal possui mais de 7 (sete) milhões de fiéis no Brasil. No restante

do mundo, são cerca de 2 milhões de adeptos em mais de 1L0 países onde a igreja está

instalada formalmente, espalhadas por todos os continentes. Para acolher o número de fiéis,

conta com 7.157templos e catedrais no Brasil. No exterior, são mais 2.850 igrejas.

Anualmente, os programas sociais mantidos pela lgreja Universal atendem mais de 3,4

milhões de brasileiros carentes e marginalizados. São idosos abandonados pela família,

moradores de rua, viciados, jovens necessitados sem perspectiva de futuro, analfabetos,

detentos e seus familiares, mulheres vítimas de violência e gestantes desamparadas.

Esses programas são executados por mais de 250 mil voluntários. Encaminhamento

profissional, aconselhamento jurídico, assistência social, apoio na luta contra o vício, exames

clínicos, esporte e cultura, são alguns dos atendimentos realizados pelos programas sociais.

O trabalho social desempenhado pela lgreja Universal ajuda segmentos que muitas vezes

não conseguem o amparo do Estado ou da iniciativa privada. O valor das vidas que foram

salvas por esse trabalho é inestimável,

A lgreja Universal do Reino de Deus firmou-se no cenário nacional e internacional como

instituição transformadora de vidas e histórias.

Desta forma, requeiro à mesa diretora da casa, com aquiescência do Soberano Plenário, na

forma Regimental, que seja encaminhada MOçÃO DE PARABENIZAçÃO à lgreja Universal do

Reino de Deus, pelo seu 43s aniversário.

Solicitamos a anuência dos pares, para aprovação desta MoçÃo DE PARABENIZAÇÃo e em

seguida seja encaminhada cópia à lgreja Universal, no endereço: Avenida Constantino Nery,

1515, São Geraldo CEP 69050-000. Manaus - AM

PLENÁRIO DA ASSEMBTEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, EM MANAUS, 08 dC
julho de 2020.

JOÃO LU|Z

Deputado Estadual- REPU BLICANOS
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