
 

 

Gabinete do Vereador Osinaldo Valdemar de Sousa 

 
 

REQUERIMENTO Nº  322/2020. 
 
 
 
O Vereador Osinaldo Valdemar de Souza que abaixo subscreve, requer à 

Mesa Diretora após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, 
seja consignada por esta Casa Legislativa MOÇÃO DE APLAUSOS à Igreja 
Congregação Cristã no Brasil em comemoração aos 110 anos de sua fundação 
no país. 
 
Justificativa: 
  

Fundada em junho de 1910 pelo italiano Louis Francescon, a Igreja 
Congregação Cristã no Brasil é uma comunidade evangélica fundamentada na 
doutrina apostólica, apolítica, sem fins lucrativos, tendo por finalidade propagar 
o Evangelho de Cristo e o amor de Deus. O primeiro batismo por imersão no 
Brasil foi realizado na cidade de Santo Antônio de Platina-PR, onde a obra de 
Deus se iniciou com pouco mais de 10 membros. Em pouco tempo, a doutrina 
se expandiu de tal forma que atualmente, de acordo com os últimos censos do 
IBGE, estima-se que mais de 3,5 milhões pessoas sejam batizadas na 
Congregação Cristã no Brasil.  

 
A Igreja mantém, ao longo de 110 anos de existência, a mesma estrutura 

doutrinária, os mesmos costumes, mesma ideologia e não há qualquer registro 
de fragmentação. As decisões e orientações oriundas de suas assembleias são 
aplicadas em todas as casas de oração existentes no país.  

 
Em Petrolina, o primeiro batismo realizado pela Congregação Cristã 

aconteceu nas águas do Rio São Francisco, no ano de 1968. Desde então, a 
doutrina se estabeleceu na cidade e, com o passar dos anos, surgiu a 
necessidade de edificação de casas de oração para melhor acomodar de seus 
membros. A construção do templo central iniciou-se em 1985, tendo sido 
inaugurada em 1990.  

 
Exemplo de seriedade e ética, a Congregação Cristã tem como um de 

seus pilares o bem estar social e espiritual de vidas em nossa cidade através 
da pregação da Palavra de Deus, sempre inspirada pelo Espírito Santo, 
evangelizando almas para que possam exercer plenamente seu direito à 
cidadania com altruísmo e fé, além de alcançar a salvação. A igreja, todavia, 
não se limita a prestar assistência religiosa, mas atua também de forma 

CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA 

Casa Vereador Plínio Amorim 

Pernambuco   



valorosa em várias causas sociais, principalmente aquelas desenvolvidas em 
prol dos menos favorecidos, através da obra da piedade. 
 

A moção de aplausos é um justo reconhecimento à Igreja Congregação 

Cristão no Brasil, visto que sua doutrina defende a moral, a dignidade, os 

princípios cristãos pautados na Bíblia Sagrada e, além disso, presta relevantes 

serviços à sociedade, pois está comprometida em defender e repassar valores 

que visam a renovação do homem mediante equilíbrio de vida e integração à 

sociedade de maneira justa e aceitável. 

Desse modo, é com imensa honra e alegria que parabenizo a Igreja 

Congregação Cristã no Brasil pelos seus 110 anos, através dos seus 

representantes locais, os anciães Josias Horácio da Silva, Verynaldo 

Ferreira dos Santos, Aldo Marques da Silva, Manoel Rodrigues, Jesus 

Bruno, José Wilson e Marcos Bispo. 

Dá decisão desta Casa, dê-se conhecimento ao Ancião JOSIAS 

HORÁCIO DA SILVA, extensiva aos demais representantes acima citados. .  

 

Sala das Sessões, 15 de setembro de 2020. 

 

OSINALDO VALDEMAR DE SOUZA 
Vereador 
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