
 
 

Gabinete do Vereador Osinaldo Valdemar de Sousa 

 

 

REQUERIMENTO Nº  353/2020. 

 

 

 

O Vereador Osinaldo Valdemar de Sousa que abaixo subscreve, requer à Mesa Diretora após 

cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, seja consignada por esta Casa 

Legislativa MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES à Primeira Igreja Batista de Petrolina – PIB, 

através do Pastor Gileade Florêncio de Souza Júnior, em comemoração aos 73 anos de sua 

reorganização institucional. 

 

Justificativa: 

  

A história da Primeira Igreja Batista de Petrolina começou no ano de 1899, quando um 

pequeno grupo, liderado pelos irmãos Góes e Mariano, decidiu iniciar a obra de evangelização no 

município. Em 1905, sob a liderança do Pastor Zacharias Taylor, a igreja organizou-se com a 

nomenclatura de “Igreja Batista de Petrolina” e permaneceu em atividade até 1936, quando suas 

atividades foram suspensas em razão de perseguição religiosa e migração dos nordestinos para o 

Sudeste do país.  

 

Em 1947, missionários pernambucanos foram enviados à Petrolina para realizar a 

reorganização e reabertura da igreja, que foi reconhecida oficialmente como “Primeira Igreja 

Batista de Petrolina”. Desde então, a doutrina se estabeleceu na cidade e ao longo desses 73 anos de 

atuação, agregou inúmeros fiéis e vem realizando um excelente trabalho eclesiástico e de 

acolhimento de pessoas necessitadas no nosso município e regiões circunvizinhas.  

 

Exemplo de dinamismo, altruísmo e fé cristã, a Primeira Igreja Batista de Petrolina tem 

como um de seus pilares o bem estar social e espiritual de vidas através da evangelização e 

edificação de pessoas para que possam exercer plenamente seu direito à cidadania. Além de pregar 

a palavra de Deus e prestar assistência espiritual e emocional aos seus membros em tempo integral, 

a Igreja Batista se dedica diuturnamente a amparar e resgatar pessoas em situação de 

vulnerabilidade, realizando ações que as integre à sociedade de maneira digna e aceitável. Dentre os 

projetos sociais desenvolvidos pela igreja, pode-se destacar a distribuição semanal de sopão nas 

comunidades carentes, acompanhamento de idosos e enfermos, produção de enxovais para crianças 

carentes e a prestação de serviço voluntário em apoio ao Centro Ágape, instituição que atua na 

recuperação de pessoas com dependência química.  

A moção de aplausos é um justo reconhecimento à Primeira Igreja Batista de Petrolina, visto 

que sua doutrina visivelmente se molda ao mandamento bíblico de “amar a Deus sobre todas as 

coisas e ao próximo como a si mesmo”. 

Desse modo, é com imensa alegria que parabenizo essa exemplar comunidade evangélica 

pela brilhante atuação social e pelo excelente trabalho de evangelização realizado ao longo desses 

73 anos em nossa cidade, contribuindo significativamente para a formação de cidadãos nobres e 

irrepreensíveis. 

Sala das Sessões, 20 de outubro de 2020. 

 

Osinaldo Valdemar de Sousa 

Vereador 
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