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Ata da Sessão Solene da Câmara Municipal de Augusto Corrêa, em 

Homenagem aos 500 anos da Reforma Protestante, realizada em 14 de 

novembro de 2017. 

 

Aos quatorze (14) dias do mês de novembro de dois mil e dezessete 

(2017), às nove horas e quinze minutos (09h e 15 min.) à hora regimental 

no prédio do Poder Legislativo Municipal, sob a Presidência do Sr. Ver. 

Raimundo Reginaldo Santana, aconteceu a Sessão Solene em 

Homenagem aos 500 anos da Reforma Protestante. Autorizou o segundo 

Secretário efetuar a chamada nominal dos Sres. e Sras. Vereadoras, que 

havendo quórum legal e em nome de Deus, declarou aberta a presente 

sessão solene. Em seguida, convidou o Sr. Presidente o Pastor Raimundo 

Sousa para efetuar uma leitura Bíblica extraída do livro de Jeremias Cap. 

17, Vers. 05 a 10. Na sequência, o Sr. Presidente pediu ao primeiro 

Secretário proceder a leitura da pauta que constou: Sessão Solene para 

homenagear os 500 anos da Reforma Protestante, atendendo 

proposituras dos Sres. Vereadores Jamerson William A. da Costa, Glaucia 

F. de Araújo Sério e Carlos Melo L. Júnior. Iniciando a sessão o Sr. 

Presidente deu boas vindas a todos e após, comunicou sua ausência da 

presente sessão pedindo ao primeiro Secretário assumir a Presidência. 

Na oportunidade, convidou o Sr. Presidente interino o Sr. Ver. Carlos 

Melo L. Júnior para ocupar a primeira Secretaria. Dando início ao grande 

expediente autorizou o Sr. Edil Antônio Maria Rabelo Marques para 

fazer uso da tribuna, que cumprimentando a todos os presentes, 

agradeceu a Deus pelo momento oportuno, disse ser esta sessão solene 

um momento de grande importância, principalmente as pessoas que 

fazem parte da Igreja Evangélica. Seguindo, o Sr. Presidente convidou o 

Sr. Ver. Jamerson William A. da Costa  para fazer uso da palavra, que 

saudando os Sres. e Sras. Legisladoras, e demais presentes, agradeceu 

em nome do Pastor Malaquias a presença dos demais Pastores nesta 

sessão solene. Ressaltou estar muito feliz por estar no momento 

compondo o Poder Legislativo e está prestando essa singela homenagem 

para celebrar os 500 anos da reforma protestante, comemorado no dia 31 

de outubro. Realizou um pequeno histórico da evolução da reforma 

protestante no mundo e no entanto, de relevância extraordinária para a fé 

cristã, expos a trajetória de vida do monge reformador Martinho Lutero e 

da luta que este travou contra a Igreja Católica. Encerra, agradecendo a 

compreensão de todos. Com a palavra a Sra. Verª. Glaucia F. de Araújo 

Sério que em nome do Presidente em exercício saudou os colegas 
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Vereadores e por seguinte, aos demais presentes, congratulou- se com os 

Pastores, seguindo, agradeceu a Deus pelo dom da vida e também, por 

este ter concedido a oportunidade de honrar os 500 anos da reforma 

protestante, comemorado no dia 31 de outubro.  A mesma, efetuou uma 

reflexão, sobretudo do que foi explanado por seu antecessor, disse que o 

Protestantismo somente evoluiu, rompeu barreiras e alcançou pessoas , 

aduz que Martinho Lutero foi audacioso, contrariou doutrina e dogmas da 

Igreja Católica. A Edil se ateve ainda, ao que despertou Lutero para 

encampar uma luta em torno do protestantismo, ou seja, a compreensão 

dada pelo espirito santo de Deus, onde a salvação não é fruto de obras e 

sim pela fé. Enfim, pediu benção a todas as igrejas e ao Município de 

Augusto Corrêa. Usando a tribuna o Sr. Ver. Carlos Melo Lima Júnior , 

após cumprimentar os colegas Vereadores em nome do Presidente em 

exercício, congratulou- se de forma especial com os Pastores e demais 

presentes. Discorreu que a realização desta sessão solene é um momento  

histórico, pois homenageia os 500 anos da reforma protestante, uma 

história proveniente de muitas lutas e conquistas. Contudo, lamentou o 

cenário atual da sociedade, tudo e quanto é tipo de corrupção que 

contribui para a destruição das famílias. Outrossim, pediu a Deus para 

que este conceda a força para lutar e também, obter uma família 

abençoada e que sejam as nossas atitudes as nossas próprias ações, 

pois quem pratica o amor tem que semear o amor e não o ódio. Com a 

tribuna o Sr. Ver. Francisco Valécio de Abrantes  que saudando os Sres. 

e Sras. Vereadoras nomeadamente, cumprimentou em especial os 

Pastores presentes nesta Sessão. Enfatizou que tem a Câmara Municipal 

de Augusto Corrêa o grande prazer de homenagear os 500 anos da 

reforma protestante. Desta forma, parabeniza todas as Igrejas 

Evangélicas que desenvolvem um belíssimo trabalho de evangelizar, 

buscando através da sua própria história resgatar e acompanhar os fiéis. 

Haja vista que, detém a fé protestante uma intensa e expressiva 

importância, não somente para este Município, mas a toda sociedade. 

Encerra, reportando- se sobre a luta que travou Martinho Lutero, onde 

sábias foram as pessoas que junto a este, contribuíram para que 

resgatasse o cristianismo. Fez uso da palavra o Sr. Ver. Miguel Ivonaldo 

F. Barreto que cumprimentando a todos os presentes, discorreu a 

princípio que, se pudéssemos sintetizar as noventa e cinco teses de 

Martinho Lutero em uma frase seria, “só a fé salva”. Sublima que muito se 

alegra pela abrangência que hoje esse movimento reformista tornou- se 

através dos protestos do mesmo. Todavia, a influência da Igreja 

Evangélica é vasta não apenas no aspecto religioso, mas, também no 

aspecto social. Na ocasião, falou que os evangélicos são audaciosos em 
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seus trabalhos, considerando que se não fosse pelo trabalho efetuado 

para o melhoramento das condições de vida dos munícipes e somado ao 

trabalho das igrejas, o índice de criminalidade em Augusto Corrêa seria 

maior. Ultimou, propondo um alerta para prevenir que erros cometidos no 

passado sejam cometidos hoje, com a questão de atrelar a salvação aos 

bens materiais. Tendo usado a tribuna o Sr. Ver. Sebastião Siqueira 

Quadros onde cumprimentando os colegas Legisladores e aos demais 

presentes, frisou que como católico sempre respeitou os ensinamentos 

das demais igrejas, fato que somente fortalece a sua fé em Deus. Que de 

acordo, disse que o trabalho realizado pela Igreja Evangélica de 

evangelizar e resgatar pessoas dos vícios é de uma importância ímpar. 

Ressaltou o Edil, a necessidade do cristão escolher um caminho para 

seguir, sobretudo o caminho proporcionado por Deus. Enfim, disse que 

sempre estará disposto a contribuir com as igrejas sem distinção, pois 

sabe que será para consolidar à evangelização. Dando continuidade, usou 

a palavra o Edil José Benedito Gonçalves Fernandes  que saudando os 

colegas Vereadores em nome do Sr. Presidente, em seguida, 

cumprimentou aos demais presentes. Após, agradeceu a Deus por esta 

sessão solene em comemoração aos 500 anos da reforma protestante.  

Professou ainda que, sirva esse movimento como reflexão, uma vez que 

árdua é o trabalho social das igrejas, sobretudo a evangélica para 

resgatar jovens do mundo dos vícios e da criminalidade. Encerrou, 

pedindo benção para todos. Logo após, fez uso da palavra o Sr. Ver. 

José Carlos A. da Costa que cumprimentando os presentes, em especial 

os Pastores e agradeceu a Deus pelo momento oportuno. Discorreu que 

faz parte da igreja católica, porém, a igreja evangélica é detentora de um 

trabalho incomparável. Aduz que, não existe um trabalho mais complexo 

do que servir ao Deus. Pontuou que o movimento reformista é muito 

importante para o País, e propôs com veemência aos representantes das 

igrejas a não desanimarem e assim prosseguirem com suas lutas diárias. 

Aproveitou a ocasião para convidar os presentes para participarem do 

Círio na Vila do Araí, a realizar- se no dia 19 do corrente mês. Assomou a 

tribuna o Sr. Ver. Messias Gama Amorim  que em nome do Sr. 

Presidente saudou a Mesa Diretora e por seguinte aos demais presentes. 

A princípio, agradeceu a Deus por mais uma sessão, além de estar 

prestando a sua singela homenagem a Igreja Evangélica, contudo, 

reconhecendo o trabalho por esta realizado. Finaliza, congratulando- se 

com os pastores, por serem estes provenientes de muitas conquistas no 

cotidiano da vida. Em seguida, fez uso da palavra no grande expediente a 

Sra. Verª. Lilian Reis Padilha  que após proceder cumprimentos aos 

presentes, agradeceu a Deus pelo momento oportuno. Felicitou os 
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pastores pelos 500 anos da Reforma Protestante, advinda está de uma 

grande batalha. Declarou a Verª. que a palavra de Deus não deve ser 

divulgada somente nas dimensões dos prédios das igrejas, mas também 

nas casas das pessoas. Parabenizou os Sres. Pastores, pois plantada foi 

a semente e assim seguirem evangelizando e reestruturando famílias. Por 

fim, disse que não importa a cor da sua igreja, e sim a fé em Deus. 

Prosseguindo, o Sr. Presidente concedeu a palavra ao Pastor Malaquias, 

onde cumprimentando os nobres Edis, agradeceu a Deus por este dia 

importante em que se comemora os 500 anos da reforma protestante. 

Para dar continuidade ao supracitado assunto, disse que Deus tem um 

proposito na vida de cada um e que temos dois grandes desafios na vida, 

que é o desafio espiritual e o desafio de relacionamento de pessoas. 

Professou que Deus é maravilho e tudo que estamos vivendo é fruto da 

graça e da misericórdia do amor de Deus. Com relação a fé em que 

Martinho Lutero se reportou, disse que foi a partir de suas leituras à Bíblia 

Sagrada que descobriu que o justo vive pela fé, pois é através desta que 

sentimos o agir de Deus em nossas vidas. Dada a palavra ao Pastor 

Raimundo Sousa que saudando a todos, agradeceu pelo convite, pois é 

um grande privilégio estar neste Poder falando do reconhecimento da 

obra protestante no mundo. Ressaltou que o movimento reformista 

angariou diversos embates, além de muitas vitórias, mas foi a partir do 

momento em que Martinho Lutero ao olhar para a Bíblia, observou nesta 

as muitas promessas que Deus tem para a humanidade, entre elas, Deus 

guardará aquele que viver pela fé. Disse que o papel da Igreja Evangélica 

é também a socialização, isto é, a libertação de vidas. Reportando- se 

acerca do dia do Evangelho, pediu que este dia seja olhado com mais 

carinho, assim sendo o dia da Bíblia, comemorado no segundo domingo 

do mês de dezembro. Encerra, desejando a todos um dia abençoado. 

Usou a tribuna o Sr. Robson, onde saudando os presentes, sublimou que 

é uma satisfação grandiosa estar nessa Casa de Leis e no entanto, 

falando sobre a luta que travou Martinho Lutero, que de acordo, ainda são 

perpassados seus ensinamentos a cada ser humano. Pontuou que é muito 

importante o cristão ter consciência de que Jesus Cristo é sinônimo de 

salvação, porém, cada um tem que fazer a sua parte. Ultimou, 

agradecendo pelo convite, e dizendo que no dia 15 comemora- se 15 anos 

da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil e estará realizando um 

grande trabalho de evangelização. Em seguida, convidou o Sr. Presidente 

o Pastor Malaquias para realizar uma oração. Não havendo mais nada a 

tratar o Sr. Presidente em exercício, agradeceu a presença de todos e 

declarou encerrada a presente Sessão Solene, em 14 de novembro de 

2017.  


