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REQUERIMENTO Nº 90/2017 
 
 
SENHORA PRESIDENTE E SENHORES VEREADORES 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ: 
 
 
REQUEIRO: Nos termos regimentais desta Casa de Leis, com base no artigo 165 do 

Regimento Interno desta Casa Legislativa, a realização de Sessão Solene em comemoração 

aos 50 anos do Círculo de Oração “Monte das Oliveiras” da Assembleia de Deus do campo da 

Comunidade de Nova Conduta, deste município de Concórdia do Pará, se possível para o dia 

12 de dezembro de 2017 com início às 16:00 horas na citada comunidade. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O nome “Círculo de Oração”, segundo a fundadora Albertina Bezerra Barreto que 

aconteceu pela primeira vez em 06/03/1942 em Recife (PE), foi inspirado num folheto que havia 

lido cujo texto explicava que a oração era como um círculo nos céus: “Quando estávamos 

orando, lembrei-me da mensagem e disse: – Vamos circular os céus com as nossas orações”. 

Reuniões de oração sob a direção de mulheres nas Assembléias de Deus ocorrem 

provavelmente desde o dia 2 de junho de 1911 em Belém do Pará, quando as crentes batistas 

Celina Albuquerque e Maria de Nazaré, convictas da promessa bíblica do batismo no Espírito 

Santo pregada pelos pioneiros Daniel Berg e Gunnar Vingren, decidiram se reunir e buscar o 

revestimento de poder para suas próprias vidas.  

          Desde então, essas reuniões de oração não cessaram. Hoje, em todas as igrejas da 

Assembleia de Deus há um círculo de oração, com reuniões de oração concorridas e 

fervorosas. 

O Círculo de Oração da Assembleia de Deus da Nova Conduta é composta por cerca de 

200 mulheres orando constantemente pela igreja, pela comunidade, pelo município e nossas 

autoridades, sendo assim justo a referida homenagem.  

 

 

 Sala das Sessões da Câmara Municipal de Concórdia do Pará, Palácio Antonio Ribeiro 

da Silva, 09 de novembro de 2017. 

 
 

 
Paulo Conceição de Paiva 

Vereador da CMCP               
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