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REQUERIMENTO N° 25/2022 

EmOhJO SENHOR PRESIDENTE E SENHORES VEREADORES 
DA CAMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ. 

Presidente 
REQUEIRO: Que depois de ouvido, o douto e soberano plenário e se aprovado for, que 

seja realizado por esta Casa Legislativa Sessão Solene em homenagem aos 50 anos da lgreja 

Evangélica Assembleia de Deus em Concórdia do Pará. 

JUSTIFICATIVA 

A Assembleia de Deus em Concórdia do Pará completa 50 anos de uma história que se 

iniciou com a vinda dos evangelistas irmäo Didi e Maria Henrique vindos da lgreja Assembleia de 
Deus, Campo do Arapiranga Açu (Alto Acará) chegando à comunidade Nova Aurora em 16 de 

dezembro de 1939. 
No primeiro culto realizado na Comunidade Nova Aurora aceitaram a Cristo como 

salvador de suas vidas os senhores Ramiro Matos de Abreu, Cristina Sales de Abreu, Raimundo 

Paz de Abreu e Isabel Baleixo de Abreu. 
O trabalho começou a se desenvolver sendo então necessária a construção de uma Casa 

de Oração surgindo assim a Congregação Nova Aurora. 
Com o constante crescimento de moradores do vilarejo denominado de Vila Concórdia 

(na época Distrito de Bujaru) que vivia o auge da madeira o já pastor Ramiro Matos vindo da 

Comunidade Nova Aurora começou a dirigir cultos evangelisticos nesta Vila e no decorrer do 
tempo tirou terreno para uma futura congregação nesta Vila, quando adoeceu em 1971, o 

mesmo foi substituído pelo pastor Moisés Florencio, que em 10 de janeiro de 1972 oficializou a 
sede da Assembleia de Deus para a margem da rodovia PA 140, (hoje atual Templo Central), e 

atualmente tem como pastor titular o pastor Elim Cavalcante de Paula Guimarães, que 

juntamente com o corpo do ministério formado por presbíteros, diáconos e auxiliares do trabalho, 
juntos fazem a grandiosa obra de Deus, sob a ordem de Jesus Cristo que disse no evangelho de 

Marcos 16:15- E disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. 
Seguindo o exemplo de Jesus na ajuda aos necessitados, além de pregar o Evangelho, a 

Assembleia de Deus em Concórdia do Pará estende o amor de Deus por toda a comunidade 
para saciar a fome de famílias que se encontram em extrema pobreza, com doações constantes 

de cestas de alimentos. 

Como se vê, a igreja evangélica Assembleia de Deus faz parte da história da população 
Concordiense em especial pelo trabalho espiritual e social que realiza em nossa cidade. 

Sendo assim é com muita honra que apresento esta propositura, solicitando assim o 
apoio dos demais colegas vereadores na sua aprovação. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Concórdia do Pará, Palácio Antonio Ribeiro da Silva, 
em 05 de maio de 2022. 

nlwno 
Monica Miranda Soares Santana 

Vereadora Municipal 


