ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM
ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ESPECIAL DO PRIMEIRO
PERÍODO DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA
OITAVA LEGISLATURA, REALIZADA PARA PRESTAR
HOMENAGEM AO “DIA MUNICIPAL DA IGREJA BATISTA” INSTITUÍDO PELA LEI ORDINÁRIA Nº 9235, DE 07/12/2016 ATENDENDO À PROPOSIÇÃO DO SENHOR VEREADOR
MAURO FREITAS.

No primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas, reuniu-se a Câmara
Municipal de Belém para a realização desta sessão especial a fim de comemorar o Dia Municipal da Igreja Batista. O
mestre de cerimônias convidou para compor a Mesa os senhores: vereador Mauro Freitas, Daniel Mello (conselheiro substituto
do Tribunal de Contas do Pará), pastor Helcias Guilherme Almeida Coelho (presidente da Igreja Batista da Pedreira e da
Convenção Batista do Pará), professora Carminha de Almeida (representando o pastor Luiz Roberto Silvado - presidente da
Convenção Batista Brasileira) e o pastor José Eurípedes Bezerra de Moraes (representando o presidente da Assembleia de
Deus no Pará, pastor Samuel Câmara). Composta a Mesa, o vereador Mauro Freitas, presidente da sessão, declarou-a aberta
e solicitou aos presentes que ficassem de pé para, de forma respeitosa, escutar o Hino Nacional Brasileiro. Finda esta
execução, o presidente saudou os membros da Mesa, autoridades e o público presente dando boas-vindas a todos. Informou
ser esta a segunda vez que é realizada a sessão especial em homenagem ao Dia Municipal da Igreja Batista. Comunicou ter
sido o autor da lei que criou o “Dia Municipal da Igreja Batista” e que também é o autor da lei que criou a Comenda Eurico
Alfredo Nélson, que será entregue a vários homenageados neste dia. Lembrou que Eurico Alfredo Nelson, nascido na Suécia,
ingressou na Igreja Batista aos catorze anos. Veio para a Amazônia e, de tanto navegar pelos rios da região divulgando o
Evangelho, acabou sendo chamado de Apóstolo da Amazônia. Expressou estar orgulhoso e feliz por poder homenagear
cinquenta membros da Igreja Batista. Comentou que não havia anteriormente uma comenda que homenageasse os membros
da Igreja Batista no Pará e considerou que o Espírito Santo o destinou a propor a lei que criou a Comenda Eurico Alfredo
Nelson. Em nome da Câmara Municipal de Belém, como presidente deste Poder, parabenizou todos os membros da Igreja
Batista no Pará. Pronunciou-se posteriormente o pastor José Eurípedes Bezerra de Moraes e, em nome da Assembleia de
Deus de Belém, agradeceu pelo convite recebido para participar desta sessão. Recordou que os fundadores da Igreja
Assembleia de Deus em Belém e no Brasil – Gunnar Vingren e Daniel Berg – foram acolhidos pelos membros da Igreja Batista
quando chegaram a nossa cidade. Reportou ter participado, juntamente com sua esposa, do II Encontro de Casais com Cristo,
promovido pela Igreja Batista em Belém. Naquela ocasião já eram casados havia vinte anos e hoje contam quarenta e um
anos de união, mas a participação naquele evento renovou espiritualmente seu casamento. Agradeceu pela presença na
sessão do Coral da Assembleia de Deus. Deu graças a Deus pela atual celebração e parabenizou os pioneiros que pagaram
um alto preço para que a obra do Senhor continuasse. Lembrou que os membros da Assembleia de Deus e os batistas são
irmãos em Cristo, fazendo parte, em verdade, da mesma igreja: diante de Deus as divisões e denominações não contam, o
que conta são as vidas compradas e lavadas pelo sangue de Jesus Cristo. Através destas, Deus continuará a restaurar lares e
a vida de jovens. Assim, continuou, brevemente, se nos mantivermos fieis à Sua palavra e aos Seus ensinamentos, subiremos
ao encontro do Senhor cantando o hino da vitória. Assumiu a palavra depois a professora Carminha de Almeida e informou
que a Convenção Batista Brasileira é o órgão máximo da denominação batista no Brasil, existindo há mais de cem anos. Serve
às igrejas batistas brasileiras, sendo a maior convenção batista da América Latina representando cerca de sete mil igrejas,
quatro mil missões e mais de um milhão e trezentos mil fieis em todo o país. Em nome desta convenção e de todos os batistas

do Brasil, congratulou-se com a Igreja Batista da Pedreira pelo aniversário de 87 anos desta. Rogou a Deus as ricas bênçãos
para todos os homenageados nesta sessão. Parabenizou também a Câmara Municipal de Belém na pessoa de seu presidente,
vereador Mauro Freitas, proponente da sessão. Manifestou, em nome dos batistas brasileiros, que se sentem honrados em
participar das celebrações relativas ao Dia Municipal da Igreja Batista. Pediu que Deus abençoasse a todos com a Bênção
Araônica, que se encontra no livro de Números, capítulo 6, versículos 24 a 26, que diz: “o Senhor te abençoe e te guarde, o
Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante Seu rosto e te dê a paz”.
Agradeceu por participar deste evento solene, pedindo que todos continuem a honrar a Deus. Pronunciou-se posteriormente o
senhor Daniel Mello e afirmou que o propósito de Deus realiza-se neste dia de festa. Foi por Sua vontade que se instituiu esta
comenda homenageando a primeira igreja evangélica da Amazônia, a primeira igreja batista do Pará. Esta comenda é dada
para honra e glória do Senhor que plantou um sonho no coração do presidente desta Casa e hoje este sonho floresce para
todos. Destacou ser uma honra trazer esta mensagem do Tribunal de Contas, declarando, em nome deste, que estão também
jubilosos e em festa nesta solene ocasião, sendo este um dia de reverência a Deus. Parabenizou a CMB e seu presidente por
esta iniciativa, afirmando que o Senhor usou sua legislatura para Seus propósitos. Parabenizou também os batistas pela
Comenda Eurico Alfredo Nelson e pelo Dia Municipal da Igreja Batista, instituído como lei dos homens, mas pela vontade de
Deus. O presidente Mauro Freitas fez então o registro da presença do vereador Toré Lima. Subiu à tribuna, em seguida, o
pastor Helcias Guilherme Almeida Coelho e cumprimentou todas as autoridades e os irmãos e irmãs em Cristo presentes.
Expressou gratidão e satisfação em participar deste evento. Considerou este um dia solene onde Deus está sendo exaltado,
sendo um dia de reconhecimento aos batistas de Belém. Disse crer que Deus estabelece a criação de várias instituições para
a ordem social, cada uma com sua própria esfera de atividade e missão. Dentre estas, destacou a igreja e a família que,
julgou, têm a finalidade principal glorificar e exaltar o Senhor. Expressou que o Brasil precisa de Deus para sair da crise em
que se encontra, crise moral, econômica e política. Pronunciou-se depois o vereador Mauro Freitas, presidente da Câmara
Municipal de Belém e afirmou que a Igreja Batista da Pedreira é uma entidade forte devido à luta de seus membros.
Parabenizou-a pelo aniversário de 87 anos, desejando que o Espírito Santo continue a iluminá-la. Em seguida, houve a
apresentação do Coral da Igreja Assembleia de Deus de Belém. Finda esta apresentação, iniciou-se a entrega da Comenda
Eurico Alfredo Nélson. Esta foi entregue inicialmente aos representantes dos homenageados já falecidos: Creuza Gonzaga
Gomes (representada por Creizenir Gonzaga Gomes), Felisberto Justino Diniz (representado por Elenir Lima Diniz), Francisco
de Assis Nogueira (representado por Maria Helena de Barros Nogueira), Maria do Rosário de Oliveira Monteiro (representada
por Francisco Braga do Vale Monteiro), Maria Laura de Almeida e Silva (representada por Marilúcia de Almeida Silva de
Oliveira) e Safira Martins (representada por Hilda Mônica Martins). Posteriormente, fez-se a entrega da Comenda Eurico
Alfredo Nélson a pessoas que já foram membros da Igreja Batista da Pedreira e hoje participam de outras igrejas: Áurea
Soares de Souza Madeira, Jorge Roberto Proença dos Santos (representado por Osvaldina Proença dos Santos), José Elídio
de Queiroz Júnior, Madalena Pereira de Castro, Manassés Francisco dos Santos (representado por Caroline Diniz Torres),
Maria Nair Pessoa de Oliveira (representada por Darlan Éllen de Souza). Em seguida, receberam a referida comenda os
membros da Igreja Batista da Pedreira: Agnaldo Figueiredo dos Santos, Aldalita Macedo Monteiro, Alex Siqueira Santos, Altair
Costa dos Santos, Altemiro Paraense Lopes, Antônio Carlos Araújo da Silva, Creusa Castro de Almeida, Débora da Cruz
Arruda (representada por Daniel Arruda), Direne Gomes Pastana, Ednílson de Oliveira Lara (representado por Felipe de
Oliveira), Édson Ferreira dos Santos, Édson José Teles dos Reis, Heleno Pessoa de Oliveira, Iraci de Oliveira Vaz, Joana Alice
Rodrigues da Silva Fecuri (representada por Sara Hortal), João Augusto Ferreira Raiol, Keyla Siane de Souza Martins, Lenita
Feitosa Pinto, Lúcia Maria da Rocha Bastos, pastor Luiz Domingos Coelho, Luiz Henrique Silva de Carvalho, Marcos Roberto
Pereira de Castro, Maria de Nazaré Almeida de Oliveira, Maria de Nazaré Soares de Oliveira, Maria do Carmo Costa Marques,
Míriam da Silva Coelho, Mônica Maria Lima de Oliveira, Nazaré Lima Diniz (representada por Edilza Diniz Torres), Nazaré
Maria Araújo de Matos Ferreira, Oneide Pacheco Dias, Raimunda Trindade Portal, Raimundo Ferreira da Costa, Renan
Caramês de Castro Rosa, Rosa Maria Pereira de Castro, Rosimar Socorro de Souza Ramos, Telma Araújo de Amorim Torres,
Valdecir Diniz Castro e Yuri de Oliveira Monteiro. O mestre de cerimônia fez um destaque especial para as pessoas da terceira
idade, membros da igreja: Oneide Pacheco Dias, Creusa Castro de Almeida, Maria de Nazaré Almeida de Freitas, Aldalita
Macedo Monteiro, Luiz Domingos Coelho, Agnaldo Figueiredo dos Santos e Maria de Nazaré Soares de Oliveira. O presidente
Mauro Freitas assumiu então a palavra e parabenizou os homenageados. Lembrou que, no ano anterior, o primeiro em que foi
entregue a Comenda Eurico Alfredo Nélson, cem pessoas foram homenageadas, ligadas à Primeira Igreja Batista do Pará.
Neste ano, cinquenta pessoas receberam-na, vinculadas à Igreja Batista da Pedreira. Expressou que o intuito da CMB através de seu mandato, com a criação desta distinção - é dar o poder à Igreja Batista de reconhecer a atuação cristã de seus

membros. Leu em seguida os termos da comenda. Pronunciou-se então o pastor Luiz Henrique, falando em nome dos
homenageados. Externou que o reconhecimento dado pela sociedade da capital paraense, através de seus representantes
legislativos, ao legado da vida do missionário Eurico Alfredo Nélson os alegra muito. Reconheceu que Deus usou a vida deste
servo em Sua missão. Acrescentou que o reconhecimento que esta Casa hoje lhes presta, entregando-lhes a Comenda Eurico
Alfredo Nélson, também os alegra sobremaneira e lhes faz perceber que o Senhor também tem usado suas vidas para Seus
propósitos. Fez votos de que Deus, em sua misericórdia, continue a iluminar as mentes e corações daqueles que trabalham
em Sua missão neste parlamento. Finalizou agradecendo pela homenagem recebida, expressando que toda honra e toda
glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo e convidando todos a se unirem a ele em uma oração. Findo este ato, foi exibido um
vídeo mostrando um pouco da história da Igreja Batista da Pedreira. Após esta exibição, reassumiu a palavra o vereador
Mauro Freitas manifestando estar triste porque esta sessão aproxima-se do fim, mas alegre por saber que no ano vindouro
outra haverá. Pontuou que a homenagem prestada aos membros da Igreja Batista não é de apenas um vereador, mas de toda
esta casa legislativa e, por extensão, de toda sociedade belenense, que ela representa. Acrescentou que o momento difícil por
que passamos no país faz a população desacreditar dos homens públicos e não via nenhuma outra forma de superar estas
dificuldades a não ser que, primeiro, acreditemos em Deus, na ação do Espírito Santo, e pratiquemos a oração. Pediu então
aos pastores e membros da Igreja Batista e da Igreja Assembleia de Deus que orem por esta Casa, pelos parlamentares deste
Poder, que assim estarão mais protegidos para cumprir o papel que lhes cabe perante a sociedade. Parabenizou depois a
Igreja Batista e convidou todos a ouvir, de pé e respeitosamente, o Hino do Pará. Finda a execução do hino, o presidente
Mauro Freitas encerrou a sessão às dezesseis horas e vinte e nove minutos. Eu, segundo secretário, lavrei a presente Ata

que, depois de aprovada, será assinada pela Mesa Executiva da Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário
Lameira Bittencourt, no Palácio Augusto Meira Filho, dia primeiro de fevereiro de 2018.
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