
DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA
REVISÃO E REDAÇÃO

SESSÃO: 208.2.51.O
DATA: 21/11/00

TURNO: MATUTINO

TIPO SESSÃO: Sessão Solene - CD
LOCAL: Plenário Principal da CD

HORA INÍCIO: 10h
HORA TÉRMINO: 11h52min



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 208.2.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 21/11/00 Montagem: Sérgio

402

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos nossos

trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior.

II - LEITURA DA ATA

O SR. MARCOS DE JESUS, servindo como 2° Secretário, procede à leitura da

ata da sessão antecedente, a qual, sem observações, é aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Passa-se à leitura do expediente.

O SR. ........................................................... procede à leitura do seguinte

III - EXPEDIENTE
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O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Finda a leitura do expediente, passa-se à

IV – HOMENAGEM

Esta sessão tem o objetivo de prestar homenagem à Igreja O Brasil para Cristo,

requerimento de autoria do Deputado Marcos de Jesus.

Neste momento, passo a convidar as personalidades que comporão a Mesa:

Pastor Roberto Lucena, Presidente Nacional da Igreja O Brasil para Cristo e Presidente

do Conselho Mundial; Pastor Vilarindo, Presidente da Igreja Batista Central de Brasília

e do Conselho de Pastores de Brasília; Pastor Orlando Amorim, Presidente da

Convenção O Brasil para Cristo, de Pernambuco.

Convidamos todos a assistirem um documento em forma de vídeo.

(Exibição de vídeo.)
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O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Na seqüência, ouviremos a

apresentação da cantora Adriana Martins.

(É entoada uma canção.)(Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) – Registramos, com prazer, a presença do

Pastor Cláudio, da Igreja O Brasil para Cristo de Goiás; do Pastor Osvaldo do Vale, da

Igreja O Brasil para Cristo de Goiás; do Pastor Adilson de Oliveira, da Catedral da

Bênção; do Missionário João Galdino, da Catedral da Bênção; do Pastor Wellington

Nogueira, da Catedral da Bênção; do Pastor Domingo França, da Igreja O Brasil para

Cristo do Distrito Federal; do Pastor Joel Stevanatto, representante das Igrejas O Brasil

para Cristo de São Paulo; do Pastor Carlos de Sousa, da Igreja O Brasil para Cristo do

Distrito Federal; do Pastor Robsom Rodovalho, Presidente da Igreja Sara Nossa Terra;

e do Pastor Devair Martins, da Igreja O Brasil para Cristo do Distrito Federal.
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O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) - Passo a palavra ao Deputado Marcos de

Jesus, autor do requerimento para realização desta sessão solene em homenagem à

Igreja O Brasil para Cristo.

O SR. MARCOS DE JESUS (PSDB-PE. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhores ministros da palavra de Deus, Ilmo.

Pastor Roberto Lucena — saudando-o quero saudar toda a Igreja Pentecostal O Brasil

para Cristo —, senhoras e senhores oficiais e membros da Igreja Evangélica O Brasil

para Cristo, demais pastores, senhoras e senhores presentes, há 44 anos surgia no

Brasil a Igreja Pentecostal O Brasil para Cristo, levantada por um homem de Deus,

como fruto de um chamado divino na vida do Missionário Manoel de Mello, que foi o

instrumento utilizado para iniciar esse trabalho.

Pernambucano de hábitos simples — com pouco mais de 1 metro e 60

centímetros, mas de impetuosidade, estratégia e liderança incríveis —, conseguia

transmitir um ardor evangelístico às pessoas que, seguindo a palavra de Deus,

colocavam-se ao seu lado para mais tarde fundar, oficialmente, a Igreja Evangélica

Pentecostal O Brasil para Cristo.

Manoel de Mello, que nasceu em 1929, recebeu a graça de Deus para se casar

com a também pernambucana, nascida em Palmares, Pernambuco, D. Ruth Lopes,

estabelecendo juntos o sentimento e o ideal missionários de que necessitavam para

realizar a obra de Deus.
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Mudaram-se de Pernambuco para São Paulo, passando a freqüentar a Igreja

Assembléia de Deus no bairro do Belenzinho, outro referencial na área de evangelismo.

Após ser curado de uma paralisia intestinal, recebeu a inspiração divina para iniciar um

grande avivamento no seu País.

Impulsionado pela ordem do Mestre, que disse em Marcos, 16:15, “ide por todo o

mundo e pregai o evangelho a toda criatura”, Manoel de Mello começou a pregar aos

homens esse ideal divino, espalhando assim a santa semente da palavra de Deus, que

hoje chega a vários países do mundo e está em pleno crescimento.

Sua Igreja passou a realizar o trabalho de lançar no Brasil um movimento de

união espiritual. Nesse contexto, o missionário Manoel de Mello firmou-se como

autêntico líder do movimento pentecostal no Brasil, chegando a reunir mais de 200 mil

pessoas em eventos de fé, música, oração, inspiração, levando aquilo que era,

digamos, sua especialidade espiritual; e, pelo poder do Cristo ressurrecto que invocava,

proporcionava a libertação de pessoas de todo tipo de mal e a cura divina.

Além disso, o missionário enfatizava também a regeneração do homem e da

mulher, através do plano de salvação, por meio de Jesus, reintegrando-os à sociedade.

O missionário Manoel de Mello conseguia inflamar corações e verter

pensamentos num só ideal: convergir o Brasil para uma fé viva, empregando a força de

seus fiéis no serviço de evangelização e de comunicação do evangelho de seu Senhor,

fazendo-o com destemor, mesmo num panorama de dificuldade, escassos recursos

financeiros e sem inovações tecnológicas.
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Quero, então, tentar mensurar o trabalho desse homem, mesclando seus

serviços e os de sua Igreja aos de outras Igrejas evangélicas, que também prestam

serviço humanitário na evangelização, trazendo a libertação para o nosso povo tão

sofrido.

Seus seguidores foram combatidos; seus templos, tendas e tabernáculos foram

depredados, cumprindo o que Cristo disse em Mateus, 5:10: “Bem-aventurados os

perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus”. O próprio

missionário Manoel foi preso 27 vezes, sob a acusação de curandeirismo, mas como

ele mesmo dizia: “Deus derramou chuvas de Sua graça e Seu sonho se tornou

realidade”.

Hoje, conta com mais de 2 mil igrejas espalhadas no Brasil, sem contar as

inúmeras em outros "países para Cristo", milhões de fiéis, mais de 4 mil oficiais,

divididos em 19 convenções estaduais e um conselho nacional, além dos

departamentos de apoio, que desenvolvem importante trabalho, como a Junta de

Missões O Brasil para Cristo — JUMEBRAC, a União Masculina O Brasil para Cristo —

UMASBRAC, a União Feminina O Brasil para Cristo — UFEBRAC, a Juventude Unida

do Brasil para Cristo — JUBRAC e a MENIBRAC, englobando crianças e adolescentes.

Lembrando ainda os importantíssimos programas hoje desenvolvidos, como O

Sertão para Cristo, que leva esperança ao sofrido povo do Nordeste, e a Secretaria

Especial para a Evangelização dos Povos Indígenas.

Concedo o aparte ao ilustre Deputado Pastor Valdeci Paiva, do PSL do Rio de
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Janeiro.

O Sr. Pastor Valdeci Paiva – Muito obrigado, Deputado Marcos de Jesus,

senhoras e senhores, Parlamentares presentes, senhores ministros da palavra de Deus

de diferentes segmentos religiosos, como, no caso, a Igreja O Brasil para Cristo, Sara

Nossa Terra, Assembléia e outras. Também prestamos nossa homenagem ao trabalho

que essa santa amada Igreja vem desenvolvendo no Estado do Rio de Janeiro, onde,

por diversas vezes, quando fomos fazer visitas a hospitais e presídios, lá deparamos

com os missionários, os pastores, os membros da Igreja O Brasil para Cristo.

Parabenizamos, então, esse trabalho de anúncio da salvação, da palavra do Senhor

Jesus. Eu, que também sou missionário, pastor evangélico — há aproximadamente

vinte anos pregamos a palavra de Deus —, associo-me ao Deputado Marcos de Jesus

em seu discurso e quero registrar aqui alguns versículos da Bíblia. Estivemos também

juntos em Pernambuco, pregando a palavra de Deus, e, certamente, a base do trabalho

evangelístico da Igreja O Brasil para Cristo, como outras denominações que pregam o

Evangelho, o senhor já citou há pouco. Refiro-me a Marcos, 16:14, que diz: “Finalmente

apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e

dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado”.

Então, vem aí a ordem do mestre, do nosso Deus, registrada na Bíblia Sagrada, na

Carta Magna Espiritual, quando Jesus disse: “Ide por todo o mundo e pregai o

Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado, será salvo; quem, porém, não

crer, será condenado”. Para finalizar, Deputado Marcos de Jesus, na Bíblia Sagrada, o
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Livro de Apocalipse, capítulo 22, diz assim — não são palavras do pastor nem do

missionário, mas do próprio Senhor Jesus, falando à Igreja e ao povo: “Continue o

injusto fazendo injustiça; continue o imundo ainda sendo imundo; o justo continue na

prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e

comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu

sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados

aqueles que lavam as suas vestiduras (no sangue do Cordeiro), para que lhes assista o

direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas”. Diz ainda o Senhor Jesus:

“Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo

aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas

cousas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O

Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve diga: Vem. Aquele que tem sede,

venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida.” A água é Jesus. Nobre

Deputado Marcos de Jesus, agradeço a V.Exa. o aparte.

O SR. MARCOS DE JESUS – Ilustre Deputado Pastor Valdeci Paiva, seu aparte

abrilhanta o nosso pronunciamento. Que Deus o abençoe.

Enfim, um verdadeiro exército de cristãos trabalhando por uma só causa: o bem-

estar da Nação, levando centenas de milhares de pessoas a amar Deus, suas famílias

e a pátria, nos princípios bíblicos. Senhoras e senhores, para finalizar, ressalto o legado

que o missionário Manoel de Mello nos deixou: continuar a construir, pelo poder do

nome de Jesus, uma força capaz de ganhar o Brasil para Cristo.
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Parabéns à Igreja Pentecostal O Brasil para Cristo; parabéns aos seus pastores

e aos seus missionários. Sinto-me muito feliz no meio de tantos irmãos, de pessoas que

nos amam. Não posso deixar de citar o Pastor Gildo Menezes, que à época era o

Presidente da Igreja Pentecostal O Brasil para Cristo em Pernambuco, onde nos

conhecemos. Essa amizade, a cada dia que passa, através do nome do Senhor Jesus,

tem se solidificado. O missionário Manoel de Mello, se estivesse neste momento entre

nós, teria dito esta primeira frase: “Toda honra e toda glória para o Senhor Jesus”.

Então, que toda honra e toda glória sejam dadas para o Senhor Jesus.

Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Saulo Pedrosa) – Como justa homenagem, convido o

Deputado Marcos de Jesus para presidir esta sessão.

O Sr. Saulo Pedrosa, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno,

deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.

Marcos de Jesus, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Marcos de Jesus) – Concedo a palavra ao Sr. Deputado

Saulo Pedrosa, pelo PSDB.

O SR. SAULO PEDROSA (PSDB-BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta Casa reúne-se hoje para, em sessão solene,

homenagear a Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo, cuja atuação tem

sido incontestável na seara espiritual do povo brasileiro.

Como todos sabemos, o movimento evangélico tem encontrado imensa

receptividade no Brasil. Ratificando a profunda vocação religiosa de nosso povo, tem

contribuído para o fortalecimento da fé e a revalorização dos valores espirituais,

orientando as famílias e as comunidades segundo os ensinamentos do Cristo.

No caso específico da Igreja O Brasil para Cristo, sua criação deve-se ao Pastor

pernambucano Manoel de Mello e Silva, cuja precoce inspiração se manifestou quando

ele contava apenas 4 anos de idade. Com pouco mais de 10 anos, e já totalmente

envolvido na doutrina pentecostal, pregava para auditórios de cem pessoas,

impressionando a todos pela consistência e profundidade de suas palavras.

Como adulto, trabalhou na construção civil na cidade de São Paulo, onde

também se filiou à Assembléia de Deus, e logo foi consagrado diácono.

A vida reservara-lhe, porém, momentos difíceis, cuja superação milagrosa

redundou em contagiante renovação de fé. Acometido, aos 23 anos, de gravíssima

moléstia intestinal, pela qual foi considerado desenganado pelos médicos e pela família,
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foi salvo pela unção de óleo santo, em ritual descrito pela ordenança bíblica constante

em Tiago, capítulo 5, versículos 14 a 15.

O fato, presenciado por inúmeras pessoas, serviu à comprovação da

operosidade dos dons espirituais, marcando de forma absoluta todo o seu ministério

posterior.

Depois da cura, Manoel de Mello passou a se dedicar exclusivamente à Igreja,

como pregador. Consta que sua carreira religiosa foi pontuada por visões celestiais e

inúmeros milagres de cura, razão pela qual sofreu perseguições intensas, originárias de

sectários de todo o Brasil.

Em 1955, foi ordenado Ministro pela Corporação Evangélica Four Square, com

sede nos Estados Unidos. Conta-se que, no mesmo ano, teve uma visão fundadora,

mediante a qual foi incumbido de criar no Brasil um movimento próprio, destinado a

reavivar a fé evangélica, com o nome de O Brasil para o Cristo. Imediatamente, dispôs-

se à tarefa, que resultou na criação de milhares de igrejas de norte a sul do País.

Realizava-se, assim, aquela que seria uma das maiores expressões do

pentecostalismo, não apenas do Brasil, mas também de toda a América Latina. Manoel

de Mello exercia sua liderança espiritual em encontros impressionantes, que lotavam o

Estádio de Pacaembu ou as dependências do Grande Templo em São Paulo. Uma de

suas campanhas chegou a mobilizar mais de 200 mil pessoas, numa das maiores

concentrações evangélicas da história do Brasil.

Apesar das perseguições, a reputação e o prestígio do Pastor Manoel de Mello
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ganharam o mundo. Realizou conferências em 133 países, em igrejas, universidades,

simpósios e convenções.

Ouço, com prazer, o Deputado Philemon Rodrigues.

O Sr. Philemon Rodrigues – Ilustre Deputado Saulo Pedrosa, reconhecer o

trabalho de quem faz bem ao próximo e de quem contribui para o progresso desta

querida Nação, o Brasil, é significativo. Diz-nos a Bíblia que “a quem honra, honra”.

Associo-me, como Parlamentar e evangélico nesta Casa, às comemorações que hoje

prestamos à Igreja O Brasil para Cristo. É verdade que a Igreja de Cristo na terra não é

divisionada pelo nome, porque ela é una e reconhecida pelos seus atos, pelas suas

obras e pela exaltação do evangelho, que vem trazer ao homem o benefício que

nenhuma outra área pode conceder. Por essa razão, Sr. Deputado, quero deixar bem

clara minha palavra de reconhecimento à Igreja O Brasil para Cristo pelo que vem

fazendo no Brasil em prol do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado.

O SR. SAULO PEDROSA – Nobre Deputado Philemon Rodrigues, V.Exa.

engrandece meu pronunciamento, ao qual incorporo suas palavras.

Prossigo: apesar das perseguições, a reputação e o prestígio do Pastor Manoel

de Mello ganharam o mundo. Realizou conferências em 133 países, em igrejas,

universidades, simpósios e convenções. Suas pregações tiveram como público as mais

importantes personalidades do mundo contemporâneo, como o Presidente dos Estados

Unidos, a Rainha da Inglaterra e o Primeiro-Ministro da Alemanha. Foi entrevistado

pelos principais jornais do mundo, como o Le Monde e o The New York Times, além
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da televisão americana CBS e a BBC de Londres. Por tudo isso, recebeu o prêmio

concedido pela Fundação Edward Browning e o título de O Bandeirante do Brasil

Presente, conferido pelo Instituto Nacional de Expansão Cultural.

Falecido em 1990, deixou como lema a frase “Vamos ganhar o Brasil para

Cristo”, hoje repetido e incorporado por milhões de brasileiros em todo o País.

Trata-se, assim, de homem extraordinário, cuja vida foi dedicada à missão

religiosa, com coerência e obstinação. Independentemente da opção de cada um de

nós, somos unânimes em reconhecer o valor de seu exemplo, que tem servido de

referência espiritual para várias gerações.

Nossa convicção, Sr. Presidente, é de que vivemos nesta virada de século um

momento decisivo na história da humanidade. Em meio a um ambiente de extrema

“tecnologização”, caracterizado pela predominância de valores materiais e pelo

consumo, as pessoas ressentem-se da ausência de uma vertente espiritual, que lhes

possa conferir um sentido à existência. Desse modo, avulta o papel dos líderes

religiosos, cuja influência pode, verdadeiramente, restaurar a esperança em um mundo

melhor, com base nos ensinamentos do Cristo.

Atualmente, a Igreja O Brasil para Cristo passa por uma fase de reestruturação

administrativa, que submeterá as diversas convenções estaduais a um conselho

nacional, por intermédio de convenções regionais. Ela apresenta um relevante trabalho

junto à juventude, além de várias atividades ligadas à evangelização em igrejas ou

mediante publicações específicas.
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Aproveitamos a ocasião para cumprimentar a grande comunidade pentecostal

brasileira e homenagear a memória do Pastor Manoel de Mello, por seu espírito

pioneiro, por sua perseverança e por sua força espiritual.

É importante, especialmente em um país como o Brasil, que haja um sentimento

de comunidade entre os membros das diversas religiões, dirigido à construção de um

novo mundo, mais humano e espiritualizado, onde os verdadeiros valores da

solidariedade, da comunhão e da fé predominem no coração dos homens.

Era o que tinha a dizer.

Muito obrigado. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Marcos de Jesus) – Concedo a palavra ao ilustre

Deputado Pastor Jorge Pinheiro, pelo PMDB do Distrito Federal. S.Exa. dispõe de até

cinco minutos.

O SR. JORGE PINHEIRO (Bloco/PMDB-DF. Sem revisão do orador.) – Sr.

Presidente, a quem parabenizo pela idéia de promover esta sessão solene; Sras. e Srs.

Deputados, pastores e missionários das diversas denominações aqui presentes,

minhas senhoras e meus senhores, inicialmente aproveito o ensejo para parabenizar o

Pastor Roberto Lucena, Presidente Nacional da Igreja O Brasil para Cristo; o Pastor

Vilarindo, Presidente da Igreja Batista Central de Brasília e do Conselho de Pastores; e

o Pastor Orlando Amorim.

Senhoras e Senhores, ilustres membros da Igreja O Brasil para Cristo e das

demais igrejas evangélicas que se fazem presentes nesta sessão tão merecida, o

missionário Manoel de Mello e Silva fundou uma Igreja cujo nome não poderia ser mais

belo nem mais promissor: O Brasil para Cristo.

No decorrer de 45 anos, outro não tem sido o trabalho dos seus pastores e fiéis

que não fazer do nosso País uma grande nação cristã, fraterna e solidária, em que

prevaleçam a dignidade humana e o amor ao próximo.

Justo, pois, o preito que a Câmara dos Deputados rende à Igreja O Brasil para

Cristo, não só por delegação dos nobres colegas, mas, sobretudo, em nome da

sociedade brasileira, dos milhões de homens e de mulheres que assistem à realização
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do sonho por que lutou o missionário Manoel de Mello e Silva: o de um futuro melhor,

economicamente mais próspero e socialmente mais justo, sob a proteção de Deus e a

bênção de Cristo.

Em 1955, animava-se o Brasil frente à promessa do avanço econômico e do

desenvolvimento social, com o que se partiriam as amarras que há séculos nos

subjugavam à pobreza e à miséria. Cheios de esperança, preparavam-se os brasileiros

para recuperar o tempo perdido, dispostos a batalhar pela industrialização, pelo

aumento da produtividade e pela modernização do País.

Se a isso se propunham economistas e tecnocratas, para alguns cidadãos os

interesses eram outros, menos próximos dos valores materiais do que das carências do

espírito. Mais do que o balanço de pagamentos e o poder de compra da moeda,

preocupavam-nos a degradação ética, a decadência moral, a desintegração da família,

a indiferença religiosa. Entre esses grandes brasileiros, avultava o nome do missionário

Manoel de Mello e Silva, cujas mãos abençoadas plantaram a semente de que brotou a

Igreja O Brasil para Cristo.

Passado praticamente meio século, a instituição eclesiástica é presente, hoje, em

todas as Unidades da Federação, com mais de 2 mil templos abertos aos homens de

boa vontade e àqueles que precisam de ajuda e conforto, compreensão e amor.

Cerca de 5 mil pastores desempenham o ministério religioso no Brasil e no

estrangeiro, levando a milhões de pessoas a mensagem salvadora da paz e da

concórdia, da esperança e da fé.
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Falecido há dez anos, o missionário Manoel de Mello e Silva continua entre nós

pela grandeza do seu exemplo e pela força do seu ideal, que se reproduzem no

coração e no espírito dos que lhe cultuam a memória. Aos pastores e aos fiéis da Igreja

O Brasil para Cristo, nossos cumprimentos, nossa homenagem e o nosso respeito.

Quero também, como Deputado do PMDB, manifestar o nosso carinho e o nosso

apreço à Igreja O Brasil para Cristo. E, como pastor da Igreja Universal do Reino de

Deus, Igreja que tem menos da metade do tempo de vida da Igreja O Brasil para Cristo,

entendemos e compreendemos perfeitamente que essa irmã em Cristo tem um trabalho

muito bonito, muito grande, que começou grandioso e permanece grandioso até hoje.

São Igrejas como essas que têm feito com que a palavra de Deus venha a ser pregada

nos lugares mais longínquos, em outros países. Quantos missionários não saíram do

Brasil e estão espalhados por este mundo afora, muitas vezes enfrentando dificuldades,

passando até por necessidades para poder levar a palavra de Deus?

Aqui fica o meu sincero agradecimento e meus votos de um trabalho abençoado.

Hoje, a Câmara dos Deputados é uma porta aberta para que homenagens justas como

essa sejam prestadas, porque, afinal de contas, a vinda do Senhor Jesus está próxima,

e o crescimento de todas as Igrejas é fato que mostra estar a vinda do nosso Senhor

Jesus chegando. Fico muito feliz em aqui ver muitos Deputados evangélicos, que estão

nesta Casa trabalhando pela moralidade e pela grandeza do nosso Brasil.

Que Deus abençoe a Igreja O Brasil para Cristo e seus dirigentes, os quais estão

dando continuidade a esse belíssimo trabalho. Que Deus abençoe a todos nós!
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Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Marcos de Jesus) – Dando continuidade a esta sessão

solene, registramos a presença do Pastor João Fonseca, Diretor das Igrejas O Brasil

para Cristo, do Distrito Federal; do Pastor Jesus de Nazareth, Presidente da Convenção

Regional das Igrejas O Brasil para Cristo de Goiás e Tocantins; do Pastor Oésdem

Modesto, Representante da Igreja O Brasil para Cristo em São Francisco de Goiás.

  Concedo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Octávio, pelo PFL.

O SR. PAULO OCTÁVIO (PFL-DF. Sem revisão do orador.) – Exmo. Sr.

Presidente Deputado Marcos de Jesus, autor do requerimento de realização desta

homenagem; Pastor Orlando Amorim, Presidente da Convenção O Brasil para Cristo de

Pernambuco; Pastor Vilarindo, Presidente da Igreja Batista Central de Brasília; Pastor

Roberto Lucena, Presidente Nacional da Igreja O Brasil para Cristo; Bispo Robsom

Rodovalho, Presidente da Igreja Sara Nossa Terra, à qual tenho a honra de pertencer;

Pastor João Fonseca, Diretor da Igreja O Brasil para Cristo do Distrito Federal; Srs.

Pastores da Igreja O Brasil Para Cristo de Brasília — Domingo França, Devair Martins,

Edwaldo Duarte, Carlos de Sousa, Vilmar de Souza, Florêncio Gonçalves —; meus

senhores, minhas senhoras, Sras. e Srs. Deputados, a todos os meus cumprimentos.

Falar da Igreja O Brasil para Cristo é lembrar a figura e a atuação de Manuel de

Mello e Silva, pernambucano nascido na cidade de Água Preta, no sertão. Filho de

agricultores, trabalhou na lavoura, além de ter sido pedreiro, carpinteiro, encanador,

eletricista e pintor. É uma honra juntar minha voz na celebração desta homenagem à
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Igreja que ele fundou e que se tornou, em 1956, a primeira igreja evangélica

genuinamente brasileira.

Depois de passar pela provação de uma doença quase terminal, ele descobriu o

caminho da fé. “Senti pelo Espírito Santo que deveria lançar no Brasil um movimento de

União Espiritual, não de legendas denominacionais, mas de fé e ideal, formando juntos

uma força irresistível capaz de ganhar o Brasil para Cristo”. No princípio, disse ele, tudo

parecia impossível.

“Verdadeiras forças contrárias organizaram-se. Fomos combatidos. Templos,

tendas e tabernáculos nossos foram depredados. Obreiros foram presos e

processados. Mas Deus derramou chuvas de sua graça”. O missionário Manoel de

Mello, o pernambucano de pouco mais de 1 metro e 60 centímetros, conseguia inflamar

homens e mulheres num só ideal: convergir o Brasil a uma fé viva, mesmo num

panorama de dificuldade, escassos recursos financeiros e nenhuma facilidade

tecnológica.

Os Reverendos Olavo Nunes, Armando Zara e José Ramos, entre outros,

ajudaram-no nessa longa caminhada. Manoel de Mello firmou-se como autêntico líder

do movimento pentecostal do Brasil. Reuniu mais de 200 mil pessoas em eventos de fé,

música e oração. Ele invocava a libertação das pessoas a todo tipo de mal.

O missionário viajou a 133 países. Levou sua fé aos quatro cantos do mundo.

Seu sonho tornou-se realidade: mais de 2 mil igrejas espalhadas pelo Brasil, milhões de

fiéis, mais de 4 mil oficiais à serviço da família brasileira, levando fé, esperança e
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principalmente amor. O exemplo de Manoel de Mello reforça o trabalho dos que militam

na religião hoje em dia.

As igrejas evangélicas são as que mais crescem no Brasil. A dedicação, o

realismo, a objetividade e o incentivo ao trabalho, sob a proteção de Deus, faz com que

pessoas remediadas ou não, com ou sem posses, procurem o conforto da religião e

sintam-se bem nos seus domínios. Exemplos como o de Manoel de Mello devem ser

seguidos, estudados e lembrados. Sua fé removeu as montanhas da intransigência e

construiu o templo de meditação e oração. Prosperou, apesar dos profetas da

catástrofe. E gerou resultados extremamente positivos, que serão perenes. Vão ficar.

Permanecem e influenciam as novas gerações.

E, por todas essas razões, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, com muita

alegria, decidi juntar minha voz no louvor à Igreja O Brasil para Cristo. Não apenas a

obra evangélica é admirável, mas também o longo trabalho do fundador da primeira

igreja evangélica do Brasil merece ser sempre lembrado. É um exemplo e um estímulo

para os jovens. Obstáculos existem para serem ultrapassados. Manoel de Mello

acreditou, revestiu-se de uma fé inquebrantável e superou as dificuldades. Sua obra

permanecerá ao longo dos tempos.

Esta sessão solene, muito bem presidida pelo Deputado Marcos de Jesus, é a

prova de que o Congresso Nacional, hoje, homenageia a Igreja que tantos serviços tem

prestado aos brasileiros e tanta fé tem levantado do coração do nosso povo. Esse

trabalho merece esta justa homenagem, e falo em nome do meu partido, o PFL.
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Parabéns, Deputado Marcos de Jesus, pela autoria da proposta de realização

desta sessão solene, e parabéns a todos os pastores que, no dia-a-dia, trabalham pela

melhor vida do nosso querido povo brasileiro.

Meus parabéns a todos vocês.

Muito obrigado. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Marcos de Jesus) – Dando continuidade a esta sessão

solene, registramos a presença do ilustre Deputado Bispo Wanderval, de São Paulo,

representante da Igreja Universal do Reino de Deus.

Registramos ainda a presença do Pastor Carlos Alberto, Presidente da Igreja

Comunidade da Graça, e de seu filho, Carlos Alberto Júnior, Vereador no Estado de

São Paulo.

Passamos a palavra ao ilustre Deputado Walter Pinheiro, pelo PT.

O SR. WALTER PINHEIRO (PT-BA. Sem revisão do orador.) – Desejo, em

primeiro lugar, saudar o Sr. Presidente e proponente da realização desta sessão

solene, Deputado Marcos de Jesus; o Pastor Roberto Lucena, Presidente Nacional da

Igreja O Brasil para Cristo; o Pastor Orlando Amorim, Presidente da Convenção O

Brasil para Cristo; o Pastor Vilarindo, Presidente da Igreja Batista Central, aqui no

Distrito Federal e também Presidente do Conselho de Pastores. Quero saudar a todos

os Pastores, Diáconos, irmãos em Cristo e representantes das diversas denominações

aqui presentes.

Em nome do meu Partido, o Partido dos Trabalhadores, quero fazer esta

saudação, trazer uma palavra neste momento de homenagem à Igreja. E como temos

trabalhado muito essa questão no Brasil, na realidade, somos de uma única Igreja, a

Igreja de Cristo. Essa, a Igreja. Não somos nem de Apolo, nem de Paulo; somos de

Cristo Jesus.
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Esta saudação é importante porque fixa, Pastor Roberto, o trabalho que as

Igrejas Evangélicas vêm desenvolvendo no Brasil, enfrentando resistências, superando

barreiras, estando presentes em locais onde jamais se imaginava a presença até de

estruturas do Poder Público no atendimento à população. Mas a Igreja se faz presente

levando a sua palavra, o conforto e congregando, cada vez mais, pessoas num mundo

tão marcado pela violência.

Ao longo das sessões comemorativas, tenho lembrado aqui, por diversas vezes,

o que está escrito em Isaías, 54, versículo 2: “Desafio das Igrejas”. Estender as suas

tendas e ampliá-las. Portanto, fincar a palavra do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo

por este Brasil tão grande. E quem sabe um dia, todos nós, não só a partir desta Casa,

mas todos nós desta Nação, poderemos, em voz uníssona, declarar que esta Nação é

uma Nação que serve ao Senhor. Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor.

Essa saudação é importante, e quero citar um outro versículo, que se encontra

em Atos, Romanos, 12, versículo 2: “E não vos conformeis com este mundo, mas

transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual

seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.”

Assim tem sido o trabalho do povo evangélico neste País. Não há conformação,

há, sim, a busca permanente de uma transformação, há a ousadia desse povo que,

mesmo enfrentando toda sorte de empecilhos, tem promovido, ao longo dos últimos

anos nesta Nação, o surgimento de espaços que servem à educação.

A escola dominical tem sido um berço decisivo e importante na formação do
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caráter de diversos brasileiros pelo Brasil afora. Veja o nosso companheiro Gilmar

Machado, que também é da bancada do PT, que pode dar o testemunho do início da

sua relação com o Evangelho quando freqüentava as escolas dominicais da igreja O

Brasil para Cristo. As igrejas têm potencializado cada vez mais essa relação com a

sociedade.

Em que pese a diversos setores que vêm permanentemente agredindo o

Evangelho ou fazendo reportagens que buscam criar um diferencial entre o que as

igrejas têm propiciado e o que realmente tencionam essas mensagens, uma coisa é

inegável: a contribuição na transformação de vidas, na mudança significativa daqueles

que, às vezes, saem da marginalidade, da destruição, da completa prostituição e se

rendem diante de um Cristo capaz de salvar, capaz de redirecionar.

Assim tem sido com alcoólatras, com drogados, com marginais. Portanto, um

trabalho de recuperação. E não há recuperação social e econômica que consiga

suplantar a necessidade e a veemência da recuperação espiritual, da verdadeira troca

de caráter, da verdadeira mudança que todo ser humano precisa.

E isso, Graças a Deus, as nossas Igrejas — em particular, quero render essa

homenagem à igreja O Brasil para Cristo — têm feito por esse Brasil afora, abrindo, de

uma vez por todas, as portas, rompendo e cumprindo aquilo que está escrito aqui na

Bíblia: “Ide e pregai”. Cumprem essa determinação, agindo de forma cada vez mais

presente, mesmo quando se fala do desafio.

Quero lembrar uma das figuras da Bíblia, pela qual tenho muita admiração e
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sobre quem tenho pesquisado muito ao longo da vida — costumo dizer: de perseguidor

para um grande pregador —, que é o apóstolo Paulo. Àquele que nos persegue tenho

dado esse exemplo, Pastor Roberto. O Paulo, que nos perseguia tanto, virou o homem,

talvez, dos mais ousados da Bíblia, porque chega ao desafio e à ousadia de nos

convidar a sermos imitadores de Cristo. Uma tarefa que não é fácil, mas o apóstolo

Paulo tem chamado as suas Igrejas permanentemente a esse desafio.

E é também um dos autores da chamada das igrejas para a sua unificação e

reconstrução, um dos pontos que abordei no início da minha manifestação, isto é, que a

nossa igreja é a igreja de Cristo. Portanto, não é a igreja de Paulo nem a igreja de

Apolo.

Concedo um aparte ao Deputado Gilmar Machado.

O Sr. Gilmar Machado – Muito obrigado, Deputado Walter Pinheiro. Sr.

Presidente, farei uma rápida intervenção. Desejo trazer a minha saudação a V.Exa., em

nome do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, mas não poderia deixar de

mencionar nesta homenagem o Pastor Valdelino. Em 1973, em Uberlândia, antes de

me converter, quando ainda criança, pude aprender muito na escola dominical. Hoje

sou da Igreja Batista, mas aprendi muitos ensinamentos na escola dominical. Naquela

época, minha mãe era servente escolar, e em um conjunto habitacional de Uberlândia o

Pastor Valdelino, da Igreja Brasil para Cristo, vindo de São Paulo, abriu uma escola

dominical e todos os domingos abria a sala para que as pessoas pudessem assistir às

aulas. Com isso, pudemos ouvir e aprender as primeiras mensagens da palavra de
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Deus naquele local, ler a Bíblia pela primeira vez numa escola dominical da Igreja O

Brasil para Cristo. Para mim isso constitui honra e alegria. Posteriormente, aos 15 anos,

converti-me e hoje sou membro de uma igreja batista. Como V.Exa. também

mencionou, temos a igreja do Senhor e é isso que precisamos cada vez mais difundir.

Quero deixar registrada esta saudação, agradeço a V.Exa. o aparte. Parabéns a todas

as irmãs e irmãos da Igreja O Brasil para Cristo!

O SR. WALTER PINHEIRO – Sr. Presidente, encerrando minhas palavras, deixo

registrado mais um versículo bíblico para os irmãos da igreja, reafirmando nosso

compromisso — o sal da terra e a luz do mundo. “Vós sois o sal da terra”; temos

cumprido firmemente esse propósito de Deus.

Diz Mateus capítulo 5, versículo 16: “Assim resplandeça a vossa luz diante dos

homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos

céus.” Amém. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Marcos de Jesus) – Dando continuidade à sessão solene

em homenagem à Igreja O Brasil para Cristo, convidamos o Deputado Bispo Wanderval

para presidir a sessão.

O Sr. Marcos de Jesus, § 2° do artigo 18 do

Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que é

ocupada pelo Sr. Bispo Wanderval, § 2° do artigo 18 do

Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Bispo Wanderval) - Dando continuidade a esta sessão

solene, concedo a palavra ao nobre Deputado Federal Lincoln Portela, do PSL de

Minas Gerais.

O SR. LINCOLN PORTELA (Bloco/PSL-MG. Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente, Deputado Bispo Wanderval, Sr. Deputado Marcos de Jesus, inspirado autor

desta sessão solene, Pastor Roberto Lucena, Presidente Nacional da Igreja O Brasil

para Cristo, Pastor Vilarindo, Presidente da Igreja Batista Central de Brasília, Pastor

Orlando Amorim, Presidente da Convenção O Brasil para Cristo, de Pernambuco, Sras.

e Srs. Deputados, pastores, obreiros, missionários, irmãos em Cristo, quando pastor da

Igreja Batista da Floresta, em Belo Horizonte, tive o privilégio de receber a visita do

Pastor Manoel de Mello. Além da unção que ele havia recebido de Deus, tinha também

temperamento alegre, extrovertido. Nunca me esqueço de quando de público me disse:

“É, Lincoln, já é difícil conviver com você aqui na terra. Pior é que vou ter de conviver

com você lá no céu ainda”. Ele tinha essa maneira agradável de ser, sempre

descontraído.

Esse homem, maravilhosamente usado por Deus, foi levantado por Ele no Brasil

para erguer a grande Igreja O Brasil para Cristo, com a qual tenho laços indiretos,

porque um Pastor da minha igreja, em Belo Horizonte, Dr. Naynes Pinheiro, psicólogo,

ex-Tenente da Polícia Militar, filho do Pastor Albert Pinheiro, que já passou para a

glória, também nasceu na Igreja O Brasil para Cristo, de que sempre me traz as



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 208.2.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 21/11/00 Montagem: Sérgio

433

melhores informações. Aqui, através do Pastor Vandick, também falecido, em Brasília,

pude reunir-me algumas vezes nessa Igreja, também com o saudoso Pastor Júlio

Dantas do Amaral, de outra denominação evangélica.

Que bom estarmos aqui, hoje! Que bom esta Casa continuar recebendo igrejas

que comemoram mais um ano de vida ou que são homenageadas por um ou outro

motivo. Antes não tínhamos essas portas abertas, sofríamos vários tipos de violência.

Quantas vezes sofremos violências físicas, tendo de correr de praças públicas?

Por quê? Porque falávamos de roubo, de suicídio, de assassinato? Porque pregávamos

alguma coisa diferente? Não, porque ministrávamos amor, libertação, cura e nova vida.

Quantas vezes saímos apedrejados de praças públicas? Quantas bíblias nossas foram

queimadas publicamente pelos líderes religiosos da religião dominante na época,

juntamente com delegados de polícia — e graças a Deus que nem todos eram assim —

, expulsando-nos das cidades, como se fossem seus donos. Embora essas coisas

tenham acontecido, permanecemos fiéis.

 Não sofremos apenas violência física, também, sexual. Quantas senhoras

nossas foram violentadas sexualmente enquanto orávamos nos montes, com a

conivência do poder policial?

Mais, ainda: sofremos violência psicológica. Em Jaboticatubas, Minas Gerais, um

evangélico morreu há vinte anos e foi impedido pelo padre da paróquia de ser enterrado

no cemitério. Foi preciso haver intervenção judicial para que fosse sepultado. Ainda

assim, alargaram um pouco mais o cemitério para que fosse enterrado, e sob escolta
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policial.

Hoje sofremos a violência da mídia contra aqueles que pregam a palavra de

Deus e a da negligência do Governo Federal, a maior de todas, e dos políticos, que não

entendem ser a Igreja Evangélica o grande fator de equilíbrio para a Nação brasileira,

porque surgiram da graça e do poder de Deus, não vieram financiadas por outros

países, mas, sim, pela simplicidade das raízes do nosso povo. Homens como Manoel

de Melo fizeram isso.

Sofremos a violência da negligência porque não temos cobertura de assistência

social. Realizamos trabalhos culturais, assistenciais e no campo das artes, há teatro na

Igreja; incentivamos a educação e a cultura. Nada melhor do que o trabalho evangélico

para fazer com que os brasileiros sejam mais brasileiros, conscientes, salvos e libertos.

Encerrando, afirmo que as igrejas evangélicas hoje, embora tenham sofrido

violência física, sexual, psicológica e da negligência, já conta com 53 Deputados

Federais evangélicos. Por certo, estamos ajudando a fazer a história de um Brasil mais

ético, mais limpo, mais coerente e com a graça de Deus em sua vida.

Deus abençoe os senhores da Igreja O Brasil para Cristo. Parabéns pelo grande

trabalho que vêm desenvolvendo em nossa Nação.

Muito obrigado. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Bispo Wanderval) – Dando continuidade à sessão solene

em homenagem à Igreja O Brasil Para Cristo, passo a direção dos trabalhos ao

Deputado Federal Lincoln Portela.

O Sr. Bispo Wanderval, § 2° do artigo 18 do

Regimento Interno, deixa a cadeira da presidência, que é

ocupada pelo Sr. Lincoln Portela, § 2° do artigo 18 do

Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) – Dando prosseguimento a esta sessão

solene, convidamos o Deputado De Velasco, que falará pelo PSL, pelo tempo de cinco

minutos.

O SR. DE VELASCO (Bloco/PSL-SP. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,

Deputado Lincoln Portela; Sr. Deputado Marcos de Jesus, proponente desta sessão

solene, em nome de quem cumprimento os demais Srs. Deputados; Pastor Roberto

Lucena, líder, presidente e seguidor do Grande Ministério de Manoel de Mello; Pastor

Vilarindo, a quem temos a oportunidade de ver na Mesa, na primeira oportunidade que

teremos para que nos ouça, porque, sendo de um partido pequeno, quase sempre

somos o último a falar, e quase sempre nosso Líder de Brasília já se retirou do plenário;

Pastor Orlando Amorim, em nome de quem cumprimento todo os demais queridos

irmãos e irmãs, líderes espirituais das diversas denominações aqui representadas;

minhas senhora e meus senhores, “que formosos são sobre os montes os pés do que

anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a

salvação...”

O Profeta Isaías revela-nos que, antes de serem vividas, a paz e a salvação

podem ser ouvidas, ouvidas pela pregação. Ninguém, em Israel, se chamava

impunemente Isaías (Yeshayuahu — em hebraico; Salvação de Yahweh).

Curiosamente Isaías tinha praticamente o mesmo nome do Senhor Jesus (Yehoshua).

Enquanto o primeiro é a Salvação de Yahweh, o segundo é Yahweh é Salvador.



CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ REDAÇÃO FINAL
Número Sessão: 208.2.51.O Tipo: Ordinária - CD
Data: 21/11/00 Montagem: Sérgio

437

O mais messiânico dos profetas de Israel, Isaías, tendo vivido 735 anos

antes do nascimento do Messias, nas suas visões místicas, podia não saber do que

estava falando, mas sabia, pelo Espírito, do que falava. Passaram-se 2667 anos.

Surgiam, então, os pés de Manoel de Mello, que viria cumprir, sobre os montes de

nosso Brasil, a previsão de Isaías 52.7.

Da mesma raiz que Manoá, pai de um dos mais famosos libertadores de Israel,

Sansão, Manoel de Mello viu-se convocado por Deus para lutar em nosso País contra

os filisteus modernos e os seus deuses, e ajudar a devolver ao Senhor Jesus aquilo

que pertence a Ele: o nosso Brasil. Cumpria-se, na Igreja O Brasil para Cristo, o duplo

bíblico:

Como, porém, invocarão aquele em quem não

creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E

como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se

não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são

os pés dos que anunciam coisas boa!

Há 44 anos, Manoel de Mello começou a responder a Paulo o contido nos

versículos 14 e 15 do capítulo 10 da sua Carta aos Romanos. Pelo ministério da Igreja

O Brasil para Cristo muitos pregam porque foram enviados, muitos ouviram porque há

quem pregue, muitos creram porque ouviram, muitos invocam em quem crêem.

Ouço, com prazer, o Deputado Bispo Wanderval.

O Sr. Bispo Wanderval - Meu companheiro e amigo, Pastor De Velasco, quero
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parabenizá-lo pelo brilhante discurso que ora faz da tribuna, ao homenager essa

instituição respeitosa. Quero parabenizar também meu amigo e companheiro de lutas,

do nosso Estado de Pernambuco, onde estivemos pregando o Evangelho, Deputado

Marcos de Jesus, pela inspiração e sensibilidade de trazer essa homenagem tão justa à

Igreja O Brasil para Cristo. Ficamos felizes, Sr. Presidente. Cumprimento também o

Pastor Roberto de Lucena, Presidente desta igreja, e, através de sua pessoa, todos os

missionários, missionárias e pastores presentes. Estava atentamente, no dia de hoje,

Deputado Federal Pastor De Velasco, ouvindo os discursos dos companheiros. Há

pouco, o Deputado Lincoln Portela, que ora preside a sessão, falou da grande violência

que os evangélicos sofreram. S.Exa. falou que, há vinte anos, um senhor foi obrigado a

ser sepultado em um cemitério, no interior de Minas Gerais, com escolta policial. Eu

vejo o chamado de Deus na vida desse homem, que hoje certamente está na Glória

com o Senhor Jesus. Ele foi chamado por Deus, a exemplo de Davi, de Sansão e de

Daniel, que foi jogado dentro da cova dos leões. Manoel de Mello, o grande missionário,

foi jogado dentro dessa cova, por causa dessa violência, 27 vezes. Certamente, Pastor

De Velasco, o exemplo desse homem formou, na Igreja O Brasil para Cristo,

missionários, missionárias, pastores, homens destemidos, que até hoje pregam o poder

regenerador do Nosso Senhor Jesus Cristo. E quando falo do poder regenerador do

Nosso Senhor Jesus Cristo, falo como testemunha viva, que veio do pó, do lamaçal, da

dor, das drogas e da marginalidade. Conheço esse poder regenerador e a audácia do

Nosso Senhor Jesus Cristo. Um homem para pregar o Evangelho como o Missionário
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Manoel de Mello, principalmente naquela época, tinha que ser audacioso. E o

Missionário Manoel de Mello foi muito corajoso. Sr. Presidente, Deputado Lincoln

Portela, nobre Deputado de Velasco, ouvi o Deputado Walter Pinheiro falar que o

Evangelho está difundido em todas as camadas da sociedade. Hoje, o Evangelho está

na cultura, na música, no esporte e na política, representado por 53 Deputados

Federais. Por isso, diante desse poder regenerador, fico feliz, não por estar

homenageando Manoel de Mello, que já está sendo homenageado pelos anjos e pelo

Senhor Jesus dos Céus, mas por homenagear esses pastores e missionários, que hoje

dão continuidade ao trabalho da igreja O Brasil para Cristo com a mesma coragem e

audácia. Então, como Diretor-Presidente da igreja Universal do Reino de Deus, faço

essa homenagem. Deixo a palavra, citada por V.Exa. há pouco, do grande profeta

Isaías. Creio que, das 27 vezes em que Manoel de Mello esteve preso, Deus lhe tenha

dito: “Eis que eu irei adiante de ti para quebrar as portas de bronze e despedaçar as

trancas de ferro”. Parabéns a todos.

O SR. DE VELASCO – Deputado Bispo Wanderval, incorporo orgulhosamente o

pronunciamento de V.Exa. à nossa fala.

Não bastasse o ministério da O Brasil para Cristo, Manoel de Mello foi o

inspirador de muitos outros ministérios e de muitas outras igrejas, entre elas a igreja

Universal do Reino de Deus, cujo líder, o Bispo Macedo, é seu admirador.

Conquanto o mesmo Isaías advirta, no capítulo 43, versículos 18 e 19, que não

nos devemos lembrar das coisas passadas, nem considerar as antigas, já que Deus faz
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coisa nova que está saindo à luz, lembramo-nos desses 44 anos, de trabalho, de

serviço, de pregação do Evangelho do Senhor Jesus, pois antes de nós veio quem não

se envergonhava do Evangelho, por ser o poder de Deus para a salvação de todo

aquele que crê e quem, pela pregação desse Evangelho, revelou a justiça de Deus.

Fico a imaginar, senhoras e senhores, os 118 tripulantes do submarino russo

Kursk. Durante 72 anos o Evangelho foi proibido na União das Repúblicas Socialistas

Soviéticas. Confinados, todos tiveram o mesmo fim. Será que algum deles teve

oportunidade de conhecer a paz e a salvação? Literalmente, todos estamos em um

grande submarino. Antes eram as trevas que estavam sobre a face do abismo e as

águas cobriam toda a terra.

Por mais que se venha trabalhando, a seara continua grande e poucos os

ceifeiros. Ainda hoje, malgrado os muitos ministérios atuantes, como o da igreja O

Brasil para Cristo, grande parte da humanidade está ainda submersa em trevas. Será

que as águas da palavra de Deus confiada a nós um dia cobrirão a terra ou mesmo

esse nosso idólatra Brasil? Estamos preparados e preparando, estamos prontos para o

naufrágio final?

Parabéns à igreja O Brasil para Cristo. Que venham outros 44 anos, se antes

disso a Igreja do Senhor Jesus não for arrebatada.

Que se cumpra em nosso País o nome do Seu Ministério.

O Brasil para Cristo!

Muito obrigado. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) – Estamos nos preparando para o

encerramento desta sessão solene, parabenizando o Deputado Marcos de Jesus por

tão nobre iniciativa.

Lembro-me das seguintes palavras: as tempestades podem rugir lá fora; as

rajadas podem sibilar e os trovões ribombar. Porém, se houver paz dentro d’alma, que

importa o resto?

No profundo recesso do coração redimido há uma quietude que nenhuma

circunstância exterior jamais abalará. O tumulto de ruídos confusos em redor, a

tagarelice dos desocupados que ora procuram perturbar e inquietar o homem, tudo isso

haverá de conturbá-lo se não houver um esconderijo bonançoso no centro de sua vida.

Espera em Deus e cessa de afligir-te. Deixa as dúvidas, despreza os temores,

fecha a porta do teu coração contra todas as incertezas e inseguranças e conserva

dentro da tua alma a tranqüilidade e a paz.

E, finalmente, se o doador dessa tranqüilidade da paz estiver no centro do

coração, o que poderá perturbar-te? Se Ele te aquietar, quem te inquietará? Pois é Ele

quem te guia mansamente às águas mui tranqüilas e quem refrigera tua alma por amor

a Seu nome. E, mesmo que tu andes pelo vale da sombra da morte ou pelo menos por

27 vezes em prisões, saberás e não temerás mal algum, porque Cristo Jesus, o Senhor,

é contigo por onde quer que fores, por onde quer que andes.

Deus abençoe abundantemente a Igreja O Brasil para Cristo.
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VIII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Nada mais havendo a tratar, vou

encerrar a presente sessão.
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O SR. PRESIDENTE (Lincoln Portela) - Está encerrada a sessão.

(Encerra-se a sessão às 11h52min.)


