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SENHOR PRESIDENTE          
  Caros colegas Vereadores, quero em primeiro plano fazer um breve relato do 
início da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em nossa cidade. No dia 04 de fevereiro de 
1.990, o irmão Antônio Aparecido Sanches veio á nossa cidade á procura de um lugar para 
realizar cultos e propagar o evangelho e foi lhe franqueada a casa do senhor Salvador Sanches 
no Jardim Adelaide, onde o mesmo se utilizou da calçada para louvar e pregar o evangelho. 
Logo após o término foi convidado a realizar novos cultos em casas de munícipes que tiveram 
a oportunidade de estar presente naquele primeiro dia. Assim continuou fazendo cultos nas 
calçadas, ora na colônia Alta, ora na colônia Baixa, sempre contando com a cooperação de 
diversos irmãos da cidade de Sertãozinho. Um belo dia foi lhe oferecido um terreno para a 
construção de um salão e estabelecer a Igreja em nossa cidade na Rua Antônio Tovo nº 33 sob 
a aprovação do Pastor Luduvico da Costa e no dia 04 de maio de 1.991 foi inaugurado o prédio 
onde funcionária a Igreja Assembleia de Deus, embora alugado, porém construído com a ajuda 
de obreiros de Sertãozinho. 
                        Após três anos, assumiu a direção da Igreja, o Senhor Luiz Claudio Breviglieri, 
filho de nossa cidade, conseguindo ampliar o salão e permaneceu na direção por 11 anos, 
quando o Pastor Presidente Antônio Silva Santana convidou o Presbítero Antônio Aparecido 
Sanches, no dia 06 de Junho de 2010 a retornar a Dumont com o intuito de construir o novo 
templo. No dia 31 de maio deste ano o mesmo foi inaugurado com a presença de várias 
autoridades e autoridades da Igreja, na Rua Alfredo Condeixa, em frente a Rodoviária 
Municipal. Hoje a Igreja está sob a direção do Pastor Dirigente, Antônio Aparecido Sanches, 
carinhosamente tratado de “Pastor Aparecido” que é casado com a Pastora Marta Maria Vieira 
Machado Sanches e tem 05 filhos, e é auxiliado diretamente pelo Presbítero Luiz Claudio 
Breviglieri, filho de nossa cidade, também casado, com a Senhora Sílvia Aparecida Novais 
Breviglieri, e tem 02 filhos.                 
   Após esse breve relato, gostaria de parabenizar a Igreja Evangélica Assembleia 
de Deus – Ministério de Ribeirão Preto, em nome de seu Pastor Dirigente Aparecido, do 

 

E M E N T A 
Parabéns, Aplausos e Congratulações á Igreja 
Evangélica ASSEMBLEIA DE DEUS-MINISTÉRIO 
DE RIBEIRÃO PRETO  pela inauguração de seu novo 
Templo Religioso no último dia 31 de Maio de 2014.



 

Presbítero Luiz Claudio, Diáconos e Cooperadores, pelo belíssimo Templo religioso que 
construíram em nossa cidade, pois sabemos o quanto é difícil para qualquer cidadão construir 
sua casa, uma empresa conseguir construir sua sede e a Igreja Assembleia de Deus acaba de 
conseguir esse feito, contando com doações e ajuda de seus obreiros, provando que nada é 
impossível quando se tem vontade, seriedade naquilo que está se propondo e principalmente 
muita fé em Deus. 
   Estive na inauguração, me senti feliz e orgulhoso, pois tenho certeza que a 
Igreja é um dos principais caminhos para livrar nossas crianças, adolescentes, jovens e 
porque não adultos de rumos incertos como as drogas, bebidas e a criminalidade, pois 
ela busca ministrar os ensinamentos de Deus a toda nossa comunidade, sem distinções.  
                    Muito mais eu poderia dizer, mas fico por aqui, com a certeza de pelo 
menos não deixar passar em branco essa glória de termos mais um Templo religioso em 
nossa cidade, pois sei que estarão sempre presentes e prontos a ajudar a todos que 
necessitam de algum tipo de apoio. Deixo aqui registrado o meu reconhecimento, 
parabéns, aplausos e meu muito obrigado à “IGREJA EVANGÉLICA 
ASSEMBLEIA DE DEUS – MINISTÉRIO DE RIBEIRÃO PRETO”. 
 

Que Cópia desta seja enviada a homenageada.  
    

Sala das Sessões, Ver. Francisco Pedro Fachini, aos 09 de Junho de 2.014. 
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