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Senhor Presidente e Caros colegas Vereadores! 
    
  Caros colegas Vereadores, quero iniciar dizendo 3 coisas: O Céu ganhou! 
Dumont ganhou! A Igreja do Evangelho Quadrangular ganhou!  
  O agora Pastor Auxiliar “Fernando”, é de família tradicional de nosso município, 
casado com Dona Adriana Elias e desta união nasceram dois filhos: Homero e Ana Júlia. 
  Cursou Teologia no ITQ – Instituto de Teologia Quadrangular. 
  Mas como sempre, as grandes conquistas vem de alguma provação pela qual 
temos que passar e não foi diferente com o nosso homenageado “Fernando”. 
  E tudo começou quando passava por um estado depressivo, e encontrou em sua 
esposa Adriana a ajuda que precisava. Ela, muito sábia, buscou a Deus e pediu à Pastora Sônia 
e a Senhora Maria Augusta Silvério, ambas da Igreja do Evangelho Quadrangular, que viesses 
até sua casa para orar. A partir daí começou a frequentar a Igreja e a buscar mais e mais a 
Deus, e não se contentava em apenas frequentar os “cultos”, pois achava, como muitos pensam 
assim e desistem, que nada estava acontecendo, nada estava mudando em sua vida. 
  E neste dia, surgiu à sua frente o Pastor Júlio, que parecia estar lendo seus 
pensamentos, teve uma conversa firme e séria com Fernando e a partir daquele momento foi 
um agir muito grande de Deus. Desde então não parou mais, continuou a perseverar para 
alcançar a promessa e seu alvo, que é o senhor Jesus. E assim é a sua vida, sempre se 
esforçando diante das dificuldades, das aflições, sempre buscando à Deus. 
  Sempre participou de tudo na Igreja, foi professor na escolinha das crianças, é 
intercessor e como evangelista faz muitas visitas, independente de horário, àquelas pessoas que 
necessitam de ouvir a palavra de Deus, que necessitam de uma oração.  
  Sempre levou a palavra de Deus, não só aqui em nossa cidade, mas também nos 
sítios, cidades de nossa região e até mesmo em São Paulo, na cracolândia.    
                    Muito mais eu poderia dizer, mas fico por aqui, com a certeza de que nossa 
cidade ganhou mais uma pessoa para edificar a palavra de Deus, dar conforto e acolher 
nossos jovens, que por um motivo ou outro trilham por caminhos tortuosos e que ele 
esteja sempre pronto a ajudar a todos que necessitam de algum tipo de apoio. 

 

E M E N T A 
Aplausos,  Reconhecimento  e  Parabéns  ao  dumonense  “Fernando  Luiz  Elias”  que  
buscou   a   Deus   de   todo   o   seu   coração   e   no   último   13   de   Setembro,   foi  
consagrado  “Pastor  Auxil iar”  da   Igreja  do  Evangelho  Quadrangular”.  



 

  
  Fico feliz e orgulhoso de ter a oportunidade de prestar essa simples 
homenagem, mas de merecimento imensurável.  
  Parabéns Fernando! Que Deus continue te abençoando e usando-o 
para que leve só o que é bom a aqueles que mais precisam: A palavra de Deus!  
  Por isso, depois de ouvido o Soberano Plenário e atendidas as 
formalidades regimentais, REQUEIRO  que fique constando na Ata desta 
presente Sessão Legislativa, Moção de Aplausos, Reconhecimento e Parabéns 
ao  Pastor Auxiliar da Igreja do Evangelho Quadrangular,  “FERNANDO LUIZ 
ELIAS”.  
 

Que cópia desta seja enviada ao homenageado.  

      
Sala das Sessões, Ver. Francisco Pedro Fachini, aos 24 de Setembro de 2.015.  
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