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Senhor Presidente e colegas Vereadores,  
 
  Quero em primeiro plano, fazer um breve relato do início da Igreja do Evangelho 
Quadrangular em nossa cidade.  
  

  Fundada em 08 de março de 2.001 pelos pastores Julio César da Silva e Sonia 
Aparecida Alves Machado da Silva. 

  A princípio, e antes de formalizada como igreja instituída, este trabalho de 
evangelização teve início dentro de uma casa familiar, sendo que posteriormente viu-se 
obrigado a ter um salão para abrigar as dezenas de pessoas que estavam aderindo ao 
evangelho. Teve como seu endereço primeiro, à Rua Silviano Biagi, 222, posteriormente 
mudou-se para a Rua Manoel dos Santos e finalmente em definitivo, mudou-se para sua sede 
própria, a Rua Itália Mastrogiácomo Sampaio, nº 333 no Jardim Maria Rita. 

  Com a proposta de ensino do Evangelho de Cristo e a pregação das doutrinas 
cardinais a ela pertinente, como JESUS SALVA, JESUS BATIZA COM ESPIRITO SANTO, 
JESUS CURA E JESUS BREVE VOLTARÁ, trouxe a si centenas de fiéis, que até os dias de 
hoje continuam professando esta fé inabalável. 

  Com a força e determinação de seus pastores e fieis, fincou sua estaca na cidade 
e alcançou seus terrenos e por fim sua sede própria. 

  Após estes 15 anos de história, esta igreja continua forte no ensino do Evangelho 
e na busca de formar um caráter cristão no homem, a fim de que os mesmos vivam de forma 
justa e aguardando a volta do Senhor Jesus. 

 

 
 
 

 

Parabéns,   Aplausos   e   Reconhecimento   à   “ IGREJA   DO   EVANGELHO  
QUADRANGULAR”   pelo   aniversário   de   “15   ANOS”   em   Dumont,   completados  
neste mês de março.



 

 

  Uma Igreja que tem por campo de atuação o fortalecimento da família nos 
moldes cristãos, educação infantil como princípio de formação de um bom caráter para 
vivencia na sociedade, um trabalho intenso com jovens a fim de coloca-los preparados para os 
desafios em sua jornada de fé, e a pregação dos bons costumes assim deixados pelo grande 
Mestre e Senhor da Igreja Jesus Cristo de Nazaré. 

  Após esse breve relato, gostaria de parabenizar a Igreja do Evangelho 
Quadrangular, em nome do Pastor Júlio, com o qual, tive o prazer de conviver por 4 anos 
nesta Casa, quando também exerceu a vereança em nossa cidade, em nome da Pastora Sônia, 
de todos seus Cooperadores e todos os Fiéis, pelos “15 ANOS” em nossa cidade. 
 
  Já estive presente a Cultos da Igreja e pude ver, a fé de todos os fiéis presentes, 
louvando e glorificando a Deus, pois sempre acreditei 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 esse grande momento, pois são “15 ANOS”, tenho 
certeza, de muita luta, muita paciência, muita fé, pois sei que vocês estarão sempre 
presentes e prontos a ajudar a todos que necessitam de algum tipo de apoio. 
  
  Fico feliz e orgulhoso de ter essa oportunidade, para poder prestar essa 
simples homenagem, mas de merecimento imensurável.  
  
  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 Parabéns, Aplausos e 
Reconhecimento,  à Igreja do Evangelho Quadrangular.  
 

Que cópia desta seja enviada a homenageada.  

      
Sala das Sessões, Ver. Francisco Pedro Fachini, aos 29 de Março de 2.016.  
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