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Moção Nº 2/2018

É com grande satisfação que nós representantes desta Casa de Leis,
concedemos - lhes esta Moção de Aplausos, pelos relevantes serviços prestados na
evangelização em nossa comunidade.

Sabemos dos esforços e o quanto é difícil esta função, mas sabemos
também das recompensas que cada um de vocês têm colhido com este trabalho.

Pois evangelizar é um mandamento deixado pelo próprio Senhor Jesus '"
Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura" Marcos 16:15. Portanto, quem
evangeliza obedece a Deus.

Conhecer a Bíblia é muito importante para todos nós, especialmente nos
momentos mais difíceis de nossas vidas, pois Deus fala conosco por meio de sua
palavra. O Espírito Santo nos conduz, nos orienta, e quando passamos por tribulações,
Ele nos faz lembrar do que está escrito na Bíblia, de uma palavra de Deus que nos
conforte. Mas só nos lembraremos se tivermos conhecimento Dela.

Justamente por isso, com esta missão de fé e dedicação, vocês  tem
proporcionado melhorias a nossa gente, tirando-os do desespero, das insatisfações, das
drogas, da prostituição, enfim, de uma vida vazia sem a presença do nosso Pai.

Que vocês continuem, que Deus lhes dê força para que possam ser
contemplados com esta bênção.

Em nome de todos, agradecemos vocês por este trabalho tão importante
em nossa cidade. Para finalizar, convidamos a todos para fazermos uma oração
conforme o evangelho de Mateus 6:9-13.

Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome; Venha o teu
reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu; O pão nosso de cada dia nos
dá hoje; E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos
devedores; E não nos conduza a tentação; Mas livra-nos do mal; Porque teu  é o reino, e
o poder, e a glória, para sempre. Amém.

Sala das Sessões, em 26/03/2018.

Genézio Teixeira
Vereador


