
PROJETO DE LEI 027/2019

INSTITUI O CONGRESSO GIDEÕES
MISSIONÁRIOS DA ÚLTIMA HORA,
A SER REALIZADO ANUALMENTE,
NO PRIMEIRO FINAL DE SEMANA
DO MÊS DE JUNHO, NO MUNICÍPIO
DE PARAGOMINAS.

Faço saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal de
Paragominas aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º -  Institui no calendário oficial da Cidade de Paragominas, Estado do
Pará,  o  Congresso  Gideões  Missionários  da  Última  Hora,  a  ser
realizado  anualmente,  no  “Primeiro  Final  de  Semana  do  Mês  de
Junho”, neste município, sob a coordenação da Igreja Assembleia de
Deus de Missões.

§ 1º - o Congresso consistirá num grande evento religioso com os
membros  das  diversas  igrejas  evangélicas  e  população  em  geral
culminando num local pré-estabelecido, onde serão realizados cultos
e shows evangélicos, palestras exaltando o tema principal: “amando
os  povos  esquecidos”;  visando  a  conscientização  missionária  e  o
preparo espiritual do ser humano. 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

  Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Paragominas, 04 
de junho de 2019.

Hesio Moreira Filho
Presidente



Ofício Nº 127/2019 DL/CMP

Senhor Prefeito,

Levamos ao conhecimento de V.Exª que esta Casa de Leis, em Sessão
Extraordinária realizada no dia 04 de junho de 2019, aprovou em segunda
votação,  o  Projeto  de  Lei  Nº  027/2019 que  INSTITUI O CONGRESSO
GIDEÕES  MISSIONÁRIOS  DA  ÚLTIMA  HORA,  a  ser  realizado
anualmente, no PRIMEIRO FINAL DE SEMANA DO MÊS DE JUNHO,
no município de Paragominas.

Na oportunidade externamos nossa consideração e respeito.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Paragominas-PA, 04
de junho de 2019.

Hesio Moreira Filho
         Presidente

 

Exmº Sr. 
Paulo Pombo Tocantins
Prefeito de Paragominas-PA
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Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

  Sala das Sessões, 22 de maio de 2019.

HESIO MOREIRA FILHO



Vereador

JUSTIFICATIVA

Gideões  Missionários  da Última Hora,  interligados  à  Igreja  Assembleia  de
Deus  de  Missões,  tendo  como Presidente  da  Igreja  o  Pr.  Eliezer  Miranda
Barbosa, tendo por objetivo principal, à divulgação do evangelho de Cristo no
Brasil  e  no mundo. Para tanto,  prepara e envia missionários em busca das
almas. A Presidência da extensão dos Gideões no município de Paragominas e
de responsabilidade do Pr. Dhymis Diniz dos Santos (popularmente conhecido
como Pastor Dhymis Trovão) que coordena os trabalhos no município.

Hesio Moreira Filho
         Vereador



      HISTÓRIA

Os Gideões Missionários da Última Hora nasceram no final da década de 70,
com uma nova visão que Deus deu ao pastor Cesino Bernardino, que recém
chegava e assumia a igreja em Camboriú, SC, e a encontrara dividida, vivendo
uma crise  espiritual,  porém,  dentro  dela  um departamento  missionário  por
meio  do  qual  Deus  começaria  a  realizar  uma grande  obra  no  Brasil  e  no
exterior.

Não teve outra alternativa senão começar uma grande campanha de oração
para  que  Deus  lhe  mostrasse  uma  saída.  Era  exatamente  isso  que  estava
faltando para que houvesse nela uma manifestação divina.

Várias casas, tanto no centro da cidade como no interior, se transformaram em
casas de orações, assim como existem até nos dias atuais. E, em uma dessas
casas,  no  bairro  hoje  denominado  Dom Amaro,  onde morava  o  presbítero
Agenor Borba, que hoje dorme no Senhor, Deus, pela primeira vez, fala sobre
o  grande  avivamento  que  derramaria  sobre  os  crentes.  A  primeira
manifestação divina foi falar, através de profecia, que Deus escolhia a pequena
cidade de Camboriú como cabeça e não calda.

Ninguém  entendeu  o  que  aquilo  queria  dizer,  mas  Deus  continuava  se
manifestando  de  forma  visível,  batizando  dezenas  de  crentes  no  Espírito
Santo. À medida que as orações ficavam mais fervorosas, Deus se revelava
mais  ainda,  falando  ao  pastor  Cesino  que  Camboriú  seria  uma  cidade
conhecida  mundialmente,  pois  uma grande  obra  seria  realizada  na  cidade.
Logo  os  comentários  do  reavivamento  começavam  a  correr  pelas  cidades
vizinhas, depois em outros estados brasileiros. Pastor Cesino, convicto de que
era Deus trabalhando, reúne uma equipe de diáconos e presbíteros para que
visitassem as congregações e ministrassem sobre o batismo no Espírito Santo.
Em cada congregação visitada o número de batizados crescia milagrosamente,
a ponto de esta equipe começar a ser convidada a viajar o Brasil espalhando
esse fogo ardente aos corações.

Estava  nascendo  um verdadeiro  reavivamento  que  inflamaria  todo  o  país.
Conforme os dias se passavam, Deus começava a falar de uma forma mais



explícita que a obra que realizaria seria uma obra de reavivamento espiritual e
salvação de almas, ou seja, Deus estava começando a fazer de Camboriú um
celeiro de profetas, de homens e mulheres que pregariam em todo o mundo o
Evangelho. Os membros dessa equipe de avivamento começaram a ter visões
espirituais e, uma que marcamos, quase todos que vivemos aqui e conhecemos
toda a história, foi a do irmão Euclides Bernardi, hoje um de nossos pastores,
que então viu uma grande mão jogando sementes de trigo por todo o mundo,
vindo essas sementes aflorescer.

Cada dia que passava Deus falava que Camboriú seria levantada como cabeça,
mas os projetos divinos eram tão grandes que eram difíceis de entender. Como
uma cidade tão pequena e pacata seria conhecida em todo o mundo?

No início da década de 80 pastor Cesino sente de realizar um congresso, um
pequeno evento para os membros da igreja de Camboriú, e falar sobre tudo o
que  estava  acontecendo  nas  orações  e  que  tudo  aquilo  deveria  ser
transformado em uma visão missionária, que ele estava começando a entender
que Deus queria que ele unisse a igreja para encontrar uma pessoa para ser um
missionário.

Acontece então no início da década de 80 o 1º Encontro de Missões, na igreja
sede. Nesse mesmo encontro uma jovem estudante, cheia do Espírito Santo,
rende-se ao Senhor e entrega-se para ser a primeira missionária! Pastor Cesino
a envia, então, para a República Argentina, e depois dela outros e outros. As
orações  eram  mais  constantes  nas  casas  e  o  número  de  crentes  que  as
frequentavam crescia a cada dia. Em uma dessas orações mais uma vez Deus
fala ao pastor Cesino: “Meu filho, amplie as fronteiras, mas não te esqueças
do Amazonas”.

Antes mesmo de se  descortinar  a evangelização missionária  no Amazonas,
Deus dá uma visão ao hoje pastor Amauri Geraldo, de uma viagem a bordo de
um pequeno barco nos grandes rios amazonenses. Ele conta aquilo em uma
das reuniões de oração e pastor Cesino decide então fazer sua primeira viagem
ao Amazonas.



A cada mês de abril acontece em Camboriú o maior evento missionário do
mundo,  que  tem  como  única  visão  conscientizar  e  unir  o  Brasil  para
evangelizar o mundo.

Missões é uma ordem para todos os salvos, de levar a mensagem de salvação
do evangelho a todas as nações, tribos e povos. Para isso também temos o
compromisso  de  conscientizar  a  todos  os  crentes  nesse  país,  de  diversas
denominações,  de  unir-se  para  podermos,  em pouco  tempo,  evangelizar  o
mundo através da pregação do evangelho.
A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Os perdidos estão por
toda a parte, multidões caminhando para o abismo eterno. ‘Nossa missão é
salva-los. Falar que existe outra rota para a eternidade, que é uma rota segura,
onde Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida.
Nossos missionários tem levado as boas novas do evangelho do norte ao sul,
do  leste  ao  oeste,  nos  lugares  mais  longínquos  da  terra  nós  os  Gideões
Missionários da Última Hora procuramos estar.


	HISTÓRIA

