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7° GV – VEREADOR ANDRÉ SANTOS
MOÇÃO N°

/ 2022

Moção de aplausos e congratulações ao Dia
Mundial da Oração.
CONSIDERANDO que o Dia Mundial da Oração é comemorado em todo o
mundo na primeira sexta-feira do mês de março.
mundo, como forma de conversar com Deus comunicando suas emoções, desejos e
necessidades.
CONSIDERANDO que a data é celebrada em 170 países desde o século XIX
com um grupo de mulheres cristãs dos Estados Unidos e Canadá. Segundo a história, o
objetivo era conscientizar as pessoas de que o ato ia além de proferir palavras, mas também
agir efetivamente no auxílio de causas sociais.
CONSIDERANDO que há grupos que realizam esse trabalho de atendimento
voluntário gratuito de apoio emocional e espiritual em prol da sociedade como o “Pastor
Online”, “Fala Que Eu Te Escuto” e “Central de Atendimento” da Igreja Universal do Reino
de Deus.
Requeiro ao Egrégio Plenário, com fundamento no artigo 228 do Regimento
Interno, a moção de aplausos e congratulações ao Dia Mundial da Oração e aos grupos de
oração da Igreja Universal do Reino de Deus como forma de celebrar e alertar sobre a
necessidade especial de se orar por todos aqueles que necessitam.
Ciência à Igreja Universal do Reino de Deus.
Avenida Celso Garcia, 605 - Brás, São Paulo - SP, 03015-000.
Sala das Sessões, 3 de março de 2022.
ANDRÉ SANTOS
Vereador Republicanos
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