
 
 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

GABINETE DO DEP. JOSÉ DE ARIMATEIA 

 

 

 

Moção 

 

 

“A Assembleia Legislativa do Estado da 

Bahia faz inserir na ata de seus trabalhos 

esta Moção de Congratulação e Aplausos 

pelos 16 anos da Marcha para Jesus do 

Conjunto Viveiros, da cidade de Feira de 

Santana, ocorrida no dia 1º de maio de 

2017”. 

 

Na última segunda-feira, dia 1º de maio, aconteceu a décima sexta edição da 

Marcha para Jesus, promovida pelo Conjunto Viveiros, com o apoio da sua 

Associação de Moradores, na minha amada cidade de Feira de Santana. Durante 

todos estes anos, nesta mesma data, a Associação de Pastores do Viveiros tem 

organizado este evento que, com grande alegria, faço questão de prestigiar e 

participar. 

Ao reunir anualmente centenas de fiéis evangélicos, a Marcha para Jesus do 

Conjunto Viveiros cumpre perfeitamente com o seu objetivo de propagar o 

nome de Jesus, que deve ser prioridade na vida de todos nós, e de orar pela paz 

daquela comunidade. Como parlamentar e Bispo, vejo esta ocasião como uma 



grande oportunidade de buscar uma comunhão com Deus, através da nossa fé, 

e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. 

A história nos conta que a primeira Marcha para Jesus, denominada "March For 

Jesus", aconteceu em 1987 na cidade de Londres, no Reino Unido. Foi criada 

pelo pastor Roger Forster, da Ichthus Christian Fellowship, pelo cantor e 

compositor Graham Kendrick, por Gerald Coates, do movimento Pioneer e Lynn 

Green, do Youth with a Mission. A expectativa inicial de 5 mil pessoas foi 

amplamente superada pela presença de 15 mil participantes. 

Seis anos depois, cerca de 10 milhões de pessoas de aproximadamente 200 

países marcharam para celebrar o nome de Jesus Cristo. Pessoas de diversas 

religiões, idades e etnias saíram às ruas de países como Inglaterra, França, 

Alemanha, Itália, Irlanda do Norte, Egito, Israel, EUA, Canadá, Rússia, Cuba, 

Finlândia, Japão, Moçambique, África do Sul, Brasil, Argentina, Bolívia, Peru e 

Chile.  

No ano de 1993, a Marcha Para Jesus chegou ao Brasil por meio do Apóstolo 

Estevam Hernandes, um dos fundadores da Igreja Renascer em Cristo. Neste 

ano, a Marcha Para Jesus foi realizada em mais de 100 cidades em várias regiões 

do Brasil.  

A Marcha para Jesus faz parte do calendário oficial do Brasil desde setembro de 

2009, quando a Lei Federal 12.025 foi sancionada pelo Ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva. No ano de 2015, o evento contou com aproximadamente 340 mil 

pessoas. 

Nada mais justo e oportuno que a edilidade desta Casa homenageie e destaque 

a passagem da décima sexta edição deste abençoado evento na cidade de Feira 

de Santana, em face da importância de sua realização para o avivamento da fé 

do povo feirense.  



Dê-se ciência desta moção de Congratulação e Aplausos à Associação de 

Pastores do Viveiros, em nome do seu Presidente, Apóstolo Valmir, e do seu 

Vice-presidente, Pastor Antônio Lima, além da Associação de Moradores do 

Viveiros, em nome do seu Presidente, Pedro Cícero. 

 

 

Sala das Sessões, 04 de maio de 2017. 

 

 

 

 

 

 

José de Arimateia 

Deputado Estadual – PRB 
 

 

 

 

 

 

 

 


