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Moção 

 

 

“A Assembleia Legislativa do Estado da 

Bahia faz inserir na ata de seus trabalhos 

esta Moção de Congratulação e Aplausos 

pela passagem dos 40 anos da Igreja 

Universal do Reino de Deus (IURD)”. 

 

O próximo dia 09 de julho será uma data demasiadamente especial na minha 

vida, na vida da minha família e, sobretudo, para Deus. A casa onde eu e milhões 

de pessoas descobrimos e aprendemos a usar toda a fé no Senhor Jesus 

completará 40 anos. Não me refiro, contudo, a um período de mera existência da 

Igreja Universal do Reino de Deus (IURD). Celebramos quatro décadas de um 

trabalho abençoado na salvação de almas, testemunhos de milagres e grandes 

transformações espirituais através da Palavra Sagrada de Deus.   

Fundada em 09 de julho de 1977 pelo Bispo Edir Macedo, a IURD tornou-se um 

dos maiores grupos fiéis e praticantes da Obra de Deus no mundo. Tudo 

começou em um coreto no subúrbio do Rio de Janeiro. Com apenas um teclado, 

um microfone e uma Bíblia, o então Pastor Edir Macedo Bezerra ia todos os 

sábados ao bairro do Méier. Subia os sete degraus do coreto e pregava para 



poucos. Eram os primeiros passos, que tiveram como principal incentivadora a 

senhora Eugênia, mãe do Bispo Macedo. 

Com a pequena e fundamental ajuda de um e de outro fiel, foi possível realizar o 

primeiro culto na primeira igreja, que foi erguida onde funcionava uma antiga 

funerária, no bairro da Abolição, também no Rio de Janeiro. E o crescimento da 

Obra de Deus não mais parou. Logo nos primeiros anos, a IURD atraiu milhares 

de pessoas e, pouco tempo depois da inauguração do primeiro templo, foi 

necessário mudar para um imóvel maior. 

Com a grande expansão, visível após o investimento em meios de comunicação 

e a organização de grandes eventos, ataques gerados por forte preconceito 

religioso acabaram por colocar o Bispo Edir Macedo na prisão. Contudo, como 

Deus honra quem pratica a Sua Obra e a Sua Palavra, alguns anos depois, a Justiça 

o inocentou de todos os processos e inquéritos que o levaram à cadeia. 

Grandes concentrações viraram costume entre seguidores da IURD. Como 

destaque, o evento chamado “Dia D – Dia da Decisão”, realizado em 2010, levou 

ao Autódromo de Interlagos, na capital paulista, mais de dois milhões de pessoas, 

e outros dois milhões à Enseada de Botafogo, no Rio de Janeiro. 

Hoje, através da Palavra de Deus, a Universal realiza a Obra por todo o Brasil e 

também pelo mundo, em quase 200 países. Trabalhos voluntários em âmbito 

espiritual e social oferecidos pela instituição têm os mais abençoados objetivos, 

como salvar e libertar jovens do mundo das drogas, dos vícios e da criminalidade, 

valorizar a mulher e resgatar a essência feminina, proteger e cuidar de crianças e 

pré-adolescentes durante as reuniões, evangelizar em hospitais, orfanatos, asilos, 

centros de detenção e a quem perdeu entes queridos, levando, além da oração, 

a mensagem libertadora e transformadora do Senhor Jesus, fé, motivação, 

esperança, amor e carinho para os sofridos.  

 



Além disso, as atividades da IURD concentram-se também no auxílio espiritual a 

mães que têm filhos em situações adversas, o estímulo à cidadania e promoção 

da melhoria das condições sociais da população carente, o auxílio na recuperação 

de dependentes químicos, a ajuda com o mercado de trabalho, o apoio a 

mulheres que sofrem ou sofreram violência doméstica, como também a 

adolescentes grávidas e mães solteiras vítimas da falta de planejamento familiar, 

a promoção de atividades de lazer e de ações sociais para idosos, como também 

a formação de jovens e adultos em cursos de alfabetização, Ensino Fundamental 

e Médio, profissionalizante e em classe de aceleração, sem custos para o aluno. 

Entre outras ações e projetos realizados pela IURD, destacam-se o trabalho dos 

Obreiros, pessoas que escolhem colaborar voluntariamente na Obra divina, levar 

a Palavra a diante e cumpri-la, a Força Jovem Universal (FJU), o Godllyood, a 

Educação Bíblica Infantojuvenil (EBI), os grupos Mães em Oração e Calebe, os 

projetos A Gente da Comunidade, Anjos da Madrugada, Ler e Escrever, Raabe e 

T-Amar. 

Tudo isto me faz crer com toda a minha fé que estou e estarei, junto à minha 

família, até quando Deus permitir, no lugar certo. Muito faz feliz ao meu coração 

seguir a Obra desde o dia em que decidi tomar Deus como a grande prioridade 

da minha vida. Lembro-me com grande carinho de toda a minha trajetória de 

vinte e sete anos como Pastor e, recentemente, a minha alma se encheu de alegria 

pela honra de ter sido consagrado Bispo junto à minha esposa Cristina Paiva. 

Continuarei este trabalho com todo o meu amor, ainda mais responsabilidade e 

empenho, sendo ainda mais servo. 

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

a passagem do aniversário de 40 anos da Igreja Universal do Reino de Deus, em 

face de toda a sua importância e representatividade religiosa e social, não só no 

Brasil, como em nível internacional. 



Dê-se ciência desta moção de Congratulação e Aplausos ao fundador da Igreja 

Universal do Reino de Deus (IURD), Bispo Edir Macedo, e ao Bispo Estadual da 

Bahia, José de Holanda. 

 

 

 

Sala das Sessões, 05 de julho de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

José de Arimateia 

Deputado Estadual – PRB 

 

 

 

 

 

 


