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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 pelo lançamento de selo e carimbo 

comemorativos aos 40 anos de fundação da Igreja 

Universal do Reino de Deus (IURD)”. 

 

No último dia 09 de julho a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), casa onde eu e milhões 

de pessoas descobrimos e aprendemos a usar toda a fé no Senhor Jesus, completou 40 anos. 

Esta data, sem dúvidas, é muito especial, não só para mim, como Bispo desta abençoada 

instituição, mas também para um grande número de pessoas físicas e também de outras 

respeitadas instituições, como a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), 

intimamente conhecida entre os brasileiros como Correios. 

Numa atitude de grande consideração ao incansável trabalho espiritual e social da IURD, no 

último dia 07 de julho, os Correios fizeram, no Templo de Salomão, localizado na cidade de 

São Paulo, o lançamento de selo e carimbo comemorativos aos 40 anos da Igreja Universal, 

que serão utilizados durante os próximos 30 dias na Agência Central dos Correios, em São 

Paulo. Após esse período, permanecerão por 2 meses na Agência Filatélica Dom Pedro II, 

situada no mesmo prédio histórico, e depois serão conservados no Museu Nacional dos 



Correios, em Brasília.  

Por esta ação, quero expressar todo o meu respeito e gratidão aos Correios, além de aplaudir 

e parabenizar pela grandeza desta demonstração de reconhecimento à trajetória da IURD 

por parte de uma empresa cuja história secular se confunde com a própria história do nosso 

Brasil, com a evolução da administração pública e da tecnologia em nosso país. 

Ao cumprir a nobre função de encurtar as distâncias deste território de grandes proporções, 

os Correios desempenham um papel fundamental na vida da sociedade brasileira, alcançando 

os mais afastados lugares, aproximando pessoas, atuando diretamente no comércio, nos 

negócios e na dinâmica da economia, levando e trazendo notícias importantes do nosso dia-

a-dia. 

Como bem disse o Presidente dos Correios, Guilherme Campos, as similaridades entre a 

Universal e os Correios são realmente muitas e, para nós, isto é uma honra muito grande. Se 

podemos levar conforto espiritual e oportunidade de recuperação a almas em situações 

adversas com a força da fé no Senhor Jesus, os Correios são capazes de oferecer a todos nós 

brasileiros a facilidade de transportar sonhos, lembranças e informações de grande valor, 

como se pelas nossas próprias mãos fosse. 

Se este selo e este carimbo comemorativos permanecerão eternizados ao se incorporarem 

ao rico acervo histórico do Museu Nacional dos Correios, imortal é toda a histórica trajetória 

da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, que data desde a época do Brasil Colônia, 

quando as cartas eram o único meio de comunicação a longa distância, até os dias atuais, 

quando, apesar do advento de todo o aparato tecnológico disponível, conservam-se mais 

vivas do que nunca a importância e a funcionalidade do trabalho dos Correios na vida prática 

de todos os cidadãos brasileiros. 

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

grandiosidade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos pelo reconhecimento à 

trajetória da Igreja Universal do Reino de Deus e pela alusão à passagem de seus 40 anos.  



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

Reino de Deus (IURD), Bispo Edir Macedo, e ao Presidente dos Correios, Guilherme Campos. 

 

 

 

Sala das Sessões, 10 de julho de 2017. 
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