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Moção 

 

 

“A Assembleia Legislativa do Estado da 

Bahia faz inserir na ata de seus trabalhos 

esta Moção de Congratulações e Aplausos 

pela passagem do Dia Internacional da 

Bíblia, comemorado oficialmente em 23 de 

novembro”. 

 

O dia 23 de novembro é uma data de enorme relevância para cristãos e cristãs do 

mundo inteiro, pois é neste dia que oficialmente é comemorado o Dia 

Internacional da Bíblia. Com toda a minha fé em Deus, tenho grande satisfação 

de compartilhá-lo com a comunidade cristã baiana através desta Moção de 

Congratulações e Aplausos. 

Instrumento sagrado de propagação da Palavra de Deus, a Bíblia é a fonte da 

verdade e do amor de Deus pelos homens. Conhecida por ser o “Livro dos Livros”, 

ela transforma a vida e salva a alma do ser humano. 

A Bíblia é constituída por 66 livros que detalham sobre a aliança e o plano de 

salvação de Deus para a humanidade. É, para mim, uma grande alegria ver no 



Plenário da Casa Legislativa baiana um painel em homenagem à Bíblia Sagrada, 

pois esta é uma maneira de aproximar todos que passem por ali da Palavra do 

Deus vivo. A Bíblia é viva. Não é a leitura de algo que já se passou, mas sim da 

Palavra de Deus que está se cumprindo. 

De acordo com um relatório do instituto de pesquisa americano Pew Research 

Center, aproximadamente 2,18 bilhões de pessoas professam a fé cristã no 

mundo. Já no Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou, 

através do Censo de 2010, que os cristãos representam 86,8% do país. 

Muito faz feliz ao meu coração seguir a Obra desde o dia em que decidi tomar 

Deus como a grande prioridade da minha vida e a Bíblia como o livro que 

transmite os mais importantes conhecimentos. Lembro-me com grande carinho 

de toda a minha trajetória de vinte e oito anos como Pastor e, há quase dois anos, 

a minha alma se encheu de alegria pela honra de ter sido consagrado Bispo junto 

à minha esposa Cristina Paiva.  

Há oito anos consecutivos, realizo anualmente a Sessão Especial pelo Dia da Bíblia 

(comemorado no segundo domingo de dezembro). Darei continuidade a todo 

este trabalho, com base na Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, com todo o 

meu amor, cada vez mais responsabilidade e empenho, sendo ainda mais servo. 

Nada mais justo e oportuno que a edilidade desta Casa homenageie o Dia 

Internacional da Bíblia, em face da relevância da Palavra de Deus na vida dos 

homens e abrangência que o Livro Sagrado possui diante de todo o mundo.  

Dê-se ciência desta moção de Congratulações e Aplausos à Sociedade Bíblica do 

Brasil (SBB), na pessoa do seu Diretor Executivo, Rev. Dr. Erní Walter Seibert, do 

seu Presidente, Assir Pereira, e do Presidente do seu Diretório Estadual na Bahia, 

Valdemiro Agostinho de França, assim como 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, 23 de novembro de 2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


