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REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À
IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA CENTRAL, PELA
CELEBRAÇÃO AOS SEUS 49 ANOS DE EXISTÊNCIA EM
NOSSA CIDADE

Requeremos à Mesa, ouvido o plenário e cumpridas as
formalidades regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos, voto de congratulações e
aplausos à Igreja Presbiteriana Renovada Central, pela celebração aos seus 49 anos de
existência em nossa cidade, que transcorrerá no dia 24 de maio do corrente ano.
Há 49 anos atrás, a Igreja Presbiteriana Renovada Central iniciou
suas atividades, tendo como principal finalidade a propagação do evangelho de Jesus Cristo,
oferecendo a qualquer pessoa conhecimento da Palavra de Deus através de cultos e estudos
bíblicos.
Vale ressaltar a importância do trabalho desenvolvido junto a
comunidade, demonstrando o nítido propósito da fraternidade.
Datas como essa merecem nossas sinceras congratulações, em
especial, pelas muitas alegrias, desafios e lutas enfrentados, o que proporcionou a Igreja ser
forte, missionária e trabalhar com afinco na realização da obra evangelizadora em Assis.
Os frequentadores da IPR Central são bastantes dinâmicos e
ativos, fazendo crescer este movimento cristão.
Por todas as razões aqui expostas, a cidade de Assis, neste ato
representada por seu Poder Legislativo, verdadeiro signatário dos anseios democráticos da sua
sociedade, congratula-se com a Igreja Presbiteriana Renovada Central e a aplaude
efusivamente pela celebração aos seus 49 anos de existência em nossa cidade.
Que seja encaminhado ofício a homenageada, na pessoa do
Pastor Josué da Silva, dando-lhe ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada
por este Legislativo em nome do povo assisense.
SALA DAS SESSÕES, em 13 de maio de 2021.

VANESSA EUGÊNIO
Vereadora - Republicanos
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