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Moção nº 350/13
BENTO CARLOS DE OLIVEIRA - Bentinho
REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E
APLAUSOS AO PASTOR VITÓRIO DIAS FILHO,
PELO
BELÍSSIMO
TRABALHO
QUE
VEM
DESENVOLVENDO COMO PRESIDENTE DA FORÇA
MISSIONÁRIA PENTECOSTAL – MINISTÉRIO
JERUSALÉM DE ASSIS, PALMITAL, SÃO PAULO
CAPITAL E GUARAPUAVA

Requeremos à Mesa, ouvido o plenário e
cumpridas as formalidades regimentais seja inserido na Ata de nossos trabalhos,
voto de congratulações e aplausos ao Pastor Vitório Dias Filho, pelo belíssimo
trabalho que vem desenvolvendo como Presidente da Força Missionária Pentecostal –
Ministério Jerusalém de Assis, Palmital, São Paulo Capital e Guarapuava.
Nascido e criado na cidade de Assis, filho de
Vitorino Dias e Rosa Soares Dias, no dia 29 de janeiro de 1979 recebeu de Deus o
chamado missionário em que partiu rumo à cidade de Foz do Iguaçu, Estado do
Paraná, onde trabalhou auxiliando pastores daquela região.
Tornou-se um missionário da “Esperança”.
Percorreu muitas cidades, tais como: Toledo, Cascavel, Primeiro de Maio e outras.
Em 1997 visitou Israel, onde recebeu um
Certificado de “Peregrinação” na Terra Santa. Viajou como missionário exclusivo
para a Igreja (irmã), Metodista, na 5ª região do Brasil e da Pastoral do Instituto
Americano de Odontologia, ministrando o Evangelho de Cristo para os acadêmicos
do mesmo.
Logo que foi consagrado à Pastor, fundou
muitas frentes missionárias no sul do Brasil e estabeleceu muitos pastores e igrejas.
O Pastor Vitorino tem sido reconhecido pelo
dom da Palavra de Deus e do conhecimento profundo da mesma e também o dom
de Mestre na Palavra Profética.
Vale a pena ressaltar que o Pastor tem sido
também agraciado por Deus e privilegiado para estar sempre levando o Evangelho
aos lugares mais requintados, como da Grande São Paulo (Alphaville, Aldeia da
Serra, Chácara Flora, etc), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (Pr), Minas Gerais e outros.
Mesmo em seus momentos de lazer e passeios
turísticos, não deixa de semear a boa semente da Palavra de Deus e dar seus frutos
como dedicado servo de Deus.
Tem como tema para sua vida as palavras
inspiradas pelo Espírito Santo, ditas por Moisés no Salmo 90: “O Senhor ensinou-me
a contar os meus dias de vida, de tal maneira que tenho alcançado anos de Paz,
Alegria, experiências e muitas vitórias”.
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Especial servo de Deus, humilde como pessoa,
ótimo filho, maravilhoso irmão, dedicado tio e pai (para a Marina e o Guilherme) e
sábio Pastor das ovelhas.
Tudo isso faz do Pastor Vitorino, uma pessoa
digna do nosso respeito e da nossa gratidão.
Assim sendo, a cidade de Assis, neste ato
representada por seu Poder Legislativo, verdadeiro signatário dos anseios
democráticos da sua sociedade, congratula-se com o Pastor Vitorino Dias Filho e
o aplaude efusivamente pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo como
Presidente da Força Missionária Pentecostal – Ministério Jerusalém de Assis, Palmital,
São Paulo Capital e Guarapuava.
Que
seja
encaminhado
ofício
ao
homenageado, dando-lhe ciência do reconhecimento e da justa homenagem
prestada por este Legislativo, em nome do povo assisense.
SALA DAS SESSÕES, 29 de abril de 2013.
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