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Conceder o Título de Cidadão Mato-grossense
ao "Sr. Pastor Fernando de Oliveira Ribeiro".

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:
Art. 1º Conceder o Título de Cidadão Mato-grossense ao "Sr. Pastor Fernando de Oliveira Ribeiro".
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

“Os Grandes Homens deixam mais do que simples lembranças... Deixam um legado a ser seguido pelas
gerações futuras. !”
No dia 13 de dezembro de 1964 na cidade de Londrina Estado do Paraná, nasceu Fernando de Oliveira
Ribeiro. Filho de Manoel Fernandes Ribeiro e Anna de Oliveira Ribeiro. E o segundo filho de uma família de
6 irmãos. Para alimentar e educar os filhos, seus pais se esforçavam trabalhando incansavelmente, se
interessavam não só pelo desenvolvimento físico e intelectual dos filhos, mas também pelo espiritual.
Fernando foi criado sob uma saudável influência cristã. Teve uma vida simples como a de qualquer criança
de sua geração. Começou desde muito cedo a trabalhar e ajudar seus pais. Foi alfabetizado em Escolas
Públicas locais, estudou na Escola Estadual Monteiro Lobato, como também no Colégio Estadual ”Dr. Willie
Davids na cidade de Londrina.
No dia 23 de maio de 1984 então com 19 anos de idade deixou seus familiares no Paraná e veio para Alta
Floresta MT, onde passou a residir com seu tio Luiz Pinheiro na Terceira Leste, trabalhava na lavoura de
cacau e também ajudava a cuidar do gado de seu tio. Trabalhou como pintor por 8 anos, profissão esta que
exerceu até ser integrado definitivamente no Ministério Pastoral.
Em 1986 Fernando conheceu o grande amor de sua vida, a jovem Cícera Francisca Munis Ribeiro, fiel e
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dedicada serva do Senhor, inteiramente entregue ao serviço de Deus. Casaram-se no dia 13 de setembro de
1986 e desse relacionamento tiveram três filhos: Josué, André e Felipe .
Foi apresentado ao diaconato em 1990, sempre dedicado à fé evangélica e convicto da chamada divina se
esforçava em obedecer a Deus e servir a Igreja do Senhor. Em 1992 foi consagrado ao Presbitério, e ao
Ministério de Evangelista no ano de 1994, e em 1995 foi consagrado ao Ministério Pastoral.
Atuou por muitos anos como Líder da UMADAFER - União de Mocidade das Assembleias de Deus de Alta
Floresta e Região, realizando Congressos Confraternizações, Gincana Bíblica, e outras ativadas sempre
proporcionando aos jovens um ambiente agradável, descontraído e espiritual. Com muita responsabilidade e
dedicação, por 13 anos serviu na função de Vice-Presidente com o Pastor João Agripino de França
Presidente da Igreja Assembleia de Deus em Alta Floresta.

Fez parte da equipe de evangelismo denominada Equipe Êxodo com objetivo de Evangelizar e ganhar
almas para o reino de Deus. Realizou trabalhos em vária cidades como Alta floresta, Carlinda, Paranaíta,
Nova Bandeirante, Nova Mutum, Santa Rita do Trivelato, Gleba Japuranã, Nova Monte Verde, São Jose do
Capuí, e também em Vilas e Garimpos da região.
Em 1993 foi transferido para a congregação do setor industrial onde permaneceu por 4 anos e seis meses .
No ano de 1998 o pastor Fernando foi transferido para a cidade de Carlinda na época Campo de Alta
Floresta. Ao assumir a congregação o pastor Fernando tinha pela frente um grande desafio. Concluir a
construção do templo que estava na fase de cobertura. Porem foi necessário reforçar a estruturas do templo
para melhor proteção e segurança da obra. Era uma época difícil os recursos financeiros eram poucos,
porem o otimismo do pastor Fernando, sua força de vontade, e o amor pela obra de Deus levou a tomar
atitudes de um verdadeiro líder. Convocou os irmãos que se puseram em prontidão e se uniram pela mesma
causa com mesmo propósito, terminar a construção da casa do senhor. Para granjear recursos foram feitos
vários mutirões. Para roçada de mato, roçada de pasto, roçada de capoeira, derrubada de mato, que na
época era um dos meios usados para limpeza e preparação da terra para o plantio agrícola. Com muita
disposição união e força de vontade pouco a pouco o Templo ia sendo edificado e o nome do Senhor sendo
glorificado.
Em 2005 Ingressou na Faculdade de Educação Teológica Pentecostal das Assembleias de Deus em
Cuiabá/MT/ FAETEP.MAT para cursar Teologia, como um preparativo para seguir seu chamado ministerial.
As dificuldades eram muitas os desafios eram grandes, porém ele não desanimou. Em 2006 concluiu o
bacharelado em teologia na capital do Estado, Cuiabá.
Em 2011 formou em Administração pela UNIFLOR - União das Faculdades de Alta Floresta.
Em 2012 fez Pós-graduação em Didática do Ensino Superior.
Em 2018 formou bacharel em Direito pela FADAF - Faculdade de Direito de Alta Floresta.

No ano de 2013 sob a liderança do Pastor Presidente João Agripino de França, a Igreja Assembleia de Deus
em Carlinda foi emancipada, passando a ser Campo Autônomo, e o Pastor Fernando foi empossado como
Pastor Presidente.
Pastor Fernando é um homem que não tem medo de lutar acreditando na Fé vencem os desafios e faz as
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coisas acontecerem em todas as igrejas por onde passa gostou de construir, realizar festas, confraternizar
com o povo de Deus. Fez reformas internas no templo como também ampliou a galeria aumentando a sua
capacidade de acomodar os fiéis. Tem dado todo Apoiou a Construção de uma congregação na comunidade
Del Rey. Construiu um salão grande que serve como local para cultos, refeitório e eventos da igreja.
Fez reformas e ampliou a cozinha da igreja dando mais espaço para as irmãs prepararem os alimentos que
serão servidos em festas e confraternizações. Adquiriu uma Kombi e também um ônibus que servem para
trazer os irmãos para a igreja, levar os conjuntos para os Congressos e Festas, e os Obreiros para as
Reuniões Ministeriais, como também dar assistência às Congregações do Setor Rural.
Atualmente o pastor trabalha pela construção de uma casa de acolhimento para crianças um Abrigo um
serviço de proteção social que tem a finalidade de oferecer acolhida a crianças cujas famílias ou
responsáveis encontram-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção.
Nestes 21 anos no Município de Carlinda fez muitos amigos e ganhou inúmeras almas para Cristo, por meio
de palavras, gestos e atitudes simples e verdadeiras. Para toda a população Carlidense, o Pastor Fernando
és um homem querido, honrado, respeitado. Sua simplicidade, sabedoria, sinceridade, perseverança,
coragem, sua idoneidade, sua moral a sua vida como um todo expressam características de um homem
movido pelo desejo de ajudar, acolher os menos favorecidos, nos inspira, nos encoraja nos ensina a sermos
fortes, nos traz esperança.
Pelos relevantes serviços prestados à sociedade Mato-grossense, solicito a aprovação do Projeto de
Resolução que ora submetemos à deliberação dos nobres parlamentares.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 17 de Dezembro de 2019

Sebastião Rezende
Deputado Estadual
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