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Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE PESAR", na forma:
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Wilson Santos, vem apresentar Moção de Pesar pelo falecimento da Pastora
Gisela Guth de Araújo.

JUSTIFICATIVA

Morreu no dia 28 de dezembro de 2020 a pastora Gisela Guth de Araújo, aos 74 anos, vítima da COVID-19.
A primeira pastora de igreja evangélica em Mato Grosso, Gisela Guth de Araújo, foi internada no dia 28 de
novembro em um hospital de Sorriso, cidade onde participava de um seminário e no dia 30, foi transferida
para Cuiabá.
Pastora Gisela apresentava comorbidades como cardiopatia, diabetes e hipertensão, já teve embolia
pulmonar e tratava há um ano um pequeno tumor no seio.
A pastora também ficou conhecida por disputar o Senado da República nas eleições de 2006 e esteve
presente na vida política da capital quando fui prefeito de Cuiabá entre 2005 e 2010.
Família, discípulos, pastores e amigos a descrevem como uma mulher visionária, com chamado apostólico,
profético, apaixonada pela obra missionária, que entendia sua vocação e seu chamado. Não se acovardou
diante da grandiosa missão de propagar o evangelho de Jesus Cristo.
Em Mato Grosso visitou os todos 141 municípios e orou com cada prefeito, os quais, solenemente, fizeram a
entrega da chave da cidade para o Senhor Jesus, escreveu vários livros e era presença certa nos
movimentos pela ética e moralização do Brasil.
Como se não bastasse, foi à Brasília e fez o mesmo com o presidente Jair Bolsonaro, momento em que ela
lhe entregou uma chave e um decreto, para que o presidente fizesse um ato profético de entrega do Brasil ao
Senhor Jesus, o qual comprometeu-se em fazê-lo.
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Deixa manifesto o seu caráter aprovado e seus inúmeros serviços prestados à família, à igreja, a sociedade
e à política mato-grossense e brasileira.
Em nome deste Parlamento e em caráter pessoal, expresso aos familiares e amigos da pastora Gisela Guth
de Araújo, votos de pesar por sua partida, rogando a Deus para que a acolha na Glória Celeste e dê o
necessário conforto aos corações daqueles que tiveram o privilégio de conviver com uma cidadã exemplar.
Diante dos fatos, e de sua importância, solicito aos meus nobres Pares a aprovação desta proposição.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 05 de Janeiro de 2021

Wilson Santos
Deputado Estadual
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