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Concede o Titulo de Cidadão Mato-grossense ao
Senhor Samuel Antônio dos Santos.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o Art. 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:
Art. 1º Concede o Titulo de Cidadão Mato-grossense ao Senhor Samuel Antonio dos Santos.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O Sr. Samuel Antonio dos Santos nasceu em São Paulo/SP e foi criado no centro desta capital, onde ficou
até o ano de 2010.
Em 2008, ainda em São Paulo, se converteu na Igreja Videira da Armênia, e dois anos após foi para a
agência de missões em Curitiba, a Missão VEM.
Ali, por um período de dois anos, de 2011 a 2012, liderou o projeto JESUS FOR ALL, que criou com o
objetivo de prestar assistência à igreja realizando treinamento de jovens para ações de evangelismo.
Nessa agência de missões em Curitiba conheceu sua esposa Maressa Xavier Meira de Moura Santos, e se
casou no ano de 2010.
Em 2013, veio para Mato Grosso, onde concluiu o Bacharel em Teologia pelo Seminário Batista de Mato
Grosso, e três anos depois, em 2016, foi ordenado Pastor. Neste mesmo ano, assumiu a então congregação
Batista de Poconé, um trabalho missionário da Primeira Igreja Batista de Cuiabá.
Desde então, juntamente com sua esposa, também pastora, está à frente desta congregação que em 2020
foi emancipada, tornando-se Igreja Batista Nossa Casa.
A Nossa Casa tem uma visão de igreja-família, que acredita em uma paternidade e filiação espiritual.
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Possui diversos ministérios que existem com propósitos específicos dentro da igreja como por exemplo, o
Ministério Start, que traz fundamentos bíblicos e valores para as nossas crianças, e também o Ministério
Preciosas, que auxiliam mais de 100 mulheres através de aconselhamento e assistência espiritual.
Tem trabalhado para que a igreja possa se tornar relevante na sociedade através do serviço à comunidade
local, com o objetivo de tornar Jesus conhecido agindo como ele agiria, e sendo a resposta que as pessoas
precisam.
Ainda em 2020, durante o período dos incêndios no pantanal, realizou algumas ações pontuais como por
exemplo, higienização das fardas dos militares que estavam nesse combate e não tinham onde lavá-las, e
também a visita e doação de cestas básicas para 31 famílias da comunidade Barra do Piraim que perderam
parte de seu sustento em virtude do fogo.
Como ações contínuas temos o projeto Quilo do Amor, desde 2017, em que foram arrecadados alimentos
não perecíveis e produtos de limpeza, montando cestas básicas, as quais foram doadas para famílias
carentes em Poconé, prestando também suporte e assistência à essas famílias.
Com os jovens, desenvolveu o Projeto Detox, um movimento que acontece desde 2016, e tem por objetivo
discipular a juventude, realizar missões e proporcionar ambientes de resgate levando-os à um
relacionamento de intimidade com Deus como verdadeiros discípulos de Jesus.
Acredita na igreja não como um monumento mas sim como um movimento que funciona para além das
quatro paredes.
É merecedor de muitas homenagens pelo que já fez, está fazendo e ainda fará pelo Estado de Mato Grosso.
Desse modo, apresento a proposição Legislativa e peço apoio dos nobres pares pela sua acolhida e
merecida aprovação.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Agosto de 2021

Paulo Araújo
Deputado Estadual
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