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A Câmara MuniciPal de Alagoinhas, através dos Excelentíssimos Vereadores,
da'Marcha
manifesta votos de louvor e aplausos em homenagem à 193 Edição
para Jesus.
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Justificativa
No dia 15 de novembro de 2Ot7, aconteceu a 19e Ediçã{ da March
em Alagoinhas (BA), manifestação cristã já bastante con

em nossa

pela sua grandiosidade e participação, organizada pela Ordem dos Ministros
200 igrejas'
Evangélicos de Alagoinhas -OMEA, composta por aproximadamente
Des'
A marcha concentrou-se na Avenida Juracy Magalhães em frente ao{órum

a Deus, e
Ezequiel Pondé, onde recebeu dezenas de fiéis que buscavam clamar
seguiram em caminhada até

a

Praça J.J Seabra (Coreto), onde aconteceu o

grande ato com a presença de autoridades, mas, principalmente, de muita
participação da comunidade evangélica.

A marcha acontece em várias cidades do mundo e aqui não foi diferente,
reunindo fiéis de diversas religiões, não apenas evangélicos, tomando
proporções extraordinárias, atraindo inúmeros participantes, que depositam
í

sua crença em Jesus como salvador.

Durante o percurso, a multidão louvou

e

orou junto com cantores e Pastores,

por Alagoinhas e Pela nossa nação.

Ao final da caminhada, uma multidão ouviu pregações e louvog a
reafirmando nossa fé e a crença em dias melhores para o nosso

po'o''

Jesus,
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ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

a nossa homenagem algeMarcha para Jesus de
além de
Alagoinhas, a OMEA, ao Pastor Hélio Junior e seus colaboradores'
Expressamos, desta forma,

prestar homenagem,in memoriom,ao Pastor Alfredo, ex-presidente da OMEA

instituição que tem preservado e mantido a realização todos os anos dessa
paia nosso'
manifestaçâo - ressaltando e reconhecendo a importância deste ato
município e principalmente para a lgreja do nosso

Senhor'

i.

Dê-se ciência desta MoÇão aohomenageado e as autoridades constituídas de
nossa cidade.
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Sala das Sessões, em

21de novembro de2Ot7.
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