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A presente propositura tem por finalidade rabenizar a Igreja Universal do Reino de Deus 

pelo aniversario comemorado no dia 09 de julho do presente ano e pelos 45 anos de serviços 
prestados à população de 142 países dos cinco continentes. 

No dia 9 de julho de 1977, um sábado, foi realizada a reunião inaugural da Igreja Universal 

do Reino de Deus. O local era um antigo galpão de uma funerária no bairro da Abolição, zona norte 

do Rio. 

Dez anos depois, em 1987, a Universal já contava com 356 templos espalhados por 18 

estados. Na década de 1990, todos os estados do Brasil já contavam com templos da Igreja. 

A partir de então, o trabalho evangelístico continuou a crescer mundo afora, e desde 2005 

Bispos e Pastores da Igreja realizam o trabalho missionário em todos os cinco continentes habitados. 

Além do trabalho evangelístico, a Igreja Universal também se empenha na ajuda ao próximo. 

Através do Unisocial, o braço social da Igreja Universal, milhões de pessoas necessitadas são 

alcançadas, como pessoas em situação de rua, analfabetos, detentos e seus familiares, menores em 

conflito com a lei, jovens em casas de acolhimento, dentre outros. Apenas em 2022, os 17 programas 

sociais mantidos pela Instituição já socorreram 4,5 milhões de pessoas no Brasil e 1,1 milhão no 

exterior. 

Dentre os projetos sociais da instituição religiosa estão o Projeto Nova Canaã que atende 

mais de 600 crianças e adolescentes do sertão baiano, oferecendo educação infantil até o ensino 

médio, alimentação, transporte, material didático e atendimento médico; o Godllywood que visa 

orientar mulheres de diversas idades para resgatar valores esquecidos; Anjos da Madrugada, que 

atua nas necessidades físicas, espirituais e sociais dos que vivem em situação de rua; Raabe, projeto 

que valoriza e presta assistência às mulheres vítimas de traumas e que sofrem por marcas do 
passado; Grupo Calebe, que tem por finalidade proporcionar qualidade de vida às pessoas com mais 

de 55 anos de idade e o "Projeto Ler e Escrever" que atua na alfabetização de adultos, desde o ensino 

fundamental até o ensino médio. 

Além dos grupos e projetos da Igreja Universal, a instituição participa de diversas 

mobilizações para prestar assistência em situação de calamidade, e como não poderia ser diferente, 

desde o início da pandemia da covid-19, a Universal também mobilizou seus voluntários para ajudar 
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no combate à fome das famílias mais atingidas pela grave crise econômica, tendo distribuído quase 
53 mil toneladas de alimentos desde março de 2020. 

Como prova de que solidariedade não tem fronteiras, desde o início da guerra na Ucrânia, a 
Universal em Portugal, França, Bélgica e outras localidades tem investido pesadamente em estocar 
e doar recursos para as pessoas que perderam os lares em território ucraniano e tiveram que se 
refugiar em países vizinhos que abriram as portas para acolhê-las. Só na Moldávia, um pequeno país 
do leste europeu, foram distribuídas pela Igreja Universal 60 toneladas de alimentos entre abril e 
junho. Em reconhecimento às ações prestadas pela Igreja Universal, a presidente da Moldávia, Maia 
Sandu, chegou a oficiar uma carta de agradecimento por todo o apoio prestado em oferecer ajuda 
às pessoas refugiadas da guerra. 

Em Mogi das Cruzes também contamos com um amplo e atuante grupo de voluntários da 
Igreja Universal que, através das ações sociais alcançam a população mais necessitada de Mogi das 
Cruzes, independente de idade, cor, situação social, credo religioso ou gênero, levando não só a ajuda 
material, mas também a atenção, a solidariedade e uma palavra de fé e esperança, capaz de restaurar 

vidas e famílias inteiras. 

Sendo assim, diante de todo o exposto, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o 

Douto Plenário, REQUEIRO à Mesa Diretiva, sejam consignados na Ata dos Trabalhos da presente 

Sessão Ordinária, VOTOS DE APLAUSOS à IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS pelo seu 452

aniversário e pelos relevantes serviços prestados ao município de Mogi das Cruzes e aos 142 países 

dos cinco continentes. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 12 de julho de 2022. 
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