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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 
 
 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 016/19  

 

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos Anais desta Casa, 

votos de congratulações com o Senhor Mário Moreno, pela inauguração da Congregação 

Judaico-Messiânica Shema Israel, que aconteceu nos dias 26, 27e 28 de abril. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

Senhor Mário Moreno nasceu em 19 de outubro de 1961 em São Paulo, Capital. Casado 

com Dolores M. Silveira; é pai de Ysrael Moreno; é Fundador e Líder do Ministério Profético 

Shema Israel que deu origem à Congregação Judaico-Messiânica Shema Israel e que também dá 

suporte às igrejas e grupos que desejam trabalhar com a Restauração, sendo, além disso, escritor, 

conferencista, autor de diversas obras literárias, tradutor da Brit Hadasha - Novo Testamento - 

direto do hebraico e professor, lecionando, ao longo dos anos, diversas matérias na área de 

Teologia Judaico-Messiânica. 

 

A Congregação Judaico-Messiânica Shema Israel nasceu com o propósito de suprir as 

lacunas existentes dentro do Cristianismo acerca dos descendentes de judeus que desejam 

resgatar suas raízes e congregarem dentro do judaísmo com a vertente Messiânica, ou seja, 

declarando que Ieshua é o Messias. 

 

Seu trabalho tem a finalidade de não somente resgatar as raízes judaicas de toda a cidade 

de Votorantim que, pela sua história, foi fundada por "mercadores" e houve uma fundamentação 

da cidade pela comunidade judaica representada pela família do senhor José Ermírio de Moraes 

que é de origem judaica e que investiu na cidade, e isso nos mostra que a cidade carrega uma 

herança judaica que precisa ser resgatada. 

 

Nossa congregação então busca resgatar as raízes e origens das pessoas que descendem 

dos primeiros judeus que aqui chegaram e também buscamos interceder pela cidade em oração a 

fim de que aconteçam mudanças substanciais no âmbito espiritual com reflexo na vida cotidiana 

da cidade. 

 

Nosso objetivo é crescer e ajudar a cidade em seu desenvolvimento espiritual e também 

econômico, social e político; oramos para que Votorantim seja conhecida como uma cidade onde 

as pessoas vivam uma vida plena dentro dos padrões de justiça exarados pelos céus. 

 

O trabalho realizado por eles é inédito, haja vista estarem restaurando a "judaicidade" da 

cidade e das pessoas e, por isso, são pioneiros na busca pela restauração desse povo e seu 

reconhecimento como descendentes do povo que fez, faz e ainda fará história no âmbito 

mundial. 
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Teve a felicidade de inaugurar a nova igreja, nos dias 26, 27 e 28 de abril. No futuro que 

projeta traz consigo projetos que terão a finalidade de expandir os horizontes, não somente das 

pessoas, como também da própria cidade de Votorantim, levando-a a ser conhecida em todo o 

território nacional. 

 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado, e: 

 

 Ao Jornal "Folha de Votorantim"; 

 Ao Jornal "Gazeta de Votorantim"; 

 À TV Votorantim; 

 À Rádio Ipanema FM (jornalismo); 

 À Rádio Band FM (jornalismo); 

 À Radio Cacique AM e FM (a/c do Jornalista Oliveira Junior); 

 À Rádio Nova Tropical; 

 À Rádio Cantate FM; e 

 À Rádio Cidade de Votorantim (WEB). 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 7 de maio de 2019. 

 

 

 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

Vereador 


