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Moção nº 3/2019

“Moção de congratulações aos 71 anos da Igreja Presbiteriana de Piedade.”

Senhor Presidente:

ALEX  PINHEIRO  DA  SILVA,  vereador  do  município  de  Piedade/SP,  e  demais 

vereadores que subscrevem a presente, vêm, no exercício de suas prerrogativas, à presença de 

Vossa Excelência propor para deliberação do plenário, a moção de congratulações aos 71 anos da 

Igreja Presbiteriana de Piedade, completados no dia em 4/4/2019.

Esta moção simboliza o reconhecimento ao importante trabalho ministerial desenvolvido 

pela  Igreja  Presbiteriana  de  Piedade,  dando  continuidade  ao  Ministério   do  Senhor  Jesus, 

exercendo  a fé, por meio da obra que traz salvação, reconciliação, cura e libertação.

A contribuição da Igreja Presbiteriana de Piedade a toda comunidade do município tem 

sido fundamental, uma vez que  os ensinamentos religiosos às pessoas resgata vidas  e apoia 

famílias, levando a todos a fé e a prática dos desígnios de Deus. 

Dessa forma, o município de Piedade, representado por seu Poder Legislativo, verdadeiro 

signatário dos anseios democráticos da sua sociedade, em reconhecimento aos valiosos préstimos 

para a propagação do Evangelho, oferece à  Igreja Presbiteriana de Piedade  esta moção de 

congratulações pelos seus 71 anos de atuação em benefício do próximo. 

Que após a deliberação seja dado ciência ao Pastor Lincoln Martinez, bem como aos 

demais membros da Igreja Presbiteriana de Piedade.

Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 30 de abril de 2019.

Alex Pinheiro da Silva
Vereador (PTB)
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Histórico da Fundação da Igreja Presbiteriana de Piedade:

No longínquo ano 1860, a cidade de Piedade fez parte das andanças do reverendo José 

Manoel da Conceição pela região. Ele saía de São Paulo, passava por Cotia, Ibiúna, Piedade para 

chegar em Sorocaba (na época Votorantim e Vargem Grande eram bairros de Sorocaba e Cotia, 

respectivamente). 

No trajeto, o reverendo foi cultivando a semente da doutrina da Igreja Presbiteriana. Um 

dos  frutos  da  peregrinação  religiosa  do  saudoso  José  Manoel  da  Conceição  é  a  Igreja 

Presbiteriana de Piedade - IPP -, organizada em 4 de abril de 1948,  no bairro Jurupará.

Um dos reconhecimentos da atuação do Pastor foi que, em março de 2016, o Governador 

Geraldo Alckmin sancionou projeto do Deputado Edmir Chedid, o qual passou a denominar a 

Estrada  Velha  Sorocaba-Piedade  (via  de  acesso  SPA 097/250)  de  Estrada  “Reverendo  José 

Manoel da Conceição”. 

Ainda, tiveram outras homenagens ao pastor na cidade de Votorantim, com uma avenida 

que recebeu o seu nome.


