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Em 1º de Agosto de 1972, em Santos/SP, nasceu a pastora Denise Gouvêa de 
Seixas Pereira. Filha de Manoel da Silva Gouvêa e Helena da Silva Gouvêa, teve 
dois irmãos, Débora e Douglas, ambos já falecidos. Casada com Rinaldo Luiz de 
Seixas Pereira, que é apóstolo da Igreja Evangélica Bola de Neve e mãe de Nathan, 
Rinaldo Neto e Raquel, exerce a função de pastora na mesma denominação que seu 
esposo desde 2000.  
A infância e adolescência da homenageada se deram ainda na cidade santista, lugar 
em que conheceu o uso de entorpecentes, com o qual lutou por alguns anos. Em 1º 
de Janeiro de 1995, após uma overdose, já sentindo sua vida se esvaindo, pediu 
mais uma chance a Deus. Com a graça concedida, buscou forças para superar as 
drogas, internando-se numa casa de recuperação, onde entregou sua vida ao 
mesmo que a salvou.  
No fim do ano seguinte, perdeu seu irmão, que foi assassinado com um tiro na 
cabeça durante uma briga entre gangues, pouco depois da sua entrada no tráfico 
de entorpecentes. Esse fato foi peremptório para que ela se dedicasse ao combate 
ao vício que tanto a feriu e que foi decisivo para o falecimento de seu irmão.  
Com esse objetivo, conseguiu retirar do mundo das drogas considerável parte dos 
amigos de seu irmão, levando-os ao encontro com a fé cristã, o que foi 
fundamental para a reabilitação destes. Pouco tempo depois, mudou-se para a 
praia de Boissucanga, localizada no município de São Sebastião, visando ao mesmo 
nobre alvo, onde foi, mais uma vez, bem sucedida.  
No ano de 1999, foi-lhe apresentado seu atual cônjuge, com o qual estabeleceu 
laços matrimoniais no ano seguinte, mudando-se assim para o município que aqui 
está a lhe conceder o título de cidadã. Aqui, com já sua ampla experiência no 
assunto, iniciou um projeto específico para dependentes químico chamado 
“ministério Nova Vida”, que já há 13 anos tira centenas de pessoas deste vício que 
tanto assola nossa cidade. Esse mesmo trabalho não se limitou a nossa cidade, 
como se propagou pelas mais de 200 cidades em que a Igreja Evangélica Bola de 
Neve é presente.  
Entre os seis CDs que gravou, dedicou um à sua luta contra as drogas, destinando 
todo o arrecadado para a mesma casa de recuperação que foi elementar para sua 
reabilitação.  
Dado exposto, verifica-se o indispensável merecimento da honraria que se propõe, 
tomando o presente projeto de decreto legislativo nobre e digno para sua 
propositura, sem nada que o desabone. Assim, contamos com o apoio dos nobres 
vereadores dessa casa para a aprovação do presente projeto.  
 


