
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

JUSTIFICATIVA - PDL 0079/2020 
O Senhor Mauro Edson da Costa Dias, nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 23 de 

abril de 1981. 

Possui bacharelado em Teologia e outro em Administração de empresas. Mais 
recentemente, completou o mestrado em Teologia. É casado com a Mestre em Psicologia da 
Educação, paulistana, Camila Gagliardi Dias. 

Foi professor e capelão no Colégio Adventista UNASP, escola que funciona há 105 
anos, no bairro do Capão Redondo, onde foi responsável pela ênfase espiritual na vida de 
1.800 alunos, de 2005 a 2011. 

Criou grupos de alunos voluntários para apoiar orfanatos e famílias carentes, na zona 
sul de São Paulo. Um dos orfanatos beneficiados foi o São Tiago, no bairro do Capão 
Redondo, com ações de 2008 a 2012, envolvendo alimentação, brinquedos e celebração do 
dia da criança. Isso gerou uma importante interação com os alunos da escola. 

De 2012 a 2016, foi pastor associado da Igreja Adventista do Sétimo Dia do UNASP, 
com mais de 4 mil membros. Entre as funções pastorais, Mauro destacou-se no 
aconselhamento, ajudando centenas de famílias. Teve uma importante atuação na viabilização 
das reformas e ampliações que foram feitas no edifício da igreja, com a readequação das salas 
dos departamentos infantis e os ajustes para garantir a acessibilidade ao edifício da igreja. Vale 
destacar também sua liderança na Assistência Social Adventista da Igreja do UNASP, 
ampliando o atendimento a mais de 100 famílias da Cohab Adventista, com cestas básicas e 
cursos profissionalizantes. 

Sob a liderança do pastor Mauro, foi iniciado na Igreja do UNASP o plano do Mutirão 
de Natal. A Igreja arrecadou de 20 a 40 toneladas de alimentos por ano. Além de atender mais 
de 600 crianças carentes com kits de higiene, roupas e brinquedos, através do projeto de 
adoção no Natal. As famílias da igreja recebiam informações de nome, tamanho e idade das 
crianças da Cohab, previamente identificadas pela Assistência Social Adventista, e davam de 
presente um kit completo de higiene, roupas e um brinquedo. As crianças e suas famílias iam a 
igreja em um sábado de dezembro, assistiam ao culto e recebiam os presentes. 

A partir de 2017, Mauro Dias, foi pastor distrital da Igreja Adventista do Sétimo, do 
bairro do Campo Limpo, também na zona sul de São Paulo. Na área de influência dessa igreja, 
mais de mil pessoas foram atendidas com diversas ações públicas: 2 feiras de saúde e 2 ações 
no Largo do Campo Limpo, sendo uma de revitalização da praça e outra de atividades 
saudáveis como: ginástica na praça, distribuição de água para os frequentadores da praça e 
palestra sobre saúde. Foram realizados também 2 eventos do Mutirão de Natal, distribuindo 
cerca de 10 toneladas de alimentos no bairro. Organizou feiras de saúde e atendeu a mais de 2 
mil pessoas com serviços gratuitos de cuidado pessoal, cursos profissionalizantes e orientação 
sobre vida saudável. 

Desenvolveu nas igrejas que liderou, um conceito pioneiro de comunicação, baseado 
na transmissão ao vivo dos cultos, e criação de canais de relacionamento com a sociedade 
através de portal na internet e redes sociais. 

Atualmente é pastor distrital em Mogi das Cruzes, onde lidera 6 igrejas, sendo que a 
Central tem mais de 80 anos de existência. 

O pastor Mauro Dias acredita no papel social da igreja e na parceria com o poder 
público para auxiliar os que mais precisam. Em algumas ações promovidas pela igreja, como a 
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feira de saúde, o poder público apoiou com espaços públicos, como a disponibilização do 
espaço de escolas municipais para o evento. Na revitalização da praça, o poder público 
disponibilizou as ferramentas e materiais, e a igreja a mão de obra. 

Neste ano de pandemia, o pastor Mauro Dias procurou manter e incrementar as 
atividades de assistência aos necessitados, na sua área de atuação, além de implantar um 
importante e ágil sistema de comunicação com os membros de suas várias igrejas, através da 
internet. 
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