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JUSTIFICATIVA - PL 0089/2017 
A Igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada na cidade de São João da Boa Vista, 

estado de São Paulo, em 15 de novembro de 1951, pelo missionário integrante da Foursquare 
Gospel Church, Harold Edwin Williams, natural de Los Angeles, EUA, o qual teve o auxílio de 
Jesus Hermírio Vasquez Ramos, natural do Peru. 

          De 1952 a 1954 Harold liderou, junto ao missionário Raymond Boatright, o 
movimento Cruzada Nacional de Evangelização, que teve início na cidade de São Paulo. 

          As reuniões tiveram inicio nos bairros da Água Branca e Santa Cecília. As 
décadas de 70 e 80 foram marcadas pelo evangelismo dinâmico e pela construção de grandes 
e belos templos. 

          A visão da Igreja do Evangelho Quadrangular é apresentar Jesus Cristo, o filho 
de Deus, como o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o Médico dos médicos e o Rei 
que há de vir. Desde a fundação da igreja, em 1923, essa visão foi praticada por meio da 
evangelização e do estabelecimento de assembléias locais nos EUA e no exterior. Por conta 
disso, deu-se início a consolidação e a formação de líderes em todos os níveis da vida cristã, 
em colaboração com outros membros do corpo de Cristo para aprendizagem e conhecimento 
bíblico, a fim de que seja vivido o mandamento bíblico de sermos "sal" da Terra e "luz" do 
mundo. 

          A igreja criou o Instituto Teológico, com mais de 4,5 mil alunos e 1,2 mil 
professores, cursos de extensão preparados pela Secretaria de Educação e Cultura. 

          Além de diversos livros e publicações cristãs de qualidade, produzidos e 
distribuídos pela Editora e Publicadora Quadrangular George Russell Faulkner, a editora oficial 
da denominação no Brasil. 

          Atualmente, a Igreja do Evangelho Quadrangular já está presente em 146 países 
ao redor do mundo. Sua sede mundial está localizada em Los Angeles, Califórnia (EUA), mas a 
igreja funciona de forma autônoma em cada pais. No Brasil, de acordo com dados do Senso 
2010 do IBGE, há mais de 2 milhões de membros em todo o país. 

          Há aproximadamente 2500 Igrejas do Evangelho Quadrangular no estado de 
São Paulo, das 645 cidades 579 têm igrejas. Só a capital conta com 350 templos, com mais de 
70 mil membros”. 
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