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O presente projeto tem por objetivo incluir no calendário oficial da cidade de São Paulo 

a data em que se comemora e homenageia o Corpo Diaconato da Igreja do Evangelho 
Quadrangular - "Dia do Diaconato Quadrangular" para se comemorar anualmente todo primeiro 
dia do mês de Maio. 

A palavra "diácono" em grego diakonos é usada 30 vezes no Novo Testamento e 
significa servo também traduzida ministro, o verbo em suas várias formas (diakonew e 
diakonia) é também traduzido como ministrar ou servir. Sempre assistente e pessoa pronta 
para obedecer, ser doutrinada e ensinada. 

Diaconato é um ministério formado por homens e mulheres que recebem formação aos 
moldes bíblicos e se dispõem ao serviço auxiliador e apoiador material e espiritual na Igreja 
local. Desde os tempos de Jesus Cristo sendo citada a primeira vez no Livro de Atos dos 
Apóstolos 6:1-6. 

Atualmente há em torno de sete mil diáconos em atividade na Igreja do Evangelho 
Quadrangular no Município de São Paulo. 

Na Igreja do Evangelho Quadrangular o Corpo Diaconal se faz presente desde a sua 
fundação cuja atribuição neste período era o de evangelizar. 

Hoje seu trabalho consiste em zelar pela Igreja em todos os seus aspectos: pela 
reputação, organização e limpeza. Inclui-se, aqui, zelar pelo nome da Igreja, defendendo-a, 
bem como aos seus líderes, de difamação e calúnia, e cuidar dos seus bens, impedindo que 
sejam destruídos ou danificados, comunicando um responsável assim que o fato ocorrer, para 
que providências sejam tomadas. 

Diáconos e as diaconisas cumprem a função de mantenedores da organização, da 
ordem e do asseio. O zelo pela Casa de Deus inclui os mínimos detalhes e, até mesmo, 
aqueles ambientes que se costuma deixar de lado, como é o caso dos banheiros, que não 
deixa de ser um cartão de visitas. Um banheiro limpo, perfumado e bem arejado revela o 
cuidado por um ambiente que deve primar pela excelência. Por isso, quem exerce o diaconato 
deve verificar se esse espaço está limpo, se tem papel, toalhas e água, providenciando o que 
for necessário. 

O Diaconato exige que se tenha a mesma disposição dos discípulos antes da Última 
Ceia: preparação. É um ministério linha de frente, que prepara o caminho para que a pregação 
da Palavra possa produzir o seu efeito na vida dos ouvintes. 

É um grupo escolhido com cuidado, com base em sua espiritualidade e boa reputação 
moral, a fim de estar fielmente ao lado de seu pastor e líder espiritual, bem como dos membros 
da Igreja. O cuidado para que o corpo diaconal faça um trabalho lado a lado com seu pastor é 
da maior importância, porque retrata que o primeiro está afinado com a Palavra e com o 
pensamento geral de que "Diaconato é serviço, amor e carinho ao Senhor". 

A importância do trabalho realizado pelo corpo diaconal deve ser valorizada e honrada 
pelos pastores e toda a liderança da igreja, tanto em nível local, regional, estadual ou nacional. 
É uma verdadeira joia nas mãos do Senhor prontos à servir. Enfim, são homens e mulheres 
que voluntariamente dedicam seu tempo e trabalho em prol da Igreja do Evangelho 
Quadrangular. 
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Com a grande consideração e reconhecimento do valor precioso que têm os diáconos 
e diaconisas desta congregação, que desenvolvemos este Projeto de Lei de suma importância 
para estes homens e mulheres dedicados ao Reino do Senhor. 

Pela importância, oportunidade e relevância da iniciativa, solicito aos nobres pares 
concordarem com o mérito desta proposição, aprovando-a em seus justos termos. 
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