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JUSTIFICATIVA - PL 0099/2017 
O objetivo de instituir na Cidade de São Paulo o "DIA DA MULHER QUADRANGULAR" 

a ser comemorado no dia 09 de outubro, se dá por razões fundamentais, é uma homenagem 
às guerreiras, intercessoras, mulheres de oração da Igreja do Evangelho Quadrangular. 

A data em específico se estabeleceu 9 de outubro, pois é o dia do nascimento da 
fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, Aimée Semple Macpherson sendo um 
exemplo de mulher, seguido pelas mulheres quadrangulares até os dias de hoje. 

Foi uma mulher que se amoldava plenamente ao perfil descrito pelo rei Salomão, em 
suas virtudes como trabalhadora, amiga do esposo e dos filhos, mulher ideal, que apesar de 
suas imperfeições humanas, aprazou o coração do Pai. 

Hoje, as mulheres Quadrangulares, são tão guerreiras e de oração, como foi a sua 
fundadora. Atualmente é uma das maiores denominações do mundo. 

Aimée Semple McPherson que nasceu em 09 de outubro de 1890 numa pequena 
fazenda próxima a Ingersoll, em Ontário, Canadá, foi filha única de James e Minnie Kennedy. 

Aimée Semple McPherson viajou o mundo todo em missões de pregação da Palavra 
do Senhor. Dentre tantas características fascinantes de Aimée a sua coragem e ousadia, a 
obediência a voz de Deus marca vidas, transforma famílias até os nossos dias. 

A sua coragem e ousadia na época revolucionou, pois era raro uma pregadora, e ela foi 
respeitada e aceita por milhares de pessoas ao redor de todo o mundo pelos sinais que Deus 
operava em sua vida. Para chegar a exercer sua chamada em plenitude, enfrentou grandes 
provações, a perda do seu primeiro esposo, a viuvez com filha pequena, a dificuldade 
financeira, após o segundo casamento e segundo filho, ela caiu num estado de depressão, 
adoeceu gravemente sendo acometida de cinco cirurgias no mesmo dia, até que o seu SIM ao 
Senhor foi definitivo. 

Aimée enfrentou muitas dificuldades e barreiras como, por exemplo, em sua primeira 
campanha em Mount Forest, em 1915, seu marido lhe mandou um telegrama para que 
voltasse para sua casa. Ela não aceitou, e ele veio ao seu encontro e ouvindo uma de suas 
pregações reconheceu o chamado de Deus na vida dela, estimulando-a a continuar. 

Entre 1918 e 1923 realizou 38 campanhas; no ano 1922 o seu ministério tornou-se 
internacional quando realizou uma campanha na Austrália. Neste mesmo ano na Califórnia 
quando pregava sobre a visão de Ezequiel 1:1-28 foi inspirada a denominar o seu ministério 
como QUADRANGULAR. Aimée também foi autora de vários livros, 105 hinos e 13 óperas 
sagradas. 

Aimée voltou à suas viagens evangelísticas. Uma parada nessa viagem foi na cidade 
Baltimore, onde os jornais divulgaram-na como "Mulher Milagrosa", através desse anuncio o 
teatro ficou repleto de paralíticos e doentes. 

Durante as viagens evangelísticas, sua mãe cuidava com eficiência do Templo em Los 
Angeles. 

Com a morte de sua mãe, Aimée assumiu o Templo, tendo um desgaste físico e 
mental, adoecendo gravemente e seu filho Rolf, que havia voltado de uma viagem 
evangelística assumiu a liderança. 
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Na noite de 26 de Setembro de 1944, Aimée pregou o seu último sermão perante uma 
multidão na Califórnia. 

"O SOL NÃO SE PORÁ SOBRE A BANDEIRA QUADRANGULAR". 

Esta homenagem às mulheres do corpo da Igreja do Evangelho Quadrangular é de 
grande importância e valor, certos que a presença do Senhor Deus se faz com cada uma 
delas. 

Estou certo de que os nobres pares concordarão com o mérito desta proposição, 
aprovando-a em seus justos termos. 

Ante o exposto, solicito apoio dos nobres pares na aprovação deste projeto de lei. 
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