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JUSTIFICATIVA - PL 0295/2017 
Em consonância com os relatos da senhora Jecé Dornelas dos Santos, "tudo começou 

no coração de Deus e de um homem chamado Pastor Rubens dos Santos. Tendo sido 
ordenado aos 22 anos na igreja Batista, serviu esta igreja por aproximadamente mais 22 anos. 
Após todos esses anos de pastorado, Deus reservava ao seu servo uma nova experiência: o 
seu batismo no Espírito Santo, dando assim início a um novo tempo, o que o levou a pedir a 
Deus que o guiasse em um novo ministério, cheio da graça e da unção do Espírito Santo". 

Dessa forma, em meados de 1984, o Pr. Rubens, então capelão evangélico da Casa 
de Detenção, fundou uma organização chamada SEMEIA (Sociedade Evangélica Missionária 
Educacional Inter-Americana), filiada a duas outras organizações americanas, que atuava na 
evangelização de presidiários, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. 

Na mesma época fundou uma organização visando o progresso e a integração dos 
negros no Brasil, chamada Pr. Martin Luther King Jr., fruto da admiração que tinha pelo 
trabalho desse grande líder. 

Pr. Rubens gostava muito de ler sobre a história dos negros americanos. Um dia caiu 
em suas mãos um livro sobre a IGREJA DE DEUS EM CRISTO, o que lhe despertou interesse 
pela história da igreja. 

Em 1986 o Pr. Rubens dos Santos fundou a IGREJA DE DEUS EM CRISTO no Brasil, 
que começou os trabalhos na casa do Pr. Aldo Bezerra. Sentiu o desejo de também abrir uma 
igreja no Rio de Janeiro, pois assim seu coração desejava. Hoje, em razão desses anseios, o 
trabalho prospera e cresce em vários estados. 

Nesse sentido, solicito aos meus pares apoio para a aprovação deste importante 
projeto de Lei. 
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