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JUSTIFICATIVA - PL 0452/2014 
Pastor Severino Pedro nasceu no dia 19 de junho de 1946, no município de Itaretama 

(RN), filho de José Pedro das Neves e Sebastiana Silva. Foi ordenado pastor em 4 de fevereiro 
de 1982. 

Com formação em Teologia e Filosofia, ele dedicou-se ao ministério do ensino e à 
produção de literatura teológica, com destaque para a área da Escatologia Bíblica. 

Algumas de suas obras publicadas são "...E Samaria", "A Doutrina da Predestinação", 
"A Doutrina de Deus", "A Existência e a Pessoa do Espírito Santo", "A Vida de Cristo", 
"Apocalipse - versículo por versículo", "Escatologia - Doutrina das Últimas Coisas", 
�Homilética", "O Pregador e o Sermão", "O Crente e a Prosperidade", "O Homem: Corpo, Alma 
e Espírito", �Os Anjos - Sua Natureza e Ofício" e "A Doutrina do Pecado". 

A destacada atuação do pastor Severino Pedro da Silva como escritor o conduziu a 
ocupar espaço na Academia Evangélica de Letras do Brasil em 7 de outubro de 1989. Desde 
2005, é membro também da Casa de Letras Emilio Conde das Assembleias de Deus no Brasil. 

Durante a sua trajetória, o escritor comentou dois trimestres da revista Lições Bíblicas 
da CPAD para a Escola Dominical, sob os temas "A Vida de Cristo" (1989) e "Josué: livro das 
vitórias" (1992). O pastor Severino Pedro também atuou como articulista dos periódicos da 
CPAD durante décadas. Deixa viúva irmã Maria Aparecida e duas filhas. 

O Pastor Severino Pedro muito atuou pelo bem da cidade e de toda comunidade. 

Procurou sanar as dificuldades encontradas por cidadãos e moradores na busca de 
melhores condições - em todas as áreas - para os habitantes desta metrópole. 

A denominação desta praça com o nome do Pastor Severino Pedro da Silva será uma 
justa homenagem a um cidadão que dedicou boa parte de sua vida a um trabalho direcionado 
ao próximo e ao bem-estar dos cidadãos. Trabalho este que hoje beneficia milhares de 
pessoas que sofrem nesta cidade. Em frente r. Linconl Junqueira, 395 - Jd. São Pedro... 

O Pastor Severino Pedro faleceu no dia 04 de julho de 2013. 
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