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JUSTIFICATIVA

O "de cujus" Josué Barbosa Lira, nascido no dia 16 de janeiro de mil novecentos e trinta e
três, na cidade de Condeuba, Estado da Bahia, filho de Josias Barbosa Lira e Teodomira
Pereira de Jesus, casado com a Senhora Maria José Cezário de Andrade Lira.
Josué Barbosa Lira chegou em São Paulo com 16 anos de idade. Começou a trabalhar e
estudar, fazendo o Curso de Química. Depois de formado não exerceu a profissão por ter
descoberto seu talento para música. Resolveu cantar em boates, clubes noturnos e etc.
Mas alguém falou de Jesus e lhe presenteou com uma Bíblia. Através deste maravilhoso
presente, é que conheceu Jesus e através da palavra resolveu aceitá-lo como seu único e
verdadeiro salvador, deixando os cânticos das músicas populares e entoando somente
Hinos de Louvores a DEUS, cantando nas igrejas evangélicas de todas e quaisquer
denominações, onde foi bem recebido por todos os irmãos em Cristo.
Josué Barbosa Lira, a cada dia se sentia mais grato a DEUS pelos benefícios recebidos,
restando apenas agradecer as bênçãos recebidas que recebeu em 1961 quando gravou o
primeiro Disco Evangélico, ainda em 78 rotações, e quando lançou o compacto, gravou
17 compactos. Desta forma chegou ao recorde de gravações, com 9 LPs, por ano, nas
gravadoras Louvores do Coração, Doce Harmonia, Califórnia, cartaz Discos, Copacabana,
Recanto dos Evangélicos, Novo Horizonte e muitas outras, atualmente tem vários CDs.
Dizia ser um cantor feliz, por cantar louvores a DEUS, talvez seja quem mais tenha
gravado discos no Brasil, quiçá no mundo, chegando a impressionante marca de 2738
músicas gravadas em disco, 136 LPs gravados mais 6 CDs.
O que lhe proporcionou muitas viagens pelo Brasil de Norte a Sul, de Leste a Oeste e a
oportunidade de conhecer 8 (oito) países: Portugal, Itália, Espanha, Chile, Equador,
Uruguai, Paraguai e Argentina.
Não satisfeito em março de 1989 fundou a Entidade Religiosa Filantrópica, denominada
CRUZADA UNIVERSAL DE EVANGELlSMO E LOUVORES A DEUS, com o nome
fantasia de CRUZUELD, entidade que vem prestando serviços assistenciais a mais de 300
famílias carentes, inclusive crianças e adolescentes. Também realiza "O NATAL DAS
CRIANÇAS CARENTES" com a participação superior a 300 crianças, que recebem
brinquedos roupas e, o mais importante, amor, carinho e fraternidade.
Por tal motivo, esta singela homenagem é o mínimo que se pode fazer para esse grande
ser humano que muito fez para a cidade de São Paulo, levando a palavra de DEUS a todo
o Brasil bem como para outros países, que certamente contribui ricamente para a melhoria
de nossa Nação.
Destarte, requeiro dessa E. Casa Legislativa, contando com os Nobres Vereadores, para a
aprovação do presente Projeto de Lei, diante o caráter relevante vislumbrado.

