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JUSTIFICATIVA - PL 0797/2019 
A presente propositura objetiva, inclui na Lei nº 14.485, de 19 de julho de 2007, que 

consolida a legislação municipal referente a datas comemorativas, eventos e feriados do 
Município de São Paulo, o "Dia da Igreja Universal do Reino de Deus", reconhecendo e 
homenageando a instituição pelos serviços prestados à sociedade. 

A Igreja Universal do Reino de Deus começou em um coreto no subúrbio da cidade do 
Rio de Janeiro. Com teclado, microfone e uma Bíblia, o então pastor Edir Macedo Bezerra 
pregava para poucos, todos os sábados, no bairro do Méier. A primeira igreja foi erguida onde 
funcionava uma antiga funerária, no bairro da Abolição, também no Rio de Janeiro e o primeiro 
culto foi realizado naquele local, em 9 de julho de 1977. 

Ao longo dos 42 anos de sua trajetória, a Universal se fez presente em 127 países dos 
cinco continentes, contando com mais de 9,8 milhões de fiéis e frequentadores ao redor do 
mundo. É uma das maiores organizações religiosas do Brasil e a 29ª maior igreja em número 
de seguidores do mundo¹. 

A celebração do aniversário da Igreja Universal do Reino de Deus é uma homenagem 
aos homens e mulheres que fazem parte desta história. Bispos, pastores, colaboradores, fiéis e 
cada um dos que, de alguma forma, tiveram suas vidas transformadas por meio da ação da 
instituição. 

Pelas razões acima expostas, rogo pelo voto favorável dos Nobres Pares à presente 
propositura. 

_____________ 

¹ Religious Bodies of the World with at Least 1 Million Adherents. Adherents. Disponível 
em https://www.adherents.com/adh_rb.html. Acesso em: 22 jul. 2019." 
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