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EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

1º Secretario

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA

Em 17 de Fevereiro de 2022

REQUER O ENVIO DE CONGRATULAÇÕES AO PASTOR JECER GOES

PELOS VINTE E DOIS ANOS DE FUNDAÇÃO DO MINISTÉRIO CANAÃ

O Deputado André Fernandes, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, vem, com o devido respeito e acatamento,

requerer a Vossa Excelência, que após a manifestação do Plenário desta Casa Legislativa, se digne a encaminhar congratulações

ao Pr. Jecer Goes, pelos vinte e dois anos de fundação do Ministério Canaã, fundado em 14 de fevereiro de 2000.

Justificativa:

O Ministério Canaã foi fundado oficialmente no dia 14 de fevereiro de 2000. De forma desprendida, o pastor Jecer Goes deu início ao

trabalho em uma sala do antigo Hotel Colonial, na Av. Beira Mar, em Fortaleza. 

No primeiro culto, ocorrido no dia 16 de fevereiro de 2000, estavam presentes menos de 30 irmãos. 

Após 30 dias, o trabalho foi transferido para o Colégio Professora Jemina Gois, no bairro Pan Americano, e os cultos eram realizados

na quadra da escola.

Passados três meses, a igreja passou a ser sediada em um prédio alugado na Av. do Imperador (esquina com a Av. Domingos

Olímpio), no Centro da capital cearense e todos os que faziam parte daquela obra inicial ficaram “orgulhosos”, pois para eles o

imóvel era grande e proporcionava melhores condições de realizar um bom trabalho. 

Com o crescimento da Obra, foi alugado o antigo prédio da Antártica na avenida José Bastos e foi exatamente ali que os milagres

começaram a acontecer e Deus manifestou um grande avivamento.

Deus abriu as portas do céu e cumpriu a Promessa que fez ao Pastor Jecer há muitos anos atrás, e foi adquirido um grande terreno

no bairro Passaré, onde iniciou-se a construção do Santuário Canaã.

Hoje o Santuário Canaã é o Maior Templo Evangélico do Nordeste com capacidade para 12.000 pessoas. O Ministério Canaã

atualmente conta com 120 Igrejas anunciando o Sagrado Evangelho aos corações através das plataformas digitais, rádio,

evangelismo nas ruas, bairros, cidades e municípios.

É de conhecimento público a grande importância que a religião representa para a sociedade, sobretudo, com vários trabalhos

desenvolvidos que contribuem para a formação humana pautada nos princípios bíblicos.

Durante todos esses anos de existência do Ministério Canaã, milhares de pessoas tiveram suas vidas transformadas, pessoas que

viviam a margem da sociedade e preocupavam as autoridades, hoje, possuem suas vidas transformadas pelo poder do evangelho,

encontraram em Cristo um motivo para levarem suas vidas de forma exemplar e agora são pessoas exemplares. Uma verdadeira
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contribuição social.

Exemplos assim, devem sempre receber nossa admiração e respeito, e o mínimo que podemos fazer neste sentido é manifestar

nosso apoio através do presente expediente. Portanto contamos com a aprovação dos nobres pares.

Endereço:

Av. Dr. Silas Munguba, 5454, Passaré, Fortaleza/CE CEP 60.741-575

Sala das Sessões, 15 de Fevereiro de 2022

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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___________________________________________________________________________________________________________

Informações complementares
___________________________________________________________________________________________________________

Entrada Legislativo: 15.02.2022

Data Leitura do Expediente: 16.02.2022

Data Deliberação: 17.02.2022

Situação: Aprovado
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