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EiESIADO DA PARAiBA
CAMAIIA MUNICIPAL DE OLHO D' AGUA
"CASA GADIBETE CIRILO DE CARVALHO"

Gabln®to d® V®roador W®slley Wllfy Carvalll® Caldas

progE'r DE DECRE'I+o LEGlsLATlvo No oi /2oig

C®ncede Titulo Honoririo do
munlcipio
de
olho
D'Ag`ia,
AOpASTOR mAVIO DB sOusA
ARA¢JO

Art. 1° - Fica concedido o TITUL0 DE CIDADAO HONORARlo do Municipio de

olho D'Agua, ao PASTOR FLAVIO DE SOUSA ARArfuo.
Art. 2° -Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publ'lcag5o.

Sala das Sess6es, 27 de Novembro de 2019.
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`TUSTIFICATIVA

BIOGRAFIA
FLAVIO SOUSA DE ARAUJO, nasceu no dia 03 de Dezembro de 1975. Filho

de JOSE GERMANO DE ARAUJO E MARIA DO SOCORRO SOUSA
ARAUJO. Aos 7 anos de idade sua v6 matema o conduzia a urn templo
evangelico para se dedicar a palavra do senhor e nesse templo que ele cresceu
ouvindo os ensinamentos da sa doutrina.
0 tempo passou e somente com os seus 17 anos que ele firmou seu compromisso
com o Senhor Jesus, aceitando-o como o seu unigenito e suficiente salvador.
Aos 19 anos se casou com ESTER DOS SANTOS DANSTA, filha do casal
PASTOR HERMENEGILDO ESTRELA DANTAS E FRANCISCA DOS
SANTOS DANTAS.
Logo ao casarem suas vidas espiritual foi crescendo, serviu como auxiliar,
despois Diacono, Presbitero e no ano de 2010 ainda sendo Presbitero foi separado
para excrccr o miinisterio pastoral do Distrito de Desterro-PB.

Ainda pastoreando aquele lugar foi promovido a ser evangelista do senhor
JESUS. Assin viveu 6 anos e deixou urn legado pastoral de causar admiragao a
todos.

Mas felizmente o seu tempo de sair dali chegou e foi transferido para dan
continuidade a obra do senhor aqui nesta cjdade de OLHO DAGUA, chegando
aqui no dia 10 de Dezembro de 2017, ja sfro quase 3 anos de muito trabalho e
dedicapao pastoral proclanando a todos que s6 JESUS i 0 SENHOR DA
NOSSA NACAO. Prega o evangelho a todos que aqui residi, iniciou uma
•,coustrugao na comunidade LAGOA BARRENTE, REALIZA obras sociais em

VALHO CALDAS
VEREADOR

