
Ata da 2ª Sessão Solene, realizada aos 07 de Junho de 2022 para a outorga do Título de 

Cidadania Itapirense ao Ilustre Rev. Luíz Fernando dos Santos, Pastor da Igreja Presbiteriana 

Central de Itapira, pelos relevantes serviços prestados à comunidade itapirense. Iniciando a 

Sessão, o Assessor de Relações Públicas solicita, para compor a Mesa, a presença da Presidente da 

Casa, ELISABETH DONISETE MANOEL. São convidados para compor a Mesa Diretora os Edis: 

1ª Secretária, Maísa Gracinda Fernandes, 2º Secretário, André Luís Siqueira. A seguir, para 

complementar a Mesa Principal, o Assessor de Relações Públicas solicita as honrosas presenças do 

Vice-prefeito Municipal em Exercício, Sr. Mário da Fonseca. A seguir, o Assessor de Relações 

Públicas solicita para compor o Plenário, a presença dos Senhores: Presidente do Presbitério de 

Campinas e do Seminário Presbiteriano do Sul, Sr. Carlos Henrique Machado, o Capelão do 

Seminário de Campinas, Sr. Paulo César Tomaz, o Pastor da Igreja Presbiteriana Central, o 

Sr. Vinícius Rodrigues de Oliveira, o Presbítero e Vice-presidente do Conselho, o Sr. Railton 

Rocha de Andrade Junior e sua esposa Sra. Selma Batista Oliveira Rocha de Andrade, e a 

esposa do homenageado Sra. Sônia Regina Ferreira André, e filha do Casal Sra. Talita Raissa 

Forte Ferreira dos Santos. A seguir, o Assessor de Relações Públicas solicita a presença no Plenário 

do ilustríssimo homenageado o Reverendo Sr. Luiz Fernando dos Santos. Após o cerimonial ler os 

Ofícios de Justificativa de ausência dos vereadores e demais autoridades, a condução do ato solene 

fica a cargo da Presidente da Câmara Elisabeth Donisete Manoel. Boa noite a todos! Agradecida 

pelas honrosas presenças de todos que nos prestigiam nesta noite festiva, na qual Itapira acrescenta o 

seu hall de filhos ilustres o digníssimo laureado com o Título de Cidadania Itapirense o 

REVERENDO SR. LUÍZ FERNANDO DOS SANTOS a Sra. Presidente, invocando a proteção 

de Deus, declara aberto os trabalhos da 2ª Sessão Solene de 2022, na qual representando o povo 

itapirense nesta Câmara Municipal, solicita a Vereadora Maísa Gracinda Fernandes para que leia 

um trecho da Bíblia Sagrada. Ato contínuo, a Sra. Presidente solicita a execução do Hino Nacional. 

A seguir a Sra. Presidente diz o seguinte: Dignas autoridades já citadas pelo Cerimonial, 

excelentíssimos membros da Mesa: Sr. Mário da Fonseca e Sr. Pastor Luiz Fernando. 

Excelentíssimos Vereadores: Sra. Maísa Gracinda Fernandes e Sr. André Siqueira, Sr. Carlos 

Henrique Machado, Presidente do Presbitério de Campinas, Seminário Presbiteriano do Sul, 

Sr. Paulo Tomáz Capelão Seminário de Campinas, Sr. Cristiano Florence Secretário 

Municipal, Sr. Vinícius Rodrigues de Oliveira Presbítero, Sr. Railton Rocha de Andrade 

Junior, Presbítero e Vice-presidente do Conselho, Sra. Selma Batista de Oliveira Rocha de 

Andrade, Sra. Sônia Regina Ferreira André e Sra. Talita Raissa Forte Ferreira dos Santos, 

sejam muito bem-vindos. A seguir, faz uso da palavra Sra. Presidente ELISABETH DONISETE 

MANOEL: "Prezado e ilustre homenageado, merecedor não só do Título de Cidadania Itapirense - 

honraria maior da nossa Casa Legislativa - que lhe entregaremos em instantes, mas também e 

principalmente da nossa eterna gratidão, respeito e admiração pela importância e grandeza do trabalho 

que desenvolveu e até hoje desenvolve em benefício da nossa cidade e do nosso povo. Dignos e 

queridos familiares do homenageado, igualmente merecedores da nossa gratidão, pelo apoio, 

convívio e participação na vida e nas realizações deste novo cidadão itapirense, razão pela qual peço 

que dividam com ele o mérito do presente reconhecimento externado por Itapira e pela nossa 

população. Representantes da imprensa. Senhoras, Senhores, jovens que nos honram com suas 

presenças nesta Sessão Solene. Dentre as atribuições impostas ao legislador no decorrer de seu 

mandato de representante popular, muitas são as ocasiões nas quais nos deparamos com situações 

conflituosas, desgastantes mesmo, e que exigem de cada um de nós considerável dose de 

compreensão e boa vontade para levarmos a bom termo a missão que nos foi confiada pelo povo 

itapirense. São discussões e votações de projetos e iniciativas polêmicas, sejam elas de iniciativa do 

Poder Executivo ou dos nobres vereadores, que nem sempre são votadas dentro de um clima de 

harmonia e entendimento como sempre desejamos que ocorra. Outras, no entanto, nos enchem o 

coração de alegria e júbilo, por termos a convicção de estarmos promovendo um ato de justiça plena 

e inquestionável, em consonância com a vontade popular. É o caso presente da outorga nesta noite da 

honraria maior desta Casa de Leis ao ilustre e renomado Reverendo Luiz Fernando dos Santos, cuja 

dedicação, competência e desvelo para com a nossa comunidade em seu respectivo campo de atuação, 



o credencia a integrar a galeria de filhos ilustres de Itapira, como se aqui houvera nascido. O mérito 

e a envergadura do homenageado e de seu trabalho em benefício da nossa cidade e da nossa gente, 

que agora são também a sua cidade e a sua gente, levaram o Plenário a posicionar-se pela realização 

desta homenagem. Seus méritos e a magnitude da importância do seu trabalho em benefício de toda 

a nossa comunidade conduziram ao posicionamento desta edilidade, que se orgulha agora de lhe 

outorgar solenemente, como determinam as regras legais e regimentais desta Casa, o mais que 

merecido Título de Cidadão Itapirense. Parabéns Reverendo Luiz Fernando dos Santos, e tenha a 

certeza de que a honraria que estamos lhe outorgando neste instante vai acompanhada da eterna 

gratidão e do reconhecimento de todo um povo, que muito lhe admira e sente-se feliz e orgulhoso por 

tê-lo como filho ilustre desta terra que tanto amamos. Meu muito obrigado a todos!” A seguir, a Sra. 

Presidente solicita ao cerimonial para que leia o Curriculum do homenageado REVERENDO LUIZ 

FERNANDO DOS SANTOS. “O Reverendo Luiz Fernando dos Santos é natural da cidade de Poços 

de Caldas, Minas Gerais. Nasceu no dia 11 de março de 1970, filho de Víctor Luís dos Santos e Célia 

de Lourdes dos Santos (in memoriam). Fez os seus estudos fundamental e médio no antigo Colégio 

Marista e no Instituto São João da Escócia, em Poços de Caldas. Entrou para a Ordem dos Monges 

Cistercienses ainda na adolescência, fez-se monge e sacerdote católico romano. Graduou-se em 

Filosofia, História e Teologia. Especializou-se em História da Filosofia e Antropologia Cultural, 

Teologia Pastoral e Bioética. Possui a titulação acadêmica de Mestre em Teologia Patrística e 

Monástica pelo Instituto Santo Anselmo de Roma, Itália. Em 2001 deixou a vida monástica e o 

sacerdócio. Casou-se com Sonia Regina Ferreira André e é pai de Talita Raissa Forte Ferreira dos 

Santos. Abraçou a Fé Reformada na Igreja Presbiteriana do Brasil em 2002, sendo ordenado Ministro 

da Palavra em 2005. Desde 03 de janeiro de 2010 é pastor efetivo da sesquicentenária Igreja 

Presbiteriana Central de Itapira. É professor, escritor, poeta, pastor e teólogo. Leciona no prestigiado 

Seminário Presbiteriano do Sul em Campinas, o mais antigo Seminário protestante da América do 

Sul e o segundo mais antigo da América Latina. No Seminário, coordena o departamento de Teologia 

Pastoral e integra o colegiado que administra a vida acadêmica da instituição. Leciona nas áreas de 

Teologia Pastoral, Apologética e Teologia Sistemática. Também é parte do corpo docente do 

Seminário Teológico Servo de Cristo, instituição ligada à Igreja Presbiteriana Formosa da China, em 

São Paulo. Leciona Introdução à Filosofia, Patrística e História do Movimento Missionário. É 

consultor pastoral do Movimento Mundial de Missões Perspectivas e do Serviço de Apoio a Igreja 

Global, para a reflexão e implementação de práticas missionárias nas igrejas locais. Possui mais de 

300 artigos publicados em Revistas, Blogs e Sites de inspiração cristã e seculares. Têm seis livros 

publicados. Fundou e serviu como editor em dois jornais: Em Família, na arquidiocese de São Paulo 

e Folha Puritana, no Presbitério de São João da Boa Vista. Em Itapira, além de pastorear a Igreja 

Presbiteriana Central de Itapira e a Congregação Maranata do Jardim Raquel, com a sua esposa, Sonia 

Regina e um grupo de irmãos, iniciou e coordenou o Instituto Samaritano de Proteção Social com 

ações diretas com os moradores em situação de rua; estabeleceu parceria de cooperação com a 

Ascorsi, no atendimento às necessidades básicas dos associados. Parceria com o CAIS na distribuição 

de cestas básicas como fomento a continuidade dos que fazem tratamentos de enfermidades críticas. 

Foi membro do Conselho de Política de Combate as Drogas e Conselho da Mulher. Sempre que 

solicitado, com o apoio do Conselho da Igreja, têm aberto as portas da igreja para as mais variadas 

iniciativas sociais e populares que visem a construção da sociedade e o desenvolvimento humano em 

Itapira.” A seguir, o Assessor de Relações Públicas cumprimenta o Secretário Municipal de Cultura, 

o Sr. César Lupinacci. A seguir, A Sra. Presidente passa a outorga do Título de Cidadão Itapirense. 

A seguir a Presidente da Câmara Elisabeth Donisete Manoel, solicita ao Sr. Carlos Henrique 

Machado e o Sr. Paulo César Tomáz, que entreguem o Título de Cidadania ao Reverendo Sr. Luiz 

Fernando dos Santos. A seguir, faz uso da palavra o Vice-prefeito Sr. MÁRIO DA FONSECA: 

“Presidente Beth Manoel, vereadores Maísa e André, ilustre homenageado Reverendo Luiz Fernando, 

seus familiares, público que nos honra com a sua presença e demais autoridades religiosas. Eu 

confesso que toda vez que estou na prefeitura, eu recebo um convite para participar de uma solenidade 

aqui na Câmara Presidente. Eu fico muito feliz, porque a época que eu fui suplente e assumi aqui por 

um longo período, eu sinto muita saudade. Foi uma época que eu gostei muito, a atividade parlamentar 



é muito gratificante. Estou vendo aqui o Tuia, que foi ex-funcionário aqui da Casa na época que eu 

estive aqui também. Então hoje eu estou matando a saudade por completo, e fico muito feliz também 

hoje de participar da entrega do Título de Cidadão ao Reverendo Luiz Fernando, porque é mais do 

que merecido. Vossa senhoria Presidente, acertou em cheio, porque hoje nós temos aqui não só o 

Reverendo como uma autoridade religiosa, exemplar, cumpridora do seu Ministério, mas também 

uma pessoa que embora não fosse itapirense e exercesse a sua atividade aqui, demonstrou o amor e o 

carinho pela nossa cidade, quando ele veio e criou o Instituto Samaritano abrindo os olhos da nossa 

sociedade para a questão dos moradores de rua, uma hora e no momento em que nem era tão visível 

como é hoje. Hoje é muito fácil, todo mundo vê, aumentou-se muito o número e o mais importante, 

sempre conduziu a igreja de uma forma democrática. Sempre teve a igreja de portas abertas seja lá 

para quem fosse, para que lado político quisesse dialogar, frequentar e utilizar a igreja, e eu sou 

testemunha viva disso. Nas campanhas em que participamos, sempre fomos muito bem recebidos, e 

acima de tudo, ele sempre conduziu muito bem a sua comunidade, seus fiéis. Então para a nossa 

cidade Reverendo, é motivo de muito orgulho, de muita honra e muito prazer tê-lo como um cidadão 

itapirense. Tomara, a gente vê que muitos pastores vêm, cumprem a sua missão, vão para outras 

cidades, tomara que o senhor fique para sempre aqui. Vai ser motivo de muito orgulho, e de muita 

felicidade para todos nós itapirenses, tê-lo à frente da respeitada Igreja Presbiteriana Central de nossa 

cidade. Então muito obrigado a todos, uma boa noite e uma ótima Sessão.” A seguir, faz uso da 

palavra o Sr. RAILTON ROCHA DE ANDRADE JUNIOR: “Amados, estamos nessa noite aqui 

felizes com a outorga dessa homenagem da Cidadania ao Reverendo Luiz Fernando, a quem por 

graça, e só pela graça do Senhor, nós aprendemos primeiro a conviver, depois aprendemos amar não 

só o ministério, mas a pessoa o pai e o esposo, e o amigo também. E nós damos graças a Deus por 

isso. A Igreja Presbiteriana nos seus 148 anos nós damos graças a Deus, porque nas fileiras dos 

pastores que subiram aquele púlpito e tiveram o privilégio de serem instrumentos do Senhor na nossa 

igreja, o Reverendo Luíz Fernando não só se postou e se portou com honradez, mas sempre submisso 

a palavra do Senhor. E nós damos graças a Deus por isso. Então Presidente, nós louvamos a Deus e 

agradecemos pelo título que vocês outorgaram ao Reverendo Luiz Fernando, a quem eu comprimento 

em nome de Jesus, em nome da igreja. Deus abençoe!” A seguir, faz uso da palavra o Sr. ANDRÉ 

SOARES: “Bem a gente fica até surpreso né? Mas nos sentimos alegres, felizes e também honrados 

por aquilo que o Reverendo Luiz Fernando tem provado em nosso meio, tem nos assistido, e a nossa 

alegria é pela sua presença, pela sua família, que aprendemos amar, a respeitar, a conviver e diante 

desse cerimonial nós temos só que louvar a Deus mesmo por esses feitos do Senhor em nossas vidas. 

E assim louvamos também a ele, pela presença, pela vida do Reverendo, não somente na nossa 

comunidade, mas na cidade de Itapira. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus.” A seguir, 

faz uso da palavra a Sra. ANDRESSA: “Boa noite a todos! É uma imensa alegria, um prazer e um 

privilégio poder estar aqui nessa noite homenageando, participando dessa alegria, desse prazer, eu 

como cidadã itapirense fazer parte desse momento tão importante, tão especial que é o 

reconhecimento da importância do Reverendo Luiz Fernando, não só para nossa igreja, porque tenho 

certeza que todo membro da nossa igreja sabe o tamanho do valor, o tamanho da importância em tê-

lo aqui conosco nos liderando, nos conduzindo mediante a Graça de Cristo, mas reconhecer como 

cidadã itapirense, como parte deste evento, como parte desta homenagem. A sua importância para a 

nossa cidade realmente é merecido. A Igreja Presbiteriana da qual também faço parte hoje, se sente 

lisonjeada em saber que está sendo liderada já há alguns anos, por uma pessoa de índole ilibada, uma 

pessoa reta, uma pessoa justa e uma pessoa sensível. Sensível a todas as necessidades, sensível a todas 

as misérias da nossa sociedade, e sempre pronto, sempre disposto. O telefone dele, ele atende, atende 

as nossas mensagens, sempre solicito, sempre cordial e sempre com uma palavra de amor, uma 

palavra de carinho uma palavra de direção. Muitas vezes a gente precisa, a gente sabe que se depara 

com pessoas que precisam de algum alimento, de alguma necessidade física, mas nós que enfrentamos 

essa pandemia, sabemos que muitas vezes a necessidade não é só física, mas é acima de tudo 

espiritual, de uma palavra, de um conforto de uma palavra de ânimo, de uma palavra de sabedoria, de 

ajuda em uma tomada de decisão. E esse homem é merecedor de tudo isso, porque ele se desdobra 

em ser pai, se desdobra em ser líder de uma comunidade religiosa e ele se desdobra em ser também 



amigo e participante da nossa comunidade itapirense. Então me sinto realmente lisonjeada por tê-lo 

conosco. Obrigada!” A seguir, faz uso da palavra Sr. CARLOS HENRIQUE MACHADO: “Sra. 

Presidente, Sr. Prefeito em Exercício, demais vereadores, povo que se reúne, família querida que 

também e amigo Luíz Fernando. É um privilégio poder estar com vocês. Quando eu recebi o convite 

eu disse: – Tenho que estar presente pelo tanto que a gente tem caminhado, tem se conhecido, tem 

podido trabalhar junto tanto no Seminário Presbiteriano do Sul, quanto no Presbitério de Campinas 

onde o Pastor Luíz Fernando já foi presidente do nosso presbitério também, é membro de comissões 

ali, e nós observamos a sua dedicação em primeiro lugar a Deus e por ter Cristo como o Senhor da 

sua vida, a sua dedicação a sociedade. Então isso é muito bom, e quando vejo a sociedade 

reconhecendo isso eu disse: – Paulo vamos lá junto com o colega, e bater palmas para a Câmara de 

Vereadores. Que Deus abençoe na luta por essa cidade tanto Poder Legislativo, quanto Executivo 

aqui presente. Obrigado, e parabéns Fernando!” A seguir, faz uso da palavra Sr. PAULO CÉSAR 

TOMÁZ: “Boa noite a todas as autoridades, Presidente da Câmara, demais vereadores, Vice-prefeito, 

todos os convidados. Eu me alegro muito com a vida do Reverendo Luiz Fernando, já nos conhecemos 

uma boa data, ainda de São João da Boa Vista quando ele lá pastoreou, e toda a trajetória dele e o que 

diria eu? Queria dar minha admiração por ele, uma pessoa que é o compromisso que tem com a 

palavra de Deus, com a igreja reformada, com os valores da Igreja Presbiteriana, com os valores 

quanto ao ser humano, a preocupação dele com a vida humana, esse trabalho solidário dentro da 

cidade daqui de Itapira. Então eu creio ser uma justa homenagem e agradeço a Deus pela vida do 

Reverendo Luiz Fernando, por essa vida produtiva dele em prol do ministério da palavra, que é em 

prol da igreja e da comunidade. Então que Deus o abençoe, e também diria que está de parabéns a 

Câmara de Vereadores pela homenagem que tem prestado. Que Deus abençoe a todos, muito 

obrigado!” A seguir, faz uso da palavra Sr. ANTÔNIO PIRES DE SOUZA: “Muito boa noite a 

todos, autoridades aqui presentes, irmãos em Cristo Jesus amados. Eu vou pedir licença a todos, para 

abordar essa justíssima esse justíssimo reconhecimento ao nosso amado Reverendo, para dizer não 

tudo aquilo que nós conhecemos, de tudo aquilo que nós já sabemos que é da capacidade, do amor, 

da dedicação, do zelo, e do carinho que o nosso querido Reverendo tem por cada um dos irmãos, por 

cada um de membros, da Igreja Presbiteriana Central de Itapira, por cada cidadão itapirense o que 

fica muito claro, é taxativo o trabalho social iniciado, conduzido, liderado por ele aqui na nossa 

cidade. Aproveitando a presença do nosso Prefeito aqui, eu quero trazer esse reconhecimento para o 

campo político-social, que ele representa. Nós estamos recebendo como conterrâneo, como amigo, 

irmão itapirense. Um homem de extremo valor, uma pessoa que tem um marco já elegido na nossa 

cidade e na nossa sociedade, pelo trabalho por ele desenvolvido. Então Reverendo eu quero 

parabenizar a nossa querida Beth Manoel pela iniciativa e pela autoria do projeto, parabenizar a 

Câmara Municipal a qual me orgulho de ter aqui convivido e trabalhado por 25 anos, por 

unanimemente avalizar a sua mais do que justa homenagem ao nosso querido Reverendo, e 

parabenizar também evidentemente, o nosso querido Reverendo por todo seu mérito, em 

agradecimento por tudo aquilo que ele tem feito por nós. Eu creio que essa cidadania que já lhe 

pertence inteiramente, legalmente, constitucionalmente Reverendo, o faz muito mais do que um 

conterrâneo, e um filho dessa cidade que nós tanto amamos. Ela ancora a sua pessoa, o seu trabalho, 

e a sua tão querida e amada família, sua esposa, sua filha, esta cidade que precisa muito realmente, e 

que também por tudo aquilo que Itapira representa para cada um de nós merece, a sua estrada há de 

eterno aqui nos contornos da nossa querida Itapira. Eu gostaria que tivesse uma inspiração maior, de 

falar também a nível espiritual do que isso representa, mas eu acho que não tenho altura, 

conhecimento e capacidade para fazê-lo. Mas como alguém que trabalhou no serviço público ao longo 

de 40 anos, como alguém que militou aqui nesse Poder Legislativo e lá no Poder Executivo, eu tenho 

algum respaldo, algum conhecimento para dizer que esta entrega, esta outorga do Título de Cidadania 

para nossa alegria e felicidade, para o bem da nossa cidade o amarra aqui para sempre.” A seguir, faz 

uso da palavra o Sr. VINÍCIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA: “Sra. Presidente, Sr. Prefeito, 

vereadores todos aqui presentes. O que dizer dessa nossa caminhada nesses seis anos? É uma maneira 

misteriosa que Deus nos uniu, e tem sido um privilégio caminhar contigo nesse tempo. Se todos aqui 

reconhecem os trabalhos a dedicação que o Reverendo tem feito a essa cidade, eu tenho o privilégio 



ainda mais de perto acompanhar, e ver esse amor e esse cuidado dia após dia, semana após semana. 

Um homem que não tem folgas, e de segunda a segunda está na labuta. Um homem que faz visitas 

aqueles que são mais necessitados e que muitos nem ficam sabendo. Aquele que está atento, solicito, 

e tem um amor a esta comunidade por chamado a Deus. Nós começamos como colegas de ministério, 

passamos a ser amigos nessa caminhada, e hoje eu posso dizer, assim como diz o versículo bíblico: 

“Nós estamos mais chegados que irmãos hoje.” Louvo a Deus pela sua vida, pelo aprendizado, pelo 

carinho, pelo amor e que todos que estão aqui, acho que eu posso ser a testemunha viva de quanto 

que essa cidade deve reconhecer o seu trabalho, a sua dedicação e o louvo a Deus por poder fazer 

parte disso.” A seguir, faz uso da palavra Vereadora Sra. ELISABETH DONISETE MANOEL: 

“Uma noite de muita emoção, reconhecimento e acima de tudo de homenagem. Digníssimo, aqui vai 

os meus cumprimentos ao Senhor, e dizer que hoje sinto uma satisfação muito grande em trazer o 

meu depoimento pessoal, a minha gratidão, o reconhecimento do trabalho que o Senhor exerce na 

nossa cidade. Quero agradecer os Vereadores da legislatura passada, e a presença dos Vereadores 

dessa legislatura, que confirma também um desejo, que é também uma vontade dessa legislatura. 

Reconhece na sua figura mérito, elevá-lo a receber este título. Hoje esta Câmara ao entregar este 

título, está dizendo para todos os cidadãos itapirenses: “Olhem para a história desse homem, olhem 

para a vida deste homem que nós decidimos colocá-lo como referência do que é um cidadão do bem. 

É este que a Câmara está reconhecendo, é mérito na vida, o mérito no trabalho, é o mérito na sua 

trajetória. Reverendo Luiz Fernando é exemplo! Ele pode olhar para os jovens, olhar para os adultos 

e pedir para que olhe para a vida dele. E esses jovens e adultos podem olhar para ele e sentir 

inspiração. Ele inspira a todos que o conhecem, todos podem ouvir e aprender com os seus 

ensinamentos em razão de sua forte e sólida formação intelectual, espiritual e moral. Porque quando 

a Câmara e a cidade reconhecem um valor em alguém, é porque já viram os frutos, e os frutos são 

bons, e os frutos estão aqui, em tantas vidas que foram tocadas e alcançadas, não pelas virtudes 

humanas, não pela aptidão natural, mas sobre tudo, tenho certeza absoluta pela graça de DEUS, que 

flui em sua vida. E o Senhor Reverendo se torna este canal para a cidade de Itapira. É esse tipo de 

cidadão que nós Câmara Municipal e eu pessoalmente como Vereadora e Presidente desta Casa, quero 

destacar e apontar para a cidade inteira e dizer: – Serdes imitadores deste homem, como ele é imitador 

de Cristo. O nosso homenageado nos ensina através de suas pregações, que o evangelho deve ser 

ministrado com as duas mãos: o que apresenta o Senhor como salvador, e a que ajuda em um momento 

de necessidade. Por isso, a Igreja procura atuar em diversos segmentos. Através desta homenagem, 

queremos não apenas agradecer por tudo que o senhor representa em nossa cidade, mas sim, por tudo 

que tem feito no sentido de ajudar a construir uma sociedade mais justa e organizada, e também pelo 

homem, pai, esposo, amigo, enfim, pela pessoa especial e importante que se tornou para muitos e 

muitos. Agradeço a todos os Vereadores desta Casa, em especial aos funcionários, ressaltando aqui, 

os seus grandes trabalhos, o carinho, e atenção para que tudo hoje saísse bem e bonito nesse 

Parlamento. Pastor Luiz Fernando, você mora no meu coração. A sua família mora no meu coração. 

Vocês moram no meu coração. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pelo carinho demonstrado. 

Cada carinho que eu estou conseguindo alcançar pelo olhar. Agradeço também a Guarda Municipal 

que se faz presente. Um beijão a todos. Parabéns Pastor!” A seguir, faz uso da palavra o 

REVERENDO SR. LUIZ FERNANDO DOS SANTOS: “Sra. Presidente desta Casa de Leis Beth 

Manoel, nosso Prefeito em Exercício, demais edis que compõem esta edilidade, na pessoa do Carlos 

Henrique Machado, Presidente do Presbitério de Campinas e Diretor do Seminário Presbiteriano do 

Sul, cumprimento os demais presentes aqui. Como um bom cristão reformado, enquanto os irmãos se 

esforçavam para encontrar alguma coisa boa para vir dizer aqui, e eu me lembrava de um sermão de 

“Martyn Jones” que diz assim: “Quando está no crepúsculo de qualquer coisa da sua vida, ele deve 

recordar-se que é graça no início, é graça no meio, é graça no fim.” E a palavra mérito nunca cai bem 

para um cristão. Não é Reverendo? Tudo é graça. A verdade é que a graça se opõe ao mérito, mas 

não se opõe ao esforço. Pelo contrário, exige que haja esforço. Nesta noite eu dou graças a Deus por 

tudo que ouvi aqui. É bem verdade que quando Andreza falava, o Tuia falava, eu pensava assim: 

Nossa eu quero conhecer esse cara de quem estão falando. Eu gostaria muito de ser amigo dele. Foram 

muito generosos e muito bondosos para comigo. Entretanto quero dizer, que esse título que me honra 



nessa noite, me coloca nessa galeria. Eu não cheguei aqui sozinho, primeiro a Regina e a Talita, não 

fossem as duas, que sacrificaram noites, dias, horas, semanas, convívios, férias, folgas, para que eu 

pudesse servir. Eu não sei quantas vezes, mas ela sabe, que ela anotou tudo, que no meio das férias 

eu precisei voltar para Itapira. Distante às vezes. O Vinicius por exemplo, esteve comigo em uma 

roubada né Vinícius? 900 km quase de distância, faleceu um Presbítero da igreja Boa Esperança, que 

nem era da minha igreja, o Caio esteve presente também naquele fúnebre e nós viajamos a noite 

inteira doze, treze horas de viagem, para chegar aqui e estar presente, e abrir mão de uma série de 

compromissos que eram do meu interesse naquele momento. E tudo que gente faz é pela graça, porque 

a carne, a vontade, a mente, muitas vezes concorre para outras coisas. Então eu dou graças a Deus 

primeiro, porque Regina e Talita souberam viver esse martilho afetivo, moral, muitas vezes na 

presença do pai, do esposo, eu dou graças a Deus não só pelo entendimento que nem sempre ouve, 

mas pela disposição de caminhar uma milha a mais para que eu pudesse trabalhar. E claro eu agradeço 

a Igreja Presbiteriana Central de Itapira, que se eu não fosse Pastor Presbiteriano em Itapira, fosse 

qualquer outra coisa, eu seria um ilustre “Zé ninguém” como eu sou agora, só que eu sou Zé ninguém 

com uma plaquinha, mas se não fosse a Igreja Presbiteriana Central de Itapira, seguramente eu não 

teria nenhuma projeção, e os meus dons não seriam usados aqui na cidade, para abençoar a cidade. 

Muitos falam dos moradores de rua, é verdade, o Samaritano surgiu em dois momentos: Em uma 

reunião de oração, e alguém que chamou a nossa atenção que haviam pessoas invisíveis na cidade de 

Itapira, e de repente nós víamos que essa visibilidade tinha a ver com o nosso preconceito, e não com 

a condição dela. Aí nós demos os passos. Seria injusto se eu não citasse o nome do Paulo Anacleto, 

que de fato, é verdade, Regina e eu, Railton, Selma, mais alguns irmãos que estão aqui, Durval, 

Carlinhos, nós começamos samaritano, mas quem levou um tempão até o lugar que ele está hoje, foi 

o Paulo. Divido com o Paulo essa honraria. Enfim, quero dizer que nada mereço, embora tudo possuo 

da graça de Deus, sou grato a ele, grato a Beth Manoel, a legislatura passada, vereadores que nem se 

reelegeram, mas tiveram esse cuidado a época, atual legislatura que quis compartilhar desse 

momento, nessa grande honraria. Eu quero dizer que quando os demais filhos de Itapira, que são 

pastores quiserem falar porque são de Itapira, mas não mais do que eu viu? Porque nascer, qualquer 

homem nasce em qualquer lugar, mas quando uma comunidade escolhe alguém para ser seu, isso faz 

toda diferença. Não sei quantos pastores ocuparam esse honroso púlpito, aqui de Itapira, uma igreja 

que caminha para o sucesso centenário, para completar 150 anos. Eu não sei quantos pastores de fora 

receberam esse título. Não tenho certeza se houve algum, mas eu tenho certeza absoluta, que não teve 

nessa cidade, um casala pastoral que tenha recebido tamanha honraria. A Regina recebeu a medalha 

Carmem Ruette há uns anos, pelo trabalho realizado junto a Ascorsi, e hoje eu sou comtemplado com 

este título. Só damos graças a Deus, porque Deus se excede em bondade, em misericórdia, em graça. 

Cada vez mais, eu vejo como não sou nada, não tenho nada a oferecer, de mim nada esperem, mas 

esperem tudo de Deus, que é capaz de usar homens como eu para fazer o bem e abençoar. Que em 

tudo irmãos, amigos, e autoridades, que nessa noite a homenagem pode ser feita a mim, mas a honra 

e a glória será inegociávelmente ao Deus que me trouxe até aqui. Muito obrigado!” (Nota: Todos os 

pronunciamentos dos Srs., Vereadores foram transcritos em sua íntegra). Terminadas as homenagens, 

a Sra. Presidente agradece a Deus, às presenças dos Srs. Vereadores, dos homenageados, do público 

que prestigiou os trabalhos desta noite, da imprensa escrita, internautas, os funcionários da Casa, e 

declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. DO QUE, PARA CONSTAR, LAVROU-SE 

ESTA ATA. 

 

 

 
 


