
MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 00033/2018 
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Prof. Deley Oliveira 
Presidente da Câmara Municipal 
Nesta 
 
Senhor Presidente,  
 

O Vereador que este subscreve, vem respeitosamente, requerer que, após 
ouvido o plenário seja encaminhado mensagem de congratulações, ao Pastor José 
Kassiano Gomes Reis, em consideração aos seus relevantes serviços prestados ao 
desenvolvimento humano de Paraíso, através da evangelização. 

O Pastor José Kassiano, tem uma história forjada de simplicidade, lutas e 
superações, nascido de uma família pobre que residia na Fazenda Gameleira no 
município de Divinópolis  - TO., onde trabalhava e estudava, tendo concluído os 
estudos na zona rural, e a família sentido a necessidade de lhe dar mais estudos, 
lhe enviaram para morar com sua avó nesta cidade de Paraíso, aqui, ele passou a 
estudar e a trabalhar, capinando lotes, foi funcionário de uma oficina de bicicleta e 
outros comércios da cidade, dentre eles o Comercial Logos e o Supermercado Serve 
Lar, o que lhe deu experiência para abrir o seu próprio comercio no setor Vila 
Regina, denominado Comercial JK. 

Em 2005, tomou uma decisão que mudou a sua vida,  fazendo um 
compromisso com Deus o autor de uma nova história em sua vida,  que lhe instruiu 
sobre a sua missão aqui na terra. Em 2006 deixou sua profissão de comerciante 
para se dedicar integralmente ao ministro do evangelho em várias cidades. 

Em 2009 foi ordenado pastor e assume sua primeira igreja, no setor Vila 
Regina. Quatro anos depois, foi designado pela coordenação ministerial em Anapolis 
– GO a assumir a presidência do campo de Paraíso, trabalhando no fortalecimento e 
expansão das congregações.  

Atualmente o Pastor José Kassiano exerce o cargo de Pastor Presidente das 
Congregações da Assembleia de Deus de Anápolis, campo de Paraíso do 
Tocantins. 

Este homem nobre, líder espiritual exerce um trabalho digno voltado para o 
atendimento na área de saúde, na área espiritual, restaurando pessoas e famílias, 
revigorando os casais, trabalhando a inclusão social de ex-dependentes químicos e 
muitos outros serviços sociais e de evangelização. 

Portanto, esta Câmara Municipal, reconhecendo a trajetória corajosa e 
inspiradora deste homem de Deus, rende a José Kassiano esta homenagem em 
forma de moção de Aplausos. 
 

Gabinete do Vereador, 21 de junho de 2018. 
 
 

Marcílio Pedreiro 
Vereador (MDB) 


