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Senhor Presidente:

O  Vereador  signatário,  nos  termos  regimentais,  vem,  perante  Vossa

Excelência, após ouvido o Douto Plenário e se aprovado, requerer que esta Casa

solicite as entidades religiosas de Osório a realização de um culto ecumênico virtual

com  o  objetivo  de  em  tempos  de  pandemia,  reunir  padres  católicos,  pastores

evangélicos e representantes espiritas e de demais religiões para uma celebração

cristã, com boas palavras, reflexões e um repertório musical acolhedor, no intuito de

trazer conforto e fé aos profissionais da Saúde, que estão na linha de frente no

combate ao Coronavírus, as famílias que perderam seus entes queridos  ou que

estão com familiares hospitalizados e a comunidade de Osório. 

A solicitação traz a ideia de promover um espaço virtual de acolhimento já

que nesse período os encontros físicos não são possíveis. A destinação do local

adequado para realização da transmissão, como todas as orientações e cuidados de

Saúde observados, e também o contato com os líderes religiosos já  está sendo

organizado  pelo  gabinete  deste  vereador.  Todos  os  vereadores  que  assim

desejarem podem se unir a este requerimento.

Justificativa:

É um momento para as pessoas refletirem e se conectarem com sua fé.

Neste período quando todos estão precisando de resiliência, fé e conforto espiritual.

As  pessoas  estão  assustadas,  tensas  e  o  culto  é  uma  oportunidade  para

restabelecer a paz interior.

O ecumenismo é um movimento que reúne diversas correntes religiosas e
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credos e visa a unificação das igrejas cristãs.  Um culto  ecumênico representa a

aproximação e o diálogo fraterno entre as diferentes igrejas cristãs, com respeito à

diversidade de credos.

Sala de Sessões, 27 de julho de 2020

______________________________

Emerson Magni

Vereador do PDT
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