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SENHOR PRESIDENTE: 

 O Vereador que este subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos 
regimentais, que apos ouvido o Douto Plenário e, se aprovado, esta Casa 

entregue: 
 

 

 

Votos de Congratulações em Sessão Ordinaria ao GRUPO ATALAIAS DE DEUS “GADE”, 

em virtude da passagem dos 10 anos realizados no dia 29 de Junho. 

E que da mesma forma seja entregue votos de congratulações a todos os chefes que 

passaram pelo GADE e aos integrantes atuais. 

 

 

Justificativa: 

 

Entendemos que é uma forma de valorizarmos e honrarmos o Grupo Atalaias 

de Deus, pois além de estarem fazendo um excelente projeto social estão 

ensinando para as nossas crianças e adolescentes valores e princípios, para se 

tornarem cidadãos de bem. 

 
 

 
 
 

Sala de sessões, 22 de julho de 2019. 

 

 

_________________________ 

Ver. Lucas Azevedo 
MDB 
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Apresentação do ministério: 

 
 

Em 1999, Deus despertou o coração do Pastor Gilberto da Igreja Batista 
Filadélfia de Canoas para necessidade de criar na igreja um ambiente mais 

apropriado para os juniores e adolescentes, então após varias reuniões no dia 

29 de junho de 2001, formava-se o Gade – Grupo Atalaias de Deus.  
Em 2009, o mesmo desejo que motivou o pastor Gilberto a iniciar o Gade em 

Canoas tomou conta do coração do Pastor Renato Eduardo da Igreja Batista 
Filadélfia de Osório, então após algumas reuniões no dia 18 de junho de 2009 

iniciava as atividades do Gade em Osório, agora a 2° Região.  
 

Objetivo do ministério: 
O Gade tem como objetivo auxiliar no desenvolvimento dos adolescentes em 

suas potencialidades físicas, intelectuais, sociais, afetivas e espirituais, 
tornando-os bons esposos (as), pais, profissionais, cidadões para suas 

comunidades. 
Valores: 

O Gade tem como valores os princípios bíblicos; Verdades infalíveis que se 
encontram na palavra de Deus e que podem ser aplicados em qualquer área da 

nossa vida. 

Atividades: 
 Educação com jogos sensoriais, de inteligência, trabalhos manuais... 

 Cultura física com cuidados de higiene, exercício físico e esporte. 

 Socialização pratica de boas ações, participação em serviços 

comunitários. 

 Vida de campo exercícios de orientação, acampamento, sobrevivência na 

mata, ecologia.. 

Lei: 

1. O atalaia teme a Deus e observa sua palavra; 
2. Honra seu pai e sal mãe; 

3. É leal e amigo; 
4. Apresenta o evangelho as pessoas com as quais se relaciona; 

5. Está sempre disposto a servir e ajudar o próximo; 
6. Mantém sua aparência pessoal, atos e palavras limpos e puros; 

7. Respeita a natureza; 
 


