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Institui o Dia do Circulo de Oração no âmbito do Estado 
de Sergipe. 

0 GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, 

Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art.  1° — Fica instituído, no âmbito do Estado de Sergipe, o DIA ESTADUAL DO 
CÍRCULO DE ORAÇÃO, a ser comemorado anualmente no segundo sábado do mês de 
setembro. 

Parágrafo único. 0 segundo sábado do mês de setembro de que trata o  art.  10  desta 
Lei fica inserido no Calendário Oficial do Estado de Sergipe.  

Art.  2° — Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Palácio Governador João Alves Filho, Aracaju/SE, 22 de novembro de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

Esta proposta pretende instituir o Dia Estadual do Circulo de Oração. 0 Circulo de 
Oração tem sido um marco na história das Assembleia de Deus no Brasil. 0 trabalho nasceu 
em Recife (PE) no dia 06 de março de 1942, pela pernambucana Irma" Albertina Bezerra 
Barreto, falecida no dia 14/08/2008, aos 94 anos, e hoje abrange todo o Brasil em várias 
denominações, e expandiu-se também em outros países como: Argentina, Estados Unidos, 
Japão, alguns países da  Africa,  Venezuela e outros. 

A história dessa grande obra veio através da menina Zuleide, filha da irmã Albertina. 
A menina acometida de uma enfermidade, na época, a qual não andava e nem falava e os 
médicos especialistas deram-lhe apenas 08 anos de vida. Albertina, como toda mulher de 
oração e fé, convidou algumas Senhoras de sua Igreja para ajudá-la em oração pedindo a Deus 
pela saúde de sua filha. Sete  hinds  se prontificaram e marcaram a primeira reunido para o dia 
06 de março de 1942, no bairro recifense de Casa Amarela. 

As irmãs não receberam a resposta das orações de imediato, mas uma vez por 
semana, se reuniam para clamarem ao Senhor, isto das 9 h às 16 h, até que a criança começou 
a andar e articular as primeiras palavras. Depois da experiência, a atividade não parou, passou 
a ser conhecida e a cada semana aumentava o número de pessoas na congregação do bairro 
Casa Amarela. Logo foi inaugurado o primeiro Circulo de Oração, tendo como dirigente a 
irmã Malphara Bezerra e a irmã Albertina Barreto e, aos poucos, o trabalho foi se espalhando 
pelas cidades pernambucanas e depois pelo Brasil, se tornando um dos principais trabalhos 
realizados pela Assembleia de Deus. 

0 nome "Circulo de Oração" foi colocado por causa de um folheto que a irmã 
Albertina havia lido, cujo texto explicava que a oração era como um circulo nos céus. 
"Quando oravam lembrou-se da mensagem e disse: vamos circular os céus com nossas 
orações". 

Aqui no estado, irmãs de diferentes denominações, se reúnem semanalmente para 
orar pelas famílias, lideranças, governantes e a sociedade em geral. Assim, nada mais justo 
que institucionalizar no Calendário Oficial o Dia Estadual do Circulo de Oração, como forma 
de homenagear a iniciativa da irmã Albertina, sua criadora, assim como à Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus e todas as Congregações Cristãs do Brasil por propagarem o bem através 
da elevação da palavra. 

Diante de todo o exposto, considerando a importância do projeto de lei ora proposto 
e entendendo ser legitima a iniciativa parlamentar, contamos com o apoio e voto favorável 
dos nobres pares. 

Palácio Governador João Alves Filho, Aracaju/SE, 18 de outubro de 2022. 
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Deputado Estadua 
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