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DESPACHO

PROJETODE
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DECLARA COMO HÓSPEDE OFICIAL DO
MUNlCÍPIO O SENHOR BISPO JÚLIO FREITAS,
CONFORME ESPECIFICA DA OUTRAS
PROVIDENCIAS.

EMENTA:

SENHOR PRESIDENTE

Apresentamos
Artigo lº

Artigo. 2"

à

consideração da Casa

0

seguinte:

Fica declarado como hóspede Oflcial do município de Ribeirão Preto
Bispo Júlio Freitas.

—

—

O

senhor

Consigna-se que a declaração de hóspede ofIcial do município não acarretará
qualquer custo ou ônus para a municipalidade.

Artigo. 3" - Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2022.
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JUSTIFICATIVA
senhor Bispo Júlio Freitas, dentre as diversas atividades que desempenha é
responsável pelos voluntários recém Levantados para a Obra de Deus, bem como
pelos Auxiliares de Pastores em todo o mundo. Igualmente, ele desenvolve um
acompanhamento junto aos Colaboradores e Obreiros nos diferentes países em
que a Universal está presente. Para isso, ele também apresenta, ao lado de
outros Bispos e Pastores, a programação diária “Obreiros em Foco" que tem
instruído e ajudado na manutenção da Salvação daqueles que estão na linha de
frente das batalhas espirituais.
O

Nesse interim, Júlio Freitas também dirige o conteúdo do jornal “Folha
Universal" no Brasil, que possui mais de 1,5 milhões de exemplares por edição. O
material tem como objetivo levar até as pessoas informações que contribuem
para uma vida melhor, além da mensagem de fé apresentada através da Bíblia.
E, com isso, tem alcançado pessoas que vivem em meio a tristezas, falta de
esperança e desânimo.

Combatendo o bom combate
Com mais de 21 anos de experiência em aconselhamento matrimonial,
financeiro e espiritual, Júlio Freitas é orador, palestrante, radialista e um
conferencista que já residiu em países da América do Sul, nos Estados Unidos,
Africa, Oriente Médio e em vários países da Europa, mas que também já realizou
palestras em dezenas de países no mundo inteiro.
Como radialista, ele apresentou o programa “Familia Unida”, transmitido em
Madrid e propagado através das Rádios Miramar, Record FM, Gaia FM, Rádio Liz
FM, cobrindo Portugal de Norte a Sul, além de Açores e Madeira.
Ele também apresentou o programa “Não Desista”, por meio da TV a cabo
para Portugal Continental e Ilhas, para toda a Europa via os satélites Astra e

Hispasat. E é através dos meios de comunicação disponiveis que as mensagens de
convicção, que já mudaram a vida de milhões de pessoas no mundo inteiro, são
difundidas até os dias de hoje.

Júlio Freitas também criou a Rádio Positiva, uma rádio inteiramente online.
Com uma programação variada - músicas que enchem de harmonia, mensagens
positivas e esclarecedoras —, a Positiva é um marco da sua passagem por
Portugal, pois trata—se da materialização de um projeto pessoal e abrangente, já
que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, poderá conectar—se a
mesma.

Igualmente, foi no centrodeajudapt, o site da Igreja Universal do Reino de
Deus em Portugal, que já chegou a ter mais de 10 mil visitas diárias por meio de
computadores diferentes, que Júlio Freitas também criou e coordenou a Linha
de autoajuda Amig024h. Trata-se de uma linha telefônica de atendimento
contínuo (24h por dia), que já atendeu, apoiou e providenciou aconselhamento,
nas mais diversas questões, para milhares de portugueses.
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Para além disso, Júlio Freitas também foi o mentor e coordenador de
publicações periódicas, como a revista “A Minha Oportunidade” e a “Iurd News"
que, em conjunto, totalizaram cerca de 130 mil exemplares de um serviço
informativo para a população acerca do trabalho social desenvolvido pelo CdA.
Através das revistas, era demonstrada a relevância do trabalho que vinha sendo
realizado junto a todas as camadas da sociedade portuguesa: crianças, jovens,
adultos e idosos especialmente, com relação às pessoas mais desfavorecidas.
—

Sala das Sessões, 31 de maio de 2022.
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