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O SR. PASTOR MANOEL FERREIRA - (PTB, RJ - Pela ordem) - Sr. Presidente,
jamais poderia apartear V.Exa., de forma alguma, mas aqui está ardendo o coração.
Estes são os grandes momentos desta Casa, momentos de paz, de tranqüilidade, de
alegria e de louvor. Eu quero mais uma vez parabenizá-lo pela iniciativa e lhe
agradecer. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) - Muito obrigado. (Palmas.)
Somos nesta Casa 513 Deputados, representantes de todos os Estados brasileiros.
Estou no meu quinto mandato no Congresso Nacional. Fui um dos fundadores do
MERCOSUL. Tentamos cada vez mais aproximar do Brasil os países sul-americanos.
Poucos sabem, mas já vivem conosco muitos uruguaios, argentinos, paraguaios,
bolivianos, chilenos, venezuelanos, equatorianos, muita gente das Guianas e até da
América Central. Eles já não são diferentes dos brasileiros. São nossos. Já torcem
para o Corinthians, para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Vasco, para o
Flamengo, para o Fluminense...
O Brasil é uma nação miscigenada e de braços abertos. Recebemos a todos com
carinho. O negro, o índio, o mestiço fazem parte da nossa raça.
Como é boa a democracia. Como é importante amar alguém. Como é fundamental a
família, pai, mãe e filhos vivendo em harmonia. Como é importante a educação. O
homem educado cabe em qualquer lugar; o mal-educado não tem lugar.
Deus, quando organizou esta sessão, quando os trouxe ao Brasil, certamente estava
dizendo a todos "Eu sou de lá". Deus é brasileiro. (Palmas.)
Quero mais uma vez dizer que o Presidente desta Casa, o Deputado Arlindo
Chinaglia, que lamentavelmente não pôde estar presente, pois teve um compromisso
inadiável hoje, em São Paulo, com Presidente da República, antes de começar esta
sessão ligou e pediu que eu não deixasse de dizer que os seus braços, a sua casa, o
seu coração estavam aqui conosco, e também que eu desse um abraço no filho do
Moon e lhe dissesse que a sua missão é importantíssima para o planeta.
A ONU, com muitos e muitos anos de trabalho, não alcançou o progresso que
alcançou a UPF em poucos anos, o progresso de aproximar corações, abrir portas,
unir as religiões todas — todas — no mesmo barco, na mesma Arca de Noé, para
construir um mundo novo, o mundo da cordialidade, o mundo da paz.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Marquezelli) - Eu queria agora pedir ao Apóstolo Doriel
que fizesse uma das suas orações de agradecimento a Deus.
Pastor, o senhor vai encerrar esta sessão.
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