
MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 00014/2018 
 
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Prof. Deley Oliveira 
Presidente  da Câmara Municipal 
Nesta 
 
 

O Vereador que este subscreve, vem respeitosamente requerer que, após 
ouvido o plenário, seja encaminhado mensagem  ao Projeto DR. JESUS, 
Especialista em Graça, criado pelo  Pastor Tiago Alencastro, desenvolvido no 
Hospital Regional de Paraíso, com o objetivo de humanizar o sistema de tratamento 
dos usuários. 

Há um grupo de profissionais da saúde que está fazendo a diferença, 
construindo com muita dignidade, uma nova forma de amenizar a dor e o estresse 
das pessoas que além da dor física são forçados a enfrentar horas e horas o 
ambiente desolado de um hospital. 

Este Projeto Dr. JESUS, criado pelos servidores do HRP e dedicado aos 
usuários, tem por fundamento e objetivo, os seguintes preceitos: graça, amor, 
alegria, saúde, arte, palhaço, inspiração, improviso e riso. 

É um trabalho memorável feito através de  abordagens às crianças, jovens, 
adultos, idosos, o Doutor Jesus resgata o poder da imaginação, do riso, da 
esperança, da cura, do amor, muitas vezes fragilizado pela situação de internação.  

Portanto, é importante que mencionemos o grupo de pessoas de boa 
vontade, pessoas de coração limpo, pessoas que praticam o bem sem olhar a quem. 

O Dr. Jesus é formado por jovens interdenominacional que visa o Reino de 
Deus. Jovens que querem levar alegria, cura, esperança e o amor do Aba para os 
hospitais.  

O Projeto Dr. Jesus foi algo que Deus ministrou no coração do nosso pastor, 
Tiago Alencastro, da Igreja Provedor dos Provedores, situada no Setor Jardim 
Paulista, e é realizado todos os sábados das 15 às 17 horas no Hospital Regional de 
Paraíso.,  

São aproximadamente 20 jovens, que a cada 15 dias que através de escalas 
visitam os leitos do Hospital Regional de Paraíso do Tocantins, e, um ambiente de 
alegria, de descontração, de alívio e esperança se estabelece. 

Esta Câmara Municipal de Paraíso, rende a este Projeto tão edificante, a 
Moção de Aplausos como forma de reconhecimento e gratidão pelo que e feito pelo 
bem estar de pessoas doentes. 
 

Gabinete do Vereador, 22 de março de 2018. 
 
 

João Camargo 
Vereador - PV 

 


