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Projeto de Lei No 63 de 0í de Outubro de 2018.

Denomina "Praça da Bíblia"
um logradouro público, e dá
outras providências.

A CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, NO
uso DE suAS ATRTBUTÇOES LEGATS E REGIMENTA|S,

APROVA:

Art. 1o. Fica denominado "Praça da Bíblia" o logradouro público situado

entre a confluência das ruas Ubaira, Muritiba, Serrinha e Camamu -
Loteamento Rio Grande.

Art. 2o. Fica a Prefeitura Municipal obrigada a dar publicidade à lei,

comunicando aos órgãos constituintes do município, da denominação do

logradouro.

Art. 30. Esta lei em entra vigor na data da sua publicação, revogadas as

disposiçÕes em contrário.

Sala de sessões, 0'l de outubro de 2018.

Vereador - PSDB
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JUSTIFICATIVA

A Bíblia é o livro mais importante já escrito, o mais vendido de todos

os tempos com mais de seis bilhoes de copias em todo o mundo, uma

quantidade sete vezes maior que o número de cópias do 20 colocado da

lista dos livros mais vendidos. Os acontecimentos registrados neste livro

sáo aclamados, por uma percentagem significativa de pessoas que já

viveram sobre a terra, bem como os eventos mais importantes já

registrados na história do mundo.

A História da Bíblia vem de milênios, pois a Bíblia é o mais antigo,

mais lido e mais traduzido livro que se tenha conhecimento no mundo

moderno. Estima-se que a coleção de livros que a compõe tenha sido

escrita por mais de 40 pessoas, num período aproximado de 1.600 anos,

sendo que seus primeiros manuscritos Íoram escritos no século XV a.C, e

tratam de um assunto básico: o agir de Deus na história de seu povo,

revelando seu plano de salvação a toda a humanidade. Esses relatos

sagrados passaram de geração em geração e foram escritos por escribas,

sacerdotes, reis, profetas e poetas em longos pergaminhos de pele de

cabra, linho e papiros, montando a história da bíblia.

E de destacar dois fatos que evidenciam a mão de Deus nas

escrituras Sagradas: primeiro a unidade em livros escritos num período tão

longo de tempo em lugares e por pessoas distantes, e segundo e não

menos contundente é que nenhum oulro livro conseguiu permanecer tão

atual durante tanto tempo, somente um livro inspirado por Deus poderia.
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Entre tantas coisas sobre o que é a Bíblia, podemos dizer que ela

não apenas contém a Palavra de Deus, mas é a própria palavra de Deus

revelada a nós, podemos encontrar resposta para as grandes questÕes

levantadas pelo homem durante toda sua existência. Destarte,

evidenciada a magnitude do livro sagrado e de sua existência milenar,

apresenta essa oportuna homenagem.

Sala de sessÕes, 01 de outubro de 2018.
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