
 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº        /2018 

 

 

Institui a Comenda do Mérito REVERENDO BILLY GRAHAM, a ser 

concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 

Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica instituída a Comenda do Mérito REVERENDO BILLY GRAHAM, no 

âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

 

Art. 2º - A Comenda do Mérito REVERENDO BILLY GRAHAM será concedida a 

personalidades que se destacarem por sua dedicação para Evangelização, sendo 

instrumento influenciador em despertar o interesse pela prática religiosa, 

buscando sempre um aprendizado através da mensagem de Deus. A Comenda 

poderá ser concedida no âmbito estadual, nacional e internacional.  

 

Art. 3° - A Comenda do Mérito REVERENDO BILLY GRAHAM será conferida a 

trinta personalidades, anualmente, em Sessão Solene da Assembleia Legislativa, 

que se realizará preferencialmente no dia Sete de Novembro, podendo a mesma 

ser transferida para data oportuna. 
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Parágrafo único. Na impossibilidade do agraciado, por qualquer motivo, não 

receber a Comenda na data estabelecida, poderá ser representado por familiar ou 

recebê-la em data oportuna. 

 

Art. 4º - A Comenda do Mérito REVERENDO BILLY GRAHAM cuja concessão é 

de competência exclusiva da Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

 

Art. 5º - A insígnia da Comenda consistirá numa medalha, tendo na face principal, 

ao centro, em realce, a efígie do patrono, circulado pela frase “Comenda 

Reverendo Billy Graham”, bem como ano de nascimento e falecimento 1918-2018, 

e no reverso, ao centro, em realce, o brasão do Estado do Espírito Santo.  

 

Art. 6º - Será concedida a pessoa homenageada, no ato de entrega, um diploma 

de mérito alusivo à distinção, seguindo os padrões já adotados pela Assembleia 

Legislativa do Estado do Espírito Santo de acordo com este Projeto de Resolução. 

 

Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Palácio Domingos Martins, em 22 de Fevereiro de 2018. 

 

 

 

GILDEVAN FERNANDES 

Deputado Estadual MDB 
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J U S T I F I C A T I V A 

 

 

Nascido em Sete de Novembro de Mil Novecentos e Dezoito, em Charlotte, 

Carolina do Norte – Estados Unidos da América, William Franklin Graham Jr, 

BILLY GRAHAM – era Pregador Batista, Casado com Ruth Graham (in 

memoriam), pai de cinco filhos.  

 

Billy Graham era considerado um confidente para os Presidentes norte-

americanos e uma luz orientadora para gerações de evangélicos em todo o 

mundo, além de um pregador que evangelizou milhões de pessoas. 

 

De acordo com o ministério, ele pregou para mais pessoas do que qualquer outro 

evangelista na história, alcançando centenas de milhões de pessoas, 

pessoalmente ou através de links de TV e satélite. 

 

Graham tornou-se o capelão de fato da Casa Branca para vários presidentes dos 

EUA, sendo o mais famoso deles, Richard Nixon. Ele também se encontrou com 

dezenas de líderes mundiais e foi o primeiro evangelista notável a levar sua 

mensagem para além da Cortina de Ferro. 

 

Sua voz se tornou conhecida em diversos países por onde realizou cruzadas 

evangelísticas, levando a Palavra de Deus a mais de  duzentos e quinze 

milhões de pessoas, em cento e oitenta e  
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cinco países, onde o foco de seus sermões era “JESUS CRISTO É O ÚNICO 

CAMINHO DE SALVAÇÃO”  ao longo de seis décadas de ministério. Ele 

também teve a oportunidade de orar com cada Presidente dos EUA, desde Harry 

Truman. 

 

Vários Presidentes, incluindo Lyndon Johnson, George W. Bush e Bill Clinton se 

basearam em seu conselho espiritual.  

 

Com noventa e nove anos, O Pastor morreu às oito da manhã (horário local), em 

sua casa, em Montreat, no dia vinte um de Fevereiro do corrente ano, na Carolina 

do Norte (EUA), de acordo com Jeremy Blume, porta-voz da Associação 

Evangelística Billy Graham. 

 

 

Nomear A Comenda do Mérito REVERENDO BILLY GRAHAM é honrar o 

segmento do Evangelizador Cristão, com o nome de um dos maiores Mensageiros 

da Palavra de Deus da atualidade. 

 


