
Exmo. Sr. Vereador Edimar Fagundes Cardoso 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bagé 

 

 O Vereador que este subscreve apresenta à consideração de Vossa Excelência e 

do Colendo Plenário o seguinte: 

  

PROJETO DE LEI Nº 265/2017 

 

DENOMINA DE PASTOR NILL TARANGER, A 

RUA 302, LOCALIZADA NO BAIRRO DOS 

AZEVEDOS  

 

 

 

Art. 1º Denomina de Nils Taranger, a Rua 302, localizada no Bairro dos 

Azevedos.  

 

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para 

o cumprimento desta Lei. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

Câmara e Vereadores de Bagé, Sala das Sessões, 27 de Outubro de 2017. 

 

 

 

                                                             Vereador Jéferson dos Santos Dutra 

          Líder do PSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

J U S T I F I C A T I V A 

 

Nils Taranger, filho de um dos pioneiros das Assembléias de Deus na Suécia, nasceu 

em 17 de abril de 1916 na cidade de Drammen, Noruega.  

 

                          Em 1932, com 16 anos, foi chamado ao Ministério do Evangelho e foi nessa ocasião que 

passou a dedicar-se à Obra do Senhor, passando a lecionar na Escola Bíblica para Obreiros que a igreja 

oferecia. 

 

Em 1941 casou-se com Mary Chrisitiason, natural da Suécia e tiveram dois filhos 

Gunilla e Pedro. 

 

Após terem servido ao Senhor na Suécia por 14 anos, viajaram para o Brasil, chegando ao 

Rio de Janeiro em 8 de novembro de 1946.  

Em 1946 Nils, Mary e seus filhos vieram  para  Porto Alegre, Nils começou a estudar as 

primeiras lições da língua portuguesa e realizando campanhas e estudos bíblicos na capital e interior do 

Estado. 

Sempre procurando entender a vontade de Deus, em agosto de 1948 Nils Taranger e 

família dirigiram-se a Bagé. 

Sua esposa Mary, na chegada a Bagé, sentada na mala, tendo uma criança no colo foi abordada 

por uma mulher que perguntou para onde eles estavam se dirigindo, no que a irmã Mary respondeu: 

_”Nós viemos para Bagé trazer a mensagem de Jesus Cristo para salvação” 

_ A mulher disse: _ “A senhora não vai dizer que são evangelistas! Então é melhor que voltem já, 

porque aqui não arranjam nada.” 

 Mas Nils e Mary acreditavam em sua “chamada”, e Instalados na cidade fundaram a Igreja 

Evangélica Assembléia de Deus e aqui ficaram até o ano de 1955. 

O primeiro Bageense que assistiu a um dos primeiros cultos chegou vestido de pala e botas, ele 

estava de chapéu de aba larga, lenço vermelho no pescoço. 

Convertido, vinte anos depois ele permanecia fiel ao Senhor. 

Em sua chamada Nils não se intimidou e estendeu a evangelização a Dom Pedrito, Lavras do Sul, 

São Sebastião e a cidade de Pinheiro Machado, multiplicando a semente do Evangelho através da Igreja 

Assembléia de Deus. 

          Em 1955 retornaram para Porto Alegre, e ali a cada ano frutificava o trabalho como pastor 

Presidente daquela igreja. 

Mas Nils e Mary tinham no seu coração o desejo pela obra Social e assim um ano depois em 1956 

assim o fizeram. 



Em 1956 deu-se a fundação do Programa Radiofônico “Boas Novas” que foi levado ao ar em 06 

de Janeiro às 18 horas e 15 minutos, pela Rádio Farroupilha. 

  Dentro das obras sociais da igreja, em 6 de abril de 1958, foi lançada a pedra fundamental do 

Orfanato Lar Esperança. 

 

  Em 4 de abril de 1992, foram inauguradas novas instalações de uma escola de artes gráficas, 

denominada Gráfica Esperança, figurando entre as maiores gráficas da região. 

 

 Viajando por todo o estado Gaúcho, pregando, evangelizando, ensinando e cantando também era 

um entusiasta na atividade Social e com isso, marcou profundamente o cenário evangélico Riograndense.  

              Empreendedor e visionário, poliglota, conhecedor dos grandes temas mundiais, mantinha 

fraternas relações com todos os segmentos sociais e religiosos.  

              Nils Taranger um homem missionário “de Alma”, exerceu grande influência não só no progresso 

da Igreja, mas também um influenciador de idéias Sociais que até hoje permeiam no contexto religioso.  

Muitos idosos, necessitados e órfãos foram auxiliados pelas obras sociais implantadas pelo 

coração generoso do Missionário Nils. 

Em 20 de fevereiro de 1981, Nils Taranger foi condecorado pela Brigada Militar com a medalha 

de Serviços Distintos e Cruz de Ferro, para expressar o reconhecimento que a Brigada teve pelos serviços 

distintos prestados à corporação e que representa a sua condecoração mais alta.  

Em 20 de outubro de 1990 a Câmara de Vereadores de Porto Alegre confere a Nils Taranger o 

título de Cidadão Porto-alegrense.  

Em 1º de maio de 1997 inaugura a Clínica Esperança para atendimentos e cuidados de crianças 

portadoras do vírus HIV.  

Sua esposa, Mary Taranger, aos 81 anos de idade, recebe da Câmara de Vereadores título de 

Cidadã Porto-alegrense pelos trabalhos sociais de alta relevância prestados à comunidade. 

Nils Taranger foi uma pessoa de grande bondade. Deixava-se amar por todos, desde crianças até 

os mais velhos. 

No trabalho missionário há um propósito especial na vida de todo filho de Deus, pois na 

qualidade de “geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido” cumpre-nos anunciar “as 

grandezas daquele que” nos “chamou das trevas para a sua maravilhosa luz”  

Bíblia Sagrada livro  1 Pe 2.9.  

 

Câmara e Vereadores de Bagé, Sala das Sessões, 27 de Outubro de 2017. 

 

 

                                                           Vereador Jéferson dos Santos Dutra 

          Líder do PSC 


